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je v Bílovicích nedostatečný počet hráčů 
a družstvo bude doplněno hráči Slatiny. 
Domácí zápasy budou odehrány na našem 
hřišti. Výbor se snažil spojit s nejbližšími 
oddíly v Řícmanicích a Obřanech, ale obě 
jednání skončila neúspěšně. Aby kluci ne-
museli skončit s fotbalem, podařilo se nám 
dojednat spolupráci s SK Slatina, kde už 
v minulosti působilo několik našich žáků.

Nakonec to nejlepší. Mladší žáci a jejich 
trenéři Martin Šenk, Petr Vudka a Luboš 

Kiesel. Družstvo, které během čtyř let, kdy 
dva roky hrálo soutěže starší přípravky 
a dva roky soutěž mladších žáků, třikrát 
obsadilo první místo a jednou druhé. Vý-
borné družstvo s několika „hvězdičkami“, 
vynikající trenéři a v neposlední řadě vý-
borný kolektiv rodičů hráčů. To způsobilo, 
že se o bílovickém fotbale mluví v širokém 
okolí. O hráče je velký zájem a mnozí hrají 
krajské soutěže v brněnských oddílech 
formou hostování nebo na střídavý start. Ti 

nejlepší reprezentují MěFS Brno-město na 
turnajích v Jihomoravském kraji, ale také 
na Slovensku v Bratislavě a Trnavě. Dres 
MěFS nosili: Priessnitz Martin, Švanda 
Jan, Endl Lukáš a Kiesel Lukáš.

Bohužel se nám při přechodu do starších 
žáků nepodařilo dát dohromady potřebný 
počet hráčů, a tak většina hráčů odchází 
na hostování. Věříme, že se jim všem bude 
v novém působišti dařit a jednou se vrátí 
hrát fotbal do Bílovic. S hráči odcházejí 
i trenéři, kterým patří velké poděkování 
za vedení družstva, s nímž strávili takřka 
celé čtyři roky. Vedle mistrovských utká-
ní, venkovních a halových turnajů si pro 
své svěřence připravovali letní a zimní 
soustředění. Martin Šenk působil v oddíle 
od svých dětských let a na sklonku své 
hráčské kariéry začal společně s Jiřím 
Adamcem trénovat fotbalovou školičku. 
V roce 2010 vede starší přípravku a od 
roku 2011 k němu přichází Petr Vudka jako 
druhý trenér a Luboš Kiesel jako kondiční 
trenér. Společnými silami utvořili z chlap-
ců ročníků 2001, 2002 a 2003 nejlepší 
mládežnický kolektiv v Bílovické historii.

Pavel Krejčíř
předseda oddílu kopané 

Starší přípravka

Během letních měsíců se závodníci 
z našeho oddílu zúčastnili celkem dvou 
mezinárodních šampionátů. V obou 
jsme úspěšně reprezentovali nejen Bí-
lovice nad Svitavou, ale hlavně Českou 
republiku.

V červnu se naši čtyři dorostenci 
vydali na Mistrovství Evropy žactva 
a dorostu do městečka Zamośće ve 
východním Polsku utkat se celkem ve 
třech disciplínách (dvoumetr - klasika, 
sprint, osmdesátka - klasika).

V úvodním dvoumetru nejvíce zazářil 
Dominik Šrom, který po sérii onemoc-
nění nabral zpátky fyzičku a elán. Na 

SK RADIOSPORT: 
Sedm mistrů Evropy  
z Bílovic nad Svitavou!

druhém místě se umístil Vojtěch Bžatek, 
takže i stříbrná medaile putovala do Bí-
lovic. Na sprintu nenašel sobě rovného 
soupeře Vilém Hrubý a rozšířil naši sbírku 
o další zlato. Při posledním závodě obsadil 
3. místo Martin Kinc.

Na úspěchy našich dorostenců na-
vázali koncem srpna junioři a dospělí 
členové oddílu na Mistrovství Evropy, 
které se letos konalo v Mariánských 
Lázních. Z SK RADIOSPORT Bílovice 
nad Svitavou se nominovalo celkem 
17 závodníků, kteří reprezentovali čtyři 
různé státy (ČR, Rusko, Velkou Británii 
a Slovensko).
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Samotnému mistrovství předcházel 
krátký tréninkový kemp, který měl zá-
vodníky seznámit s terénem a vysílači. 
Jako domácí jsme měli určitou výhodu, 
protože terény v západních Čechách už 
známe. Na druhou stranu na nás byla 
kladena vysoká očekávání a závodům 
předcházela nervozita.

