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BESEDA S VÁLEČNÝM VETERÁNEM
Zajímavou přednášku s besedou uspořádala
obec v obecním sále nad samoobsluhou v sobotu 20. června o působení našich letců v anglickém královském letectvu – RAF ve druhé světové válce, s přímým účastníkem panem Tomášem
Lomem. Doprovázela ho spisovatelka paní Hana
Bergmannová Klímová.
Oba hosty uvítal a posluchačům představil starosta obce pan Aleš Mikauš. Potom paní Klímová krátce uvedla hlavní životopisná data Tomáše
Loma, příslušníka 311. československé bombardovací perutě RAF, ve které létal jako radiotelegraﬁsta a palubní střelec. Na tento úvod navázal stále usměvavý pan Lom vyprávěním o své
cestě do Anglie. Bylo mu 14 let a do Anglie ho
bez rodičovského doprovodu vypravil tatínek.
Věděl proč, bylo to v roce 1938 a rodina měla
židovské kořeny. Tam se rychle naučil angličtinu, postupně složil i maturitu, a když mu bylo
18 let, přihlásil se do armády. To už Německo
ve válce, kterou v roce 1939 rozpoutalo, obsa-

dilo téměř celou Evropu, jeho válečné letectvo
útočilo na anglická města a p. Lom chtěl přispět
k jeho porážce. Zajímavé bylo proto vyprávění
o některých válečných událostech i o životě našich letců v RAF.
V následující besedě se posluchači ptali na jeho
zážitky v Anglii i z bojových letů. Nejprve písemnou formou, protože pan Lom ve svých 96 letech
zpočátku potřeboval trochu víc času na odpovídání. Potom již v neformálním rozhovoru, který zahájil jeden z nejmladších dětských účastníků, každý
z tázajících se dočkal vyčerpávající odpovědi. Při
besedě asistovala navíc paní Klímová. Dotazů bylo
dost a tak se všichni dozvěděli o jeho zážitcích
nejen při bojovém nasazení, ale i o poválečném
životě již v naší zemi. Při besedě bylo výhodou,
že nikdo nemusel mít roušku kvůli koronavirové
epidemii, stačilo dodržení hygienických opatření.
Příjemné setkání zakončil starosta obce poděkováním oběma hostům za pěknou, zajímavou besedu a předáním knih "Lelekovice – 730 let".
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Od minulého roku pořádá spisovatelka H. B. Klímová společně s Tomášem Lomem besedy hlavně s mládeží, aby se mladá generace seznámila
se životními osudy posledních žijících účastníků
2. světové války. Přivezla také několik výtisků své
knihy "Dobrodružství pana Wellingtona" určené
mládeži, hlavně klukům, která přibližuje i některé
méně radostné poválečné události prostřednictvím mluvících letadel. Mnozí účastníci besedy si
knihu pro svoje potomky koupili, je i v naší obecní knihovně. Na besedu mohlo přijít víc posluchačů, protože setkání s válečným veteránem druhé
světové války zpravidla zvýší povědomí také o zásluhách našich vojáků v armádách spojenců na
porážce nacistického Německa.
Zdeněk Chlup

LELETNÍ NOC 2020

OHLÉDNUTÍ ZA ZAČÁTKEM LÉTA
Byl květen 2020 a my stáli před rozhodnutím,
jestli se do akce vzhledem k situaci, která na území celé České republiky panovala, máme pustit.

2

Při zohlednění všech pro a proti bylo rozhodnutí
jasné: „Jdeme do toho!“. Chtěli jsme tak navázat
na loňský, dle ohlasů vydařený ročník, avšak s tou
změnou, že pro tento rok 2020 zorganizujeme
„pouze“ Leletní noc. Po tomto rozhodnutí jsme se
pustili do příprav a propagace celé akce s tím rizikem, že se ve ﬁnále událost vůbec konat nemusí,
pokud by vešla v platnost nová, omezující opatření.
Čas plynul a my postupně získávali jistotu, že se
akce uskutečnit bude moci. Podpora obce v čele
s panem starostou a zájem natěšených občanů
nás motivovali k ještě většímu zápalu pro celou
událost. Vše bylo připravené, domluvené a zajištěné, už jsme jen nedočkavě sledovali, jaké bude

