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ZDARMA
Hotekly nám vostatke...
V sobotu p¯ed letoönÌ PopeleËnÌ st¯edou,
kterou zaËÌn· Ëty¯icetidennÌ p˘st p¯ed Velikonocemi, v LÌöni probÏhly ostatky. Po hodech
druh· nejvÏtöÌ obecnÌ slavnost si vyû·dala
dlouhou p¯Ìpravu nejen pro vöechny obÏtavce
i loÚskÈ st·rky z N·rodopisnÈho souboru
LÌöÚ·ci, kte¯Ì ¯Ìdili pr˘vod i veËernÌ taneËnÌ
z·bavu, ale zejmÈna pro obÏtavÈ odv·ûlivce
z divadla LÌöeÚ, RodinnÈho centra Pastelka
i pro lÌöeÚskÈ obËany, kte¯Ì na sebe vzali odpovÏdnost za p¯Ìpravu a realizaci masopustnÌch maökar. Za podporu dÏkujeme M» BrnoLÌöeÚ.
Na mÌstÏ byly samoz¯ejmÏ i obavy, jak
masopustnÌ veselÌ p¯ijme lÌöeÚsk· ve¯ejnost;
zkr·tka jsme se ob·vali, zda na ulici nebudeme
sami. S radostÌ vöak konstatujeme, ûe n·s o svÈ
p¯Ìzni ujistily stovky div·k˘ a host˘. VöeobecnÈ veselÌ, kterÈ ovl·dlo hlavnÌ lÌöeÚskÈ korzo,
nebralo konce, vozÌky s p˘l druhou tisÌcovkou
koblih˘ i sva¯en˝m vÌnem se davy lidÌ sotva
proplÈtaly, ale transparent s p¯Ìpitkem ÑNa
mr·z a na n·s!ì byl vûdy spolehliv˝m orientaËnÌm bodem, kudy nejkratöÌ cestou k obËerstvenÌ. Vrcholem veËernÌ taneËnÌ z·bavy bylo
pochov·v·nÌ basy s pr˘vodem plaËek a rejem
maökar.
Zdar akce je jistÏ potvrzenÌm toho, ûe
kdyû spolky za p¯Ìzniv˝ch okolnostÌ spojÌ svÈ
sÌly, dobrÈ dÌlo se da¯Ì. Ostatky symbolicky
odstartovaly ofici·lnÌ Ëinnost novÈho obËanskÈho sdruûenÌ ÑLÌöeÚ sobÏì, jeû sv˘j n·zev

MÏnÌme LÌöeÚ
ñ zahajujeme rekonstrukci polikliniky

Slovo
starosty

Po dlouhÈ dobÏ se koneËnÏ poda¯ilo naplnit finanËnÌmi
prost¯edky Fond polikliniky HornÌkova. DÌky tomu je moûnÈ
jiû v letoönÌm roce zaËÌt s rozs·hlou rekonstrukcÌ. Objekt poch·zÌ z roku 1987 a od tÈ doby neproöel v˝znamnÏjöÌmi stavebnÌmi opravami. Fond je z¯Ìzen od roku 2010 a dÌky nÏmu
nenÌ moûnÈ p¯ev·dÏt vybranÈ n·jemