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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

31. číslo / 2018

Zprávy z České
Obec má nové zastupitelstvo

Přestože letošní komunální volby proběhly kvůli hodům na neobvyklém místě, 
v bývalé mateřské škole, účast voličů byla tradičně slušná (62,69 %) a vysoce přesáhla 
celostátní průměr (47,34 %). Děkujeme za váš zájem! 

O vaši přízeň se ucházely tři subjekty, které uspěly takto: 

1. Sdružení pro obec Česká      2 350 hlasů 70,70 % celkového počtu hlasů
2. Občané obce Česká  536  16,13 %
3. ODS    438  13,18 % 

Novými zastupiteli tedy byli zvoleni: 
Sdružení pro obec Česká: Ing. Jana Chiniová (359 hlasů)
                                          Lenka Mičánková (343)
                                          Milan Pavelka  (337)
                                          Ing. Marek Doležal (317)
                                          Pavel Baumann, Dis. (316)
Občané obce Česká:         Ing. Julie Kamanová (101)
ODS:                                 Jindřich Petlach   (87)

Letošní volby do obecního zastupitelstva probíhaly za hodového veselí



2

Na ustavující veřejné schůzi dne 31. 10. 2018 zastupitelé složili slib, za starostku 
pak zvolili opět Ing. Janu Chiniovou a změna nenastává ani na pozici místostarosty, 
kterým bude nadále Milan Pavelka. Složení jednotlivých zvolených výborů bude 
zveřejněno na obecním webu. 

První společný snímek nově zvoleného zastupitelstva. 1. řada zleva: Julie Kamanová, 
Jana Chiniová, Lenka Mičánková. 2. řada: Jindřich Petlach, Pavel Baumann, Milan 
Pavelka, Marek Doležal
Zajímavostí je, že hned tři současní zastupitelé jsou potomky zastupitelů ze slavnostní 
fotografie zastupitelstva z r. 1935 (na protější straně). Jindřich Petlach – vnuk Fran-
tiška Petlacha, Milan Pavelka – pravnuk Františka Saula a Jana Chiniová – vnučka 
Antonína Wernera

Zasedání zastupitelstva – ohlédnutí do minulosti
Snad nejslavnější zasedání našeho zastupitelstva proběhlo v den oslavy 150. výročí 

založení naší obce v neděli 20. října 1935. Program slavnosti, které předcházelo už 
sobotní divadelní představení „Na rodné hroudě“, byl opravdu nabitý. Trval od rána 
(v kronice je dokonce zaznamenaný kuriózní budíček v 7 hod., který obstarala obcí 
pochodující kapela R. Marka z Lelekovic) až do pozdního večera (a protože posledním 
bodem programu byla nespecifikovaná veselice, není vyloučeno, že se protáhla až do 
rána druhého dne). Slavnostní zasedání obecního zastupitelstva (i se společným pa-
mátečním fotografováním) bylo hlavní událostí dopoledního programu. Kromě našich 
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zastupitelů a početného domácího občanstva se ho zúčastnila také řada pozvaných 
hostí: za ústředí starostenských sborů tu byl starosta R. Lodes, za ústředí moravsko-
slezských obcí a okresů vrchní magistr. ředitel F. Janík, za městskou radu města Brna 
městský rada B. Kosina, za lesní úřad v Kuřimi lesní ředitel V. Horáček, zástupci 

obcí (či Sokola) z Lelekovic, Jehnic, Ivanovic, Medlánek, Šlapanic, Kuřimi, Řečkovic, 
Jinačovic, Ořešína, Útěchova, Vranova a Lipůvky. Po zahájení schůze starostou Vin-
cencem Drimlem se ujal slova kronikář Antonín Doležal a pak už následovala jedna 
blahopřejná zdravice za druhou. S nadšením byl přijat kronikářův návrh zaslat panu 
prezidentovi T. G. Masarykovi telegrafický pozdrav následujícího znění: 

Milý pane presidente! Obecní zastupitelstvo z České u Brna ve slavnostní den 150. 
výročí založení obce vzpomíná Vaší veliké práce za národ československý a přeje Vám 
do dalšího žití mnoho zdraví. Obecní zastupitelstvo v České. 
I kdybychom si o důstojném rázu schůze nemohli přečíst v kronice, už jen z dochovaných 
fotografií je zřejmé, jakou vážnost tehdy „schůzování“ požívalo. Věci veřejné našim 
předkům rozhodně nebyly cizí a i starosta závěrečným provoláním obci přál, aby 

Obecní zastupitelstvo v České při slavnostní schůzi ke 150. výročí založení obce
stojící zleva: Antonín Doležal, Vilém Bartoš, Antonín Werner, František Bartoš, 
František Saul, František Kala, Václav Buchta
sedící zleva: Karel Zobal, František Petlach, starosta Vincenc Driml, František Kosina, 
Linhart Bartoš
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její občané nadále žili 
v takové svornosti 
a pospolitosti, jako 
tomu bývalo ve 
starém Cinsendorfě. 