počasí. Byla sobota 27. 6. 2020, stoly nachystané, oplocení a desinfekce také, kapela KULOMET
opět na svém místě a přes 500 dospělých a dětí
v areálu u sokolovny. Takovéto číslo nás utvrdilo
v tom, že to celé má smysl. Lidé se bavili, tancovali
a po delší době se tak mohli zase naplno odreagovat. K tomu všemu bylo nádherné, slunečné
počasí. Co víc tedy ještě k Leletní noci dodat? Asi

jen, že my si pěkné počasí neobjednali, pěkné počasí si objednalo nás. Děkujeme všem, kteří nás
podpořili a na událost dorazili, a také těm, kteří
pomohli při přípravách a organizaci. Za nás jsme
si akci neskutečně užili. A co bude příští rok? To
ještě nikdo neví, všechno totiž může být jinak. 
Za Kulturu Lelekovice Petr Stejskal, Jaroslav Kotas,
Ondřej Krejčí, Kristián Vlach a Martin Stříž.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBEC TELEGRAFICKY
• Začátkem srpna byla zahájena stavba nové
hasičské zbrojnice. Ze všech ﬁrem, které se
o zakázku ucházely, nabídla nejnižší cenu společnost PSK Group, s.r.o. – 19 182 872,54 Kč
bez DPH. Termín dokončení je stanoven na
leden 2022. Po celou dobu výstavby bude zajištěn podél staveniště průchod na stezku od
hasičky do Poňavy, je samozřejmě nutná větší
obezřetnost.
• Na hřišti u hasičky byla dokončena pokládka
asfaltového povrchu na pumptracku.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
19. jednání Zastupitelstva obce Lelekovice již
proběhlo v sále obecního úřadu. Bylo velmi krátké, zastupitelé mimo jiné schválili:
• dodavatele na stavbu hasičské zbrojnice

• dar obci ve výši 40 000,- Kč na údržbu místních
komunikací a chodníků

INFORMACE Z OÚ
Obecní úřad žádá občany, aby si zkontrolovali,
zda provedli úhradu poplatků za
• komunální odpad,
• psy, nájmy pozemků,
• nájmy hrobových míst a
• nájmy za infotabule.
Tyto poplatky byly splatné do 30. 6. 2020!
V průběhu měsíce září budeme dlužníkům zasílat upomínky s navýšením a následně zahájíme
vymáhání dlužných částek.
Obecní úřad připomíná občanům, že se blíží
splatnost faktur za stočné, za I. pololetí 2020.
Odběratelé, kteří mají zájem o zasílání faktur
e-mailem, nahlaste, prosím, svoji emailovou
adresu na oulelekovice1@gmail.com.
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EKODVŮR
Z důvodu konání sportovní akce bude ekodvůr
v sobotu 5. 9. uzavřen.
V sobotu 19. 9. proběhne sběr velkoobjemového odpadu 9 – 12 hodin.

Eternitové vlnovky, trubky a pod. si musí občané
likvidovat sami na vlastní náklady u specializované ﬁrmy v Líšni.
Do kontejneru na zeleň patří jen krátké větve, tráva. Kořeny, pařezy a silné větve sem nepatří.
Hliníkové obaly od nápojů se mohou odevzdávat
ve škole nebo na ekodvoře – přispějete tak školním dětem.

AKCE A DĚNÍ V OBCI
29. 8.
30. 8.
5. 9.
12. 9.
16. 9.
16. 9.
19. 9.
19. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
27. 9.
30. 9.