Mistrovství začalo závodem ve foxo- 
ringu. Přes obtížnost trati hned první 
den do Bílovic putovaly čtyři medaile 
– Petr Hrouda vybojoval zlato, Martin 
Kinc stříbro, Kačka Bžatková a Pavla 
Hažmuková bronz.

Další den se na sprint přijela podívat 
i Česká televize. Sprint je každoročně 
česká královská disciplína a i tentokrát 
byla česká výprava velmi úspěšná. 
Zbyněk Žáček zvítězil, Martin Kinc, 
Antonín Šindelka a Kačka Bžatková 
obsadili 2. místo. 

Ve čtvrtek se bežely elitní kategorie 
MD19-M40 dvoumetr, ostatní osmde-
sátku. Náš trenér Jiří Mareček získal 
stříbrnou medaili v pásmu 3,5 MHz.

V pátek byl odpočinkový den a každý 
nabíral síly na závěrečný závod trochu 
jinak. Závodníci ze zahraničí se vydali 
do Karlových Varů nebo na zámek 
Kynžvart. My jsme den strávili trochu 

pasivněji. Většinou jsme zůstali na hotelu 
a nejdál došli do hotelového bazénu.

Poslední den byla pro elitní kategorie při-
pravená očekávaná klasika na osmdesátce. 
Honza Priessnitz zabojoval a o pár vteřin 
dokázal zvítězit nad konkurentem z Ruska. 
Petr Hrouda si vyběhl stříbro, Jirka Mare-
ček s Lídou Ondrouchovou bronz.

Jak už to bývá, každé mistrovství končí 
závěrečným hamfestem. Dorazili téměř 

všichni, a tak mohl začít večer plný 
dobrého jídla, živé hudby, tance a nava-
zování přátelských vztahů se závodníky 
z jiných zemí. Myslíme, že se nám 
celé mistrovství výsledkově povedlo 
a v týmu vládla příjemná atmosféra 
a dobrá nálada.

Kačka Bžatková  
a Honza Priessnitz 

Děti, které již navštěvovaly, nebo jim 
kamarád doporučil některý z kroužků 
minulého roku, se nemusí bát, že by o něj 
přišly. Pokračujeme ve všech oblíbených 
činnostech od výtvarných přes kulinářské 
až po ty pohybové jako je Zumba, jóga 
nebo TRX cvičení pro všechny věkové 
kategorie. Jediné, co se možná změní, 
je délka a čas jednotlivých kurzů. Změny 
jsou však v tomto případě vždy k lepšímu 
a efektivnějšímu způsobu fungování. Na-
bídku průběžně doplňujeme a nejpozději 
v polovině září ji najdete kompletní na 
stránkách Lišky (www.liska.luzanky.cz).

NOVÉ KROUŽKY NA LIŠCE
Pro ty, kteří by rádi zkusili něco nového, 

máme hned několik netradičních novinek. 
Třeba rybaření s dvoumetrovým rybá-
řem. Rybářem, ne rybou!!! Víme, jak umí 
rybáři přehánět. Určitě nadchne mnohé. 
Speciální kroužek chystáme i pro velké 

Kroužek Věk Den Hodina
Rukodělné čarování – st 6–10 středa 13:45–14:45
Creative handmade 9–13 středa 15:00–16:30
Šikovné tlapky – st 4–6 středa 17:00–18:30
Rukodělné čarování – čt 6–10 čtvrtek 13:45–14:45
Šikovné tlapky – čt 5–8 čtvrtek 17:00–18:30
Barvínek 6–12 pátek 13:00–15:00
Kulináři 6–12 úterý 13:30–15:00
Zumba Kids Jr. (předškoláci) 4–5 pondělí 15:30–16:30
Zumba Kids – po 12–14 pondělí 16:45–17:45
Zumba Kids Jr. – čt 6–8 čtvrtek 16:00–17:00
Zumba Kids – čt 9–11 čtvrtek 17:15–18:15

Centrum Volného
Času LIŠKA
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