Lidé k sobě zkrát-
ka mívali blíž a asi to 
ani jinak nešlo. Když 
chtěl někdo něco vy-
řídit, nemohl sednout 
k internetu a napsat 
stížnost nebo podat 
žádost, nemohl ani 
zvednout telefon, 
musel se zkrátka 

zvednout sám a zaklepat na dveře 
domu pěkně zřetelně označeného 
cedulkou „starosta“ nebo „radní“. 
Anebo rovnou dojít na tu veřejnou 
schůzi. Pak nehrozilo, že by se na 
ní občané dali spočítat na prstech 
jedné ruky. My párkrát klikneme 
na internet a jsme v obraze. Kdysi 

obecní bubeník (pan Cecava) musel obejít dědi-
nu a několikrát zřetelně zopakovat novinky všem 
usedlíkům na doslech. Sice trochu pomalé a ne tak 
pohodlné, ale zato tento způsob informování měl 
kouzlo bezprostředního lidského setkávání. Do-
dneška pamětníkům zní v uších rytmus bubnování 
pana Cecavy a vzpomenou na místečka, kde zasta-
voval. A takových důležitých postav a postaviček 

Slavnostní schůze r. 1935

Chalupa starosty V. Drimla s cedulkou u dveří

Pan Cecava v akci



5

bylo v obci víc, každý byl něčím 
charakteristický, nepostradatelný. 

Ale abychom si to období zase 
tak úplně neidealizovali: už v ná-
sledujících letech (1936–1937) 
začaly v zastupitelstvu velké svá-
ry o výstavbu továrny Kovolit, 
které nakonec vyvrcholily úplnou 
rezignací celého obecního zastu-
pitelstva a posléze jejím stažením 
zpět. Zkrátka i tehdy občas pano-
valy neshody a někdy to asi u nás 
vypadalo i docela divoce. 

Další zajímavé historické 
snímky zastupitelstva, tentokrát 
z poválečné doby, nám zachycují 
sál sokolovny i s dobovou oponou 

s provoláním prezidenta Beneše: Zvu vás všechny k součinnosti. Tehdy už ten tolik 
kontroverzní Kovolit naplno pracoval, zvonárna v něm prožívala období největšího 
rozkvětu a sám zvonař Rudolf Manoušek se nakrátko stal pokladníkem naší obce. 

Na snímku jej můžete vidět úplně 
vzadu, v čele stolu vpravo, vedle 
dalšího „kovoliťáka“ Ant. Oploc-
kého. Zvonárna v Kovolitu i opo-
na s prezidentem Benešem to však 
již měly spočítané.

Zastupitelstvo úřaduje… …a novinky vybubnuje pan Cecava
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O pomíjivosti života a starobylosti naší obce

Začátek listopadu, dušičkový čas, bývá obvykle sychravý a pochmurný. Posled-
ní záchvěvy tepla, postupně hnědnoucí a mizející nádherně zbarvené listí, příroda se 
připravuje ke spánku. I my vzpomínáme na naše zesnulé, přemýšlíme o věčnosti, na 
jejímž prahu se můžeme kdykoli nečekaně ocitnout. Pohled na padající listí unášené 
větrem takové myšlenky přímo evokuje. 