Den Ponávky
Výroční pouť na Vranov
Olympon 2020
Dětský duatlon
Zájezd senioři
Olympijský běh
Hasičská soutěž
Dětský biatlon
Stavění máje
Václavské hody
Večer u cimbálu
Vyhlášení Letní výzvy
Přednáška Jiří Halda

DEN PONÁVKY
21. Den Ponávky se uskuteční v sobotu 29. 8. Sraz
v 9 hodin ve Vranově u hřbitova, odkud se půjde

zapomenutou pěšinou do Lelekovic, kde bude
připraveno občerstvení. Srdečně zvou starostky
a starosta obcí Česká, Lelekovice a Vranov.
VRANOVSKÁ POUŤ
Sraz poutníků v neděli 30. 8. v České u kapličky
v 7 hodin, v 7:45 v Lelekovicích u kostela. Po
mši ve Vranově se začátkem v 11 hodin občerstvení na farní zahradě.
OLYMPON 2020
Druhý
ročník
Olymponu
–
O putovní pohár
obcí regionu Ponávka se koná
v sobotu 5. 9. na
hřišti u hasičky
v Lelekovicích.
Sportovní nadšenci, kteří by
rádi reprezentovali obec v nelehkých soubojích
v různých disciplínách, se mohou přihlásit přes
web – veškeré informace na stránkách obce.
Zapojte se do klání mezi obcemi nebo přijďte
podpořit sportovce a také starosty v jejich soubojích.  Všechny disciplíny, včetně volejbalu,
se letos uskuteční na hřišti u hasičky.
Disciplíny:
Jednotlivci:
běh na 60m (možnost použít tretry)
skok do dálky
vytrvalost asi 1km
štafeta 4 x 125 (250)m
střelba ze vzduchovky (možná vlastní vzduchovka bez optiky)
vrh koulí
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17:00 stavění máje

8:00 zvaní na hody
14:00 krojovaný průvod obcí z návsi
16:30 předání hodovního práva u obecního úřadu
17:00 Česká a Moravská beseda pod májou

19:30 otevření sokolovny VSTUPNÉ 130,vstup pouze ve společenském oblečení!
20:00 slavnostní zahájení hodové zábavy
za doprovodu DM Rozmarýnka
21:00 Moravská beseda
0:00 tombola

16:00 večer u cimbálu
za doprovodu CM ŠMYTEC
vstupné 50,-
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Týmy:
volejbal MIX (4 muži a 2 ženy + rezerva)
fotbal (4 + 1 + rezerva)
pétanque MIX (3 hráči)

vzduch a do Rožnova do venkovního skanzenu či
na procházku městem.
Ve středu 16. září, sraz je v 6:15, odjezd z Lelekovic 6:30. Návrat v podvečerních hodinách.

Časový harmonogram OLYMPONU
8:00 – 8:35 Prezentace sportovců (vydání startovních čísel, triček).
8:40 – 8:55 Seřazení sportovců, masérů, lékařů a starostů po obcích na ulici K Hasičce
9:00 – 9:30 Slavnostní nástup při hudbě na
sportoviště, malé vystoupení, projev, slib sportovců, rozhodčích, zapálení ohně.
9:30 – 10:00 Nástup na sportoviště.
od 10:00 Zahájení sportovního klání.
od 11:45 Postupné vyhodnocování jednotlivých
disciplín s předáním medailí.
asi od 14:20 Soupeření starostů obcí.
asi od 15:50 Slavnostní ukončení sportovního klání. Předání putovního poháru a plaket
zástupcům obcí.
16:00 Volná zábava při živé hudbě.
Veškeré časy jsou orientační.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
3. ročník závodu O pohár starosty obce Lelekovice je naplánován na sobotu 19. 9. Začátek
v 9 hodin, naplánovány jsou požární útok a štafety v žákovských kategoriích, vyhlášení kolem
druhé odpoledne. V plánu je i závod dorostenců
v požárním útoku a dobrovolný závod jednotlivců
v běhu na 100 m.

DĚTSKÝ DUATLON | OLYMPIJSKÝ BĚH |
DĚTSKÝ BIATLON
Všechny informace v příspěvku TJ SOKOL.
ZÁJEZD SENIORŮ
V letošním roce budeme absolvovat jen jednu
exkurzi, poté vyrazíme na Pustevny na čerstvý

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
Stárky a stárci srdečně zvou na letošní hody
a posezení s cimbálem následující den.
LELKOVADLO – LETNÍ VÝZVA
Vyhlášení výsledků letošního poměřování sil při
výjezdu na Lelkovadlo na horském kole proběhne v neděli 27. 9. v 11 hodin na Lelkovadle. Do
21. 9. můžete vyjíždět a hlásit časy na https://
lelkovadlo-letni-vyzva.webnode.cz/
JIŘÍ HALDA – PŘEDNÁŠKA
Třetí přednáška pedagoga a personálního poradce Mgr. Jiřího Haldy, specializujícího se na
výchovu nejen malých dětí, je naplánována na
středu 30. 9. v 16 hodin v sále nad samoobsluhou.

MLADÍ HASIČI
Zdravíme všechny čtenáře!
Tak a je tu další sezona. Ta minulá byla/nebyla,
stejně jako u všech sportů. My jsme čas využili
v plné míře k úpravám našeho vybavení. A velmi
se nám to povedlo. V podstatě vlastními silami
jsme dokázali připravit nejdůležitější překážky
pro všechny kategorie našich svěřenců.
Dále se nám díky odhodlání kolegů v Otmarově
podařilo zúčastnit pohárové soutěže v požárním
útoku. Družstev nebylo tolik díky omezení a možná i termínu těsně před prázdninami. Nicméně,
my jsme byli rádi, že si po dlouhém období můžeme jet konečně zazávodit. Zúčastnili jsme se tří
kategorií. Dovezli jsme kompletní sbírku medailí,
dorost vyhrál, starší žáci byli druzí a mladší žáci
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skončili třetí, takže úspěch. Medaile nás rozhodně potěšily a byly takovou sladkou třešničkou na
konec této zvláštní sezony.
Díky družstvu dorostenců jsme se začali více
zajímat o individuální závody jednotlivců v podobě překážkového běhu na 100 a 60 m. Protože
jsme již s touto myšlenkou koketovali vloni, dostali jsme poprvé pozvánku na závody v této disciplíně, pořádané pod záštitou hasičů ze Starého Lískovce konané v Hrušovanech u Brna. Pro
všechny děti je to vlastně nová výzva, protože
na tyto disciplíny jsme se vůbec nezaměřovali.
Nicméně díky koronaviru jsme trošku potrénovali a i přesto, že se jednalo o závody v prázdninovém termínu, se asi třetina našich svěřenců

těchto závodů zúčastnila. Nebo to byl možná
záměr, zúčastnit se a získat první zkušenosti.
Byli jsme všichni mile překvapeni, děti měly do

závodů chuť, a i když vůbec nepřálo počasí, protože oba závodní dny propršely, a to je při překážkovém běhu docela problém, děti potvrdily,
že ať dělají cokoliv, dělají to se ctí. Získali jsme
několik umístění do desátého či patnáctého
místa, většinou z cca třiceti startujících jedinců.
Takže napoprvé určitě velmi milé. Obrovskou radost nám nakonec udělala naše Betka Kis, která
vybojovala ve velmi silné konkurenci naše první medailové umístění v závodech jednotlivců.
Získala krásné třetí místo v kategorii mladších
žákyň. Bety jsi skvělá, a ještě jednou dodatečně
gratulujeme. Dále chceme jako vedoucí moc pogratulovat všem, kteří se přihlásili a našli tu odvahu vyzkoušet si novou disciplínu na závodech
– Terko, Betko, Šimone, Mirďo, Adame, Mirečku, Davide, Křížku, Tome, Davčo tleskáme.
7

Tak a co nás čeká dál? Pilně trénujeme na
novou sezonu. Program ligy sdělíme v příštím
čísle, protože organizace nového ročníku Ligy
je naplánována na pozdější termíny po uzávěrce tohoto čísla (všechno má ještě pořád trošku skluz).
Nicméně my se samozřejmě plně připravujeme na
pořádání již 3. ročníku závodů O pohár starosty
obce Lelekovice. Termín je 19. 9. 2020 na hřišti
u hasičky. Program bude obdobný jako v minulých
letech, začínat budeme v 9 hod. nástupy mladších
a starších žáků. Odběháme disciplíny požárního