Nedávno jsme si v naší obci připomněli výročí konce první světové války, které ofi-
ciálně připadá rovněž na toto podzimní období – 11. listopad. Při přiblížení válečných 
hrůz se pomíjivost lidského života jeví ještě zřetelněji. Miliony životů mladých mužů 
tehdy v mžiku mizely z tohoto světa. A zdá se to neuvěřitelné, ale ve světovém měřítku 
si ještě větší daň vybrala následná tzv. Španělská chřipka. Název má poněkud zavá-
dějící, původ nemoci se dá vystopovat v Asii. Její pandemie se ale díky válce rychle 
šířila, vojáci ji přivezli do Evropy přes Ameriku z Číny. Jestliže během války bylo za-

bito 16 až 17 milionů lidí, 
chřipka si vyžádala během 
let 1918–1920 neuvěřitel-
ných 50 až 100 milionů ži-
votů. Těžko si představit tu 
téměř středověkou moro-
vou hrůzu, která zase pro-
cházela Evropou. Oproti 
očekávání nemoc zabíjela 
především zdravé a silné 
jedince – napadala imunitní 
systém, který obrátila pro-
ti nakaženému. Čím lepší 
imunita, tím horší průběh. 
V naší zemi zahynulo na 
tuto chorobu do 75 tisíc Starostka Jana Chiniová přebírá archeologické nálezy
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lidí. Jinde na tom byli hůře, i tak ale smutná oslava konce války, před jejímž začátkem 
nikoho ani nenapadlo, co by mohlo následovat. Svět se zdál poměrně bezpečný, věda 
a technika zaznamenávala bouřlivý rozvoj, lidé se cítili sebevědomí, na úrovni jako 
nikdy předtím. Pád byl pak nečekaný a strašný. 

Většina světových dějin by se dala shrnout heslem: kdo z koho. Zdá se, že lidská 
rozpínavost nezáleží na stupni civilizačního vývoje. Ani v těch nejstarších dobách ne-
míval mírumilovný zemědělec nárok na samostatné poklidné hospodaření, vždy se 
našel nějaký dobrák, který si plodů jeho práce chtěl užít spolu s ním (v horším případě 
i bez něho). Některé národy se nájezdným drancováním přímo živily. Můžeme být 
hrdí, že žijeme v místech, kde se udržela dlouhá zemědělská tradice. Nejstarší vyko-
pávky nalezené na území České při výzkumu v 80. letech svědčí o osídlení už v době 
kamenné (před více než 7 000 let). Většinu nálezů se podařilo přiřadit pozdějšímu 
lidu s moravskou malovanou keramikou, objeveno bylo ale třeba i osídlení z doby 
Velké Moravy. Naši předchůdci se snažili krajinu vzdělávat, dobře obhospodařovat, 
ale neměli to jednoduché. Příhodná poloha v úrodném prolomu nebyla až tak výhod-
ná z hlediska bezpečnosti. Už od pravěku tudy totiž vedla důležitá komunikace a ne 
každý cestující měl vždy mírumilovné úmysly. V pozdějších dobách tudy často táhla 
celá vojska – a je nasnadě, jak asi úroda zdejších zemědělců končila. RNDr. Martin 
Culek dokonce odhaduje, že předchůdkyně Lelekovic, jakási osada „Pralelekovice“, 
stávala na katastru dnešní České, dokud si drancováním unavení osadníci konečně 
neřekli dost a nepřesunuli svá obydlí (někdy ve 13. stol.) do závětří na území dnešních 
Lelekovic. Na lepších pozemcích v „České“ se pak sice dál hospodařilo, úroda se ale 
odvážela přece jen do většího bezpečí.

Je patrné, že život na-
šich obcí je propojený asi 
hlubšími kořeny, než si 
uvědomujeme. O tom, že 
Česká a Lelekovice k sobě 
patří jako rodné sestry, 
mluvil i pan Aleš Mikauš 
(nyní čerstvě zvolený sta-
rosta Lelekovic), když nám 
na záříjové slavnosti krátce 
představil nově vydanou 
výpravnou knihu o Lele-
kovicích právě od Marti-
na Culka a kolektivu. Do 
značné míry se týká i naší 
minulosti (a současnosti), RNDr. Martin Culek s kusem pravěké mazanice
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proto si ji dovolujeme doporučit vaší pozornosti, k zakoupení je na obecním úřadě 
v Lelekovicích za 250 Kč. I naše obec se chystá pozvat autora k jejímu důkladnějšímu 
představení (patrně někdy po Novém roce). 