útoku a štafety 4x60 m v těchto kategoriích. Poté
kolem 14 hodiny vyhlásíme výsledky.
Následně chceme uspořádat závody v požárním
útoku dorostenců a dorostenek. Uvidíme, kolik
družstev se přihlásí. Věříme, že jich alespoň pět
přijede. Na závěr proběhne dobrovolný měřený
závod v překážkovém běhu na 100 m dorostenců. Nálada bude jako každý rok určitě výborná.
Přijďte se podívat a povzbudit naše svěřence.
Výborné občerstvení opět zajištěno.
V září ahoj
Kolektiv trenérů

TJ SOKOL
TJ Sokol připravila na září sportovní soutěže odložené z jarního období kvůli epidemiologickým
opatřením.
DĚTSKÝ DUATLON

V sobotu 12. září se uskuteční Dětský duatlon
– otevřené mistrovství Lelekovic pod záštitou Filipa Ospalého. Závodníci se budou registrovat
na Skalce v 8:30 hodin, start závodu je v 9:00
hodin. Podmínkou je vlastní horské kolo v dobrém stavu. Ostatní požadavky jsou uvedeny
v přihlášce na internetových stránkách TJ Sokol Lelekovice a obce. Děti a mládež do 15 let
se na těchto stránkách mohou ještě na závod
přihlásit. Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou
připraveny trofeje.
OLYMPIJSKÝ BĚH
Mnozí účastníci loňského T - mobile - Olympijského běhu si vzpomenou na odložený start hlavního
závodu o 10 minut kvůli náhle se přihnané bouřce
se silným deštěm. Na rozmoklou běžeckou dráhu
však vystartovali všichni běžci a běžkyně a také
trochu mokří všichni závod doběhli do cíle.
Ten letošní má odložený start o 3 měsíce na
středu 16. září, ale pořadatelé jej stejně pečlivě
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na Skalce připravují. Jako v minulém roce budou
hlavnímu závodu předcházet závody dětí a mládeže. Běžecké dráhy pro jednotlivé věkové kategorie budou převážně na cvičišti před sokolovnou a kolem Skalky. Registrace závodníků bude
od 15:30 hodin, první závod bude odstartován
v 16 hodin.
Hlavní Olympijský běh na 5 020 m bude opět odstartován Českým rozhlasem Radiožurnál přesně
v 18 hodin pro všechny účastníky v celé České
republice. Trasa lelekovického závodu vede od
startovního místa na Skalce převážně po polních
a lesních cestách, přibližně jedna třetina po asfaltové cestě. Trasa je v mírně zvlněném terénu,
před cílem s větším stoupáním. Pořadatelé zajistili pro všechny účastníky patřičné občerstvení,
zdravotní službu a všechna nezbytná hygienická
opatření. Sportovci z řad dětí, mládeže a dospělých se mohou na závody přihlásit elektronicky
na adrese:
https://www.olympijskybeh.cz/zavody/lelekovice-2020
DĚTSKÝ BIATLON

Další sportovní akce – biatlon pro děti a mládež
pořadatelé připravili na sobotu 19. září opět na
Skalce. Tento běžecký závod se střelbou laserovou puškou na cílová místa bude zahájen

v 8:30 hodin po registraci. Na závod se rovněž
mohou přes internet přihlásit další zájemci. Info
na stránkách sokola a obce. Pro závodníky jsou
připraveny ceny a odměny.
Také sokolovna již ožila sportem. Probíhají tréninky volejbalových družstev a připravuje se
pohárová soutěž LVL – Lelekovická volejbalová

liga. Podle možností bude po prázdninách, asi
až v měsíci říjnu zahájeno cvičení žactva. Samozřejmě veškerá činnost v budově sokolovny je při
dodržování hygienických předpisů a doporučení.
Pokud nenastanou nepředvídané události, bude
sokolovna sloužit opět veřejnosti.
Zdeněk Chlup

AC LELEKOVICE
ROZHOVOR S TRENÉREM „A“ TÝMU
JIŘÍM HUŠKOU.

chopili, co po nich budu chtít a myslím, že jsou
s tím ztotožněni.