Ostatně za nejnovější záchranný archeologický výzkum v České, o kterém jsme 
již informovali v našem zpravodaji 27/2018, vděčíme rovněž propojení našich obcí 
v podobě česko-lelekovického týmu nadšenců pod vedením Martina Culka. Většina 
nálezů se týká mladší doby bronzové (před více než 3 000 let), u které jsme stále ještě 
odkázaní jen na ty vykopávky. Na druhou stranu brát do rukou předměty, které naši 
předchůdci používali před tisícovkami let, prohlížet si kosti zvířat, které zůstaly po 
jejich hodování ohlodané v odpadní jámě, přemýšlet nad jejich úpravami – broušením, 
provrtáním, rozštípáním – na různé užitkové předměty, to je dotyk jaksi bezprostřední, 
jako bychom našim pravěkým předkům vstoupili přímo do kuchyně, přisedli k ohni 
a přihlíželi, jak se živí, hleděli jim při práci pod ruky. Archeologie je věda dobrodruž-
ná, vyžaduje notnou dávku fantazie i vytrvalé práce na prověřování hypotéz. Obraz 
minulého života nám skládá krůček po krůčku, slepuje ho jako střípky starých rozbi-
tých nádob, se kterými tak často pracuje. My si teď na tu naši minulost můžeme sáh-
nout díky týmu Martina Culka, který část nalezených předmětů předal do opatrování 
obci. Ta z nich chce připravit stálou expozici, uvažuje se o jejím umístění v bývalé 
mateřské škole. Řada nalezených střepů čeká na pokus o složení v alespoň větší kusy 
nádob. Pokud by se o to někdo chtěl pokusit (nemusí to být přímo archeolog), obec 
jeho pomoc uvítá. Předměty jsou prozatím uložené na obecním úřadě, kde se může 
případný zájemce hlásit.   
Lidský život se jeví při pohledu do hlubin minulosti jako nepatrný okamžik, mizí jak 
pára nad hrncem. Kolik generací se tu od té doby vystřídalo?! Přestože naše novodo-

bá obec nedávno oslavila 
teprve 230 let svého trvá-
ní, žijeme na území dávno 
osídleném. Staré střepy 
nám připadají tolik vzdále-
né, jakoby tehdejší lidé ani 
nepatřili do našeho světa. 
Přesto jsme s nimi propo-
jení, navazujeme na jejich 
úsilí, i my jsme nalezli 
domov na stejném kousku 
zeměkoule. Podaří se nám 
ho chránit i pro příští gene-
race? 
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Důležitá oznámení

Knihovna nově nabídne donášku knih domů!
Knihovna v České uvažuje o poskytování donáškové služby, začít by mohla už od 
prosince letošího roku. Jednalo by se o službu pro čtenáře, kteří kvůli zdravotnímu 
stavu či jinému hendikepu nemohou knihovnu osobně navštěvovat. Fungovala by na 
dobrovolnické bázi – nebyla by zpoplatněna, platil by se pouze registrační poplatek 
(jako platí každý čtenář v knihovně).
Jak by služba vypadala? Vše by záleželo na osobní domluvě telefonem nebo emailem. 
Knihy by se objednávaly nejlépe ve čtvrtek během otevíracích hodin v knihovně, 
tj. mezi 17–19 hod. Vybírat můžete z online katalogu na stránkách knihovny (www.
knihovnaceska.webk.cz). Pokud nemáte přístup k internetu nebo byste nevěděli, co 
přesně vybrat, stačilo by sdělit, o jaké téma máte zájem. Poté by se zkontrolovalo, zda 
jsou požadované knihy k dispozici, a pokud ano, byly by vám během následujících dní 
doručeny. Doba donášky domů i odnosu knih zpět do knihovny by se rovněž osobně 
dohodla. Služba by mohla fungovat pravidelně, jak často a v jakém rozsahu by se 
vidělo až podle zájmu a časových možností.
Zájemci, prosím, ozvěte se na čísle 734 644 354 nebo napište na emailovou adresu: 
knihovna.ceska@seznam.cz                         Za knihovnu v České Leona Chadimová

Využijte volné termíny v obecní sauně!

cena 575 Kč/hod včetně DPH za celou saunu
rezervace tel. 776 400 836, email: sokolovnaceska@seznam.cz
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Plánované akce

24.–25. 11. 2018 Charitativní běh a jarmark
30. 11. 2018  Výroba adventních věnců   v 16,00 h
2. 12. 2018  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v 16,30 h
5. 12. 2018  Mikulášská pro děti    v 16,30 h
7. 12. 2018  Předvánoční posezení seniorů   v 16,00 h
9. 12. 2018  Pirátská pohádka    v 16,00 h
15. 12. 2018  Starostův pohár v kopané
16. 12. 2018  Vánoční koncert sdružení obcí Ponávka na Vranově
   odjezd autobusu z České ve 14,20 hod.
   odjezd zpět 15 minut po skončení koncertu
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MIKULÁŠSKOU 
 NADÍLKU 

          PROGRAM: 
           DÍLNIČKY 
           POHÁDKA „O TŘECH PRASÁTKÁCH“ 
           ZPÍVÁNÍ KOLED A ZDOBENÍ 
        VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
        PŘÍCHOD MIKULÁŠE, 

 ČERTA A ANDĚLA 
  

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  

U vchodu budeme vybírat podepsané balíčky 
 pro vaše děti 
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OBEC ČESKÁ ZVE VŠECHNY SENIORY NAŠÍ OBCE NA 
 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU 

 

 
DO OBECNÍ SOKOLOVNY V ČESKÉ 

V PÁTEK 7. PROSINCE  2018 
OD 16.00 HOD 

 
 
 
 

JE PŘIPRAVENO * VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU LELKOVÁČEK 
          A DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ 

                      * K TANCI A POSLECHU HRAJE ŽIVÁ HUDBA 
 
 
 

 

V neděli 9. 12. 2018 
uvede ČEdivadlo v 16 hodin 
 reprízu hudební pohádky 

v sokolovně v České u Brna. 

Text a scéna: Michal Barouš                                                               
Hudba, efekty, mix: Zbyněk Krasl 

Vstupné dobrovolné 
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi

Tradiční hody 5.–7. 10. 2018
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Drakiáda 21. 10. 2018
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Sport

Fotbal Česká – Lelekovice
Kdysi panovala mezi našimi obcemi velká sportovní rivalita, náš sokolský pamět-

ník pan Bartoš mi vyprávěl, jak při přípravě na prestižní utkání Česká – Lelekovice 
málem vykrvácel, a to doslova. Jeho tatínek byl sedlář, klukům z podřadnějších zbytků 
kůží ušil mičudu, ale ta pak byla taková všelijaká, šišatá, moc parády nenadělala. Malý 
Zdeněk byl po tatínkovi zručný, jeho práci měl dávnou okoukanou a tak potajmu se-
bral kvalitní kusy kůže, aby sám ušil míč podle svých představ. Šídlo se mu ale svezlo 
a on si je zabodl hluboko do stehna, takže začal prudce krvácet. Rodičům se kvůli 
svému prohřešku bál něco říct, a tak se maminka o zranění dovtípila až druhého dne 
z řeči kamaráda. To pak bylo lamentování! Naštěstí se její výhružné předpovědi, že 
s takovou se její chlapec ani dospělosti nedožije, nevyplnily – pan Bartoš patří mezi 
nejstarší občany České a (možná i díky sportu) ještě dnes oplývá neuvěřitelným od-
hodláním překonávat životní překážky.

Od té doby uplynulo moře času a hodně se změnilo. Zatímco Lelekovice mají už 
dlouho samostatný fotbalový klub, v České se něco takového nepodařilo. Hoši z České 
tedy hrají svorně s těmi lelekovickými pod hlavičkou AC Lelekovice. Zajímá mě, jestli 
přes (jak se zdá) vzornou spolupráci i dnes občas prosakuje stará rivalita a vůbec, jak 
se našim klukům v Lelekovicích hraje a daří. Využívám své tetkovské role a ptám se 
obránce týmu mužů Lojzy Hanzlíčka:  
Lojzo, gratuluji ke skvěle odehrané pod-
zimní části sezóny, to asi není až tak obvyk-
lé, aby Lelekovice vedly tabulku okresního 
přeboru, že? Dovedeš odhadnout, co za ta-
kovým úspěchem stojí? A co hráči z České, 
jak přispěli? Jaké je vlastně složení týmu, 
převažují Lelečáci?  Jaká v něm panuje ná-
lada, je tam cítit rivalita?