Jako hráč působíš v FK Blansko, kde jsi
i kapitán. Podařil se Vám historický úspěch
a to postup do II. ligy. V prvé řadě ti chci
pogratulovat a zajímá mě, jak moc velká
změna to pro tebe bude vzhledem k tomu,
že se už jedná o profesionální soutěž a jak
se těšíš na novou sezónu?
Děkuji za gratulaci. Změna bude v tom, že soutěž
bude daleko náročnější, jak co se týče kvality týmů,
tak i na cestování. Samozřejmě určitě příjdou nějaké posily, tak uvidím, jestli na mě zbyde místo
v sestavě, každopádně se o to chci porvat a 2. ligu
si vyzkoušet. Teším se moc a jsem plný očekávalní,
jak to zvládnem a jak se nám bude dařit.

Na čem je potřeba zapracovat nejvíc a naopak co považuješ za silné stránky mužstva?
Nejsilnější stránku vidím v kvalitě a šířce kádru a v tom, jaká jsou kluci parta. Pokud nám
někdo vypadne ze sestavy, tak za něj naskočí
někdo jiný a nebude to poznat. A taky v tom, že
když vystřídáme v průběhu zápasu, tak bude
kvalita stejná a můžeme soupeře mačkat až do
konce. Menší problémy jsme měli s proměňováním šancí, ale věřím, že v sezoně to bude
v pohodě.

Zároveň působíš už několik týdnů jako trenér našeho „A“ mužstva. Dá se vůbec stíhat hrát Fortuna národní ligu a souběžně
s tím trénovat?
To se teprve uvidí, jestli se to dá stíhat, věřím, že
ano. Každopadně vedení Lelekovic o tom vědělo, když mě oslovilo.

A zároveň se musím zeptat, jaké jsou ambice pro letošní soutěžní ročník? Má tým
v současném složení kvality útočit na ty
nejvyšší příčky, potažmo se porvat o postup?
Jak jsem už říkal, ten kádr je tak silný, že se budeme chtít určitě pohybovat na špici a uvidíme, co
z toho bude na konci sezony.

Před odchodem do Blanska jsi ještě stihnul
odehrát půl rok v Lelekovicích na střední
záloze. Nyní svoje bývalé spoluhráče trénuješ. Neměl jsi ty nebo někdo z kabiny problém z té změny hráče na trenéra?
Já určitě žádný problém neměl a věřím, že ani nikdo
z kabiny. Kluci jsou v pohodě a mají super partu.
Bilance letní přípravy je následující. Tři výhry, jedna porážka a skóre 18:13. Jak tyto
utkání a vlastně celou přípravu hodnotíš?
S přípravou jsem velice spokojený, jak co se týče
výsledků, tak i přístupu hráčů. Kluci rychle po9
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9. 8. 2020

16. 8. 2020

22. 8. 2020

23. 8. 2020

25. 8. 2020

30. 8. 2020

1. 9. 2020

4. 9. 2020

5. 9. 2020

6. 9. 2020

12. 9. 2020

13. 9. 2020

15. 9. 2020

16. 9. 2020

17. 9. 2020

19. 9. 2020

20. 9. 2020

22. 9. 2020

Neděle

Neděle

Sobota

Neděle

Úterý

Neděle

Úterý

Pátek

Sobota

Neděle

Sobota

Neděle

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Neděle

Úterý

domácí zápas

Datum

Den

10.00

16.00

10.30

16.30

12.00

Čas

ACL–Svratka C

ČAFC–ACL

Líšeň U8 B–ACL

Slatina–ACL

ACL–Obřany

Mladší přípravka

9.00

10.00

16.30

Čas

Žebětín–ACL

ACL–Líšeň (d)