Je pravda, že po období  „temna“, kdy se 
nás scházelo sotva 11, máme za sebou nejlepší 
podzim v historii klubu. Za naším úspěchem 
stojí jednoznačně příchod nového trenéra Ros-
siho, výborná tréninková docházka a samozřej-
mě také kvalita na každém postu. Mezi rodáky 
z České patří kromě mě dvojčata Pokorní, kte-
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ří jsou oporami útočných řad, Kuba Vlasák – v současné době nejdéle sloužící hráč 
A týmu, a pak také Vojta Váňa, který strávil podzim na hostování na Lipůvce. V našem 
týmu tvoří většinu kluci z Brna, pak kluci z Lelekovic, České a nesmím také zapome-
nout na početnou komunitu Kuřimáků. A nálada? Ta je momentálně vynikající, pod-
zim jsme zakončili 6 výhrami v řadě a pokud na některých postech existuje rivalita, 
pak jedině zdravá. 
Samostatným fenoménem jsou fotbaloví fanoušci, jací jsou ti vaši? Chodí fandit 
i tatíci z České? Další kapitolou jsou asi fanoušci protivníků, slyšela jsem, že díky 
jednomu frustrovanému se strhla ve vaší kabině dokonce bitka, co se odehrálo?

Naši fanoušci jsou určitě nejlepší v soutěži. Každý domácí zápas jich chodí okolo 
stovky, což je na tuhle soutěž neuvěřitelné číslo, o atmosféře nemluvě. Na venkovních 
zápasech to většinou vypadá tak, jako bychom hráli doma, protože tam naši ultras 
bývají v přesile, za což jim patří obrovský dík! Když hraji, tak diváky příliš nevní-
mám, nicméně lidi z České chodí taky. Většinou jsou to tatínkové od kluků, co hrají 
v mládežnických týmech. Ano, na zápase v Chrlicích nám skutečně vběhl frustrovaný 
fanoušek do kabiny a proběhla menší strkanice, nicméně se situace rychle a bez něja-
kých komplikací vyřešila. I tohle je fotbal. 
Když jsme u té kabiny, občas kouknu na ty vaše slavící a hecovací videa na face-
booku, je vidět, že si vítězství náramně užíváte. Ty emoce jsou asi vaší největší od-
měnou, že? Co dalšího by mohlo přitáhnout případné zájemce do vašeho klubu, 
ať už mluvíme o těch nejmenších nezkušených a nebo i hotových fotbalistech?

Na této úrovni za fotbal nebereme žádné peníze a hrajeme to za „pivo a párek“. 
O pokřik se stará lídr kabiny Ondra Pavlík. Pokřik sám vymyslel a po každém vyhra-
ném zápase ho, jak můžete vidět na videích facebooku AC Lelekovice, vyvolává. Je to 
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vždy ta nejlepší odměna za dobře odvedenou práci. Zakřičet si a potom posedět u piva 
se spoluhráči. Pokud mám mluvit o A týmu, pak je to super parta, trenér a rovněž kva-
lita/účast na trénincích. Pro ty nejmenší je to ideální příležitost, jak se vyblbnout pod 
dozorem našich trenérů.
Vím od tebe, že třeba o bratry Pokorné je mimořádný zájem i v jiných klubech. 
Co je na vašem týmu tak výjimečného, že raději zůstávají v AC Lelekovice?

Kdykoliv hrajeme mistrovský zápas, ptá se někdo, proč hrají kluci Pokorní zrovna 
za nás. Mají základ z brněnské Zbrojovky a je to znát. Za celý tým můžu říct, že jsme 
opravdu rádi, že jsou u nás v AC. Mohli by hrát určitě vyšší soutěž, na druhou stra-
nu se můžou stále fotbalově vyvíjet i tady, protože trenér Rossi vychoval nejednoho 
ligového hráče a jeho tréninky mají vysokou kvalitu. Další věc je, že máme opravdu 
skvělou partu a myslím, že to je pro kluky také důležitý aspekt proč hrát za Lelekovice. 
Doufejme, že se nám podaří postoupit a vyzkoušíme si krajskou soutěž.
Zaznamenala jsem, že v klubu byla sháňka po trenérech u těch mladších ročníků. 
Platí to ještě? V Lelekovicích odvedl velký kus trenérské práce už Jirka Vlasák 
z České, možná by se u nás našel i další jeho následovník. Můžeš něco málo říct 
k požadavkům na případné zájemce, jak bys je motivoval?

Ano, podle mých informací trenéry pro mládež stále sháníme. Momentálně AC 
Lelekovice čítá kolem 70 dětí, což je obrovské množství. Tím největším požadavkem 
je hlavně volný čas a trpělivost s mladými fotbalisty. Podrobnější informace najdou 
zájemci na stránkách klubu – http://www.aclelekovice.estranky.cz/.
Díky za rozhovor a přejeme, ať se to s tím postupem podaří!

Ohlédnutí za podzimní sezónou očima Ivo Bartáka v příštím čísle!