MCV–ACL

Starší přípravka

AC Lelekovice – podzim 2020–2021

10.30

16.00

11.45

14.00

Čas

Žebětín–ACL

Bosonohy–ACL

ACL–Tuřany

Nový Lískovec–ACL

Mladší žáci

16.00

13.30

17.00

13.30

9.00

17.00

14.00

17.00

Čas

ACL–Obřany

Bosonohy–ACL

Lokomotiva–ACL

ACL–Tuřany/Práce

Starý Lískovec–ACL

ACL– Start B

ACL–Soběšice B

Mor. Slavia–ACL

Starší žáci

15.30

16.00

16.00

16.30

10.30

17.00

Čas

Muži

Vev. Bítýška–ACL

ACL–Bohdalice

Čebín–ACL

ACL–Boskovice B

Koběřice–ACL

volno

Rájec–Jestřebí–ACL
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Datum

25. 9. 2020

26. 9. 2020

27. 9. 2020

3. 10. 2020

4. 10. 2020

9. 10. 2020

10. 10. 2020

11. 10. 2020

13. 10. 2020

15. 10. 2020

16. 10. 2020

18. 10. 2020

20. 10. 2020

23. 10. 2020

24. 10. 2020

25. 10. 2020

28. 10. 2020

1. 11. 2020

7. 11. 2020

Den

Pátek

Sobota

Neděle

Sobota

Neděle

Pátek

Sobota

Neděle

Úterý

Čtvrtek

Pátek

Neděle

Úterý

Pátek

Sobota

Neděle

Středa

Neděle

Sobota

ACL–Chrlice B

10.00 ACL–Žebětín

16.00 Medlánky–ACL

16.30 ACL–Lokomotiva B

10.00 ACL– Bystrc B

16.30 Slovan–ACL

16.30 Líšeň (d)–ACL

9.00

16.00 Start B–ACL

Čas

Mladší přípravka

Chrlice–ACL

10.45 ACL–Bílovice/MCV

9.30

Čas

Mladší žáci

Chrlice B–ACL

10.00 ACL–Moravská
Slavia

16.15

16.00 Start B–ACL

12.00 ACL–Jundrov

10.00 Lokomotiva–ACL

10.00 ACL–Starý Lískovec 12.00 ACL–Start B

10.00 Slatina B–ACL

10.00 ACL–Líšeň U10 B

Čas

Starší přípravka

AC Lelekovice – podzim 2020–2021

Nový Lískovec–ACL

ACL–Medlánky B

Bílovice–ACL

10.00 Svratka C–ACL

11.30

12.15

12.00 ACL–Řícmanice

14.00

12.30 ACL–Chrlice

13.00 Líšeň U15 B–ACL

Čas

Starší žáci

14.00

14.30

14.30

ACL–Medlánky

Lipovec–ACL

ACL–Vysočany–
Šošůvka

15.00 Babice n. Sv. –ACL

15.00 ACL–Vilémovice

15.30 Podolí–ACL

Čas

Muži

Během přípravy došlo k poměrně znatelnému posilnění kádru. Přišel bývalý ligový
hráč Abrahám, kterého doplnili mladíci Zálešák, Venený a Chráscina. Rýsuje se ještě
někdo další a jak jsi zatím s nováčky v týmu
spokojen?
Nikoho dalšího už přivádět nechci. S nováčky
jsem spokojen, výborně zapadli do kabiny a určitě nám v sezoně pomůžou.
Aktuální soupiska čítá přes 20 hráčů
a asi nebude možné herně vytížit úplně

všechny. Je tedy naopak někdo, kdo tým
opustí?
Já momentálně nikoho pouštět nechci, nechci
nic přivolávat, ale můžou přijít zranění a nakonec
budeme rádi za takový široký kádr. Ovšem pokud někdo z kluků příjde, že chce odejí, tak se
o tom můžeme pobavit a vybrat pro něj nejlepší
variantu.
AC Lelekovice srdečně zve všechny své příznivce na domácí zápasy do nového areálu na Poňavě i na venkovní zápasy všech našich mužstev.

Muži v akci

Starší přípravka – turnaj AntiCovid 2020
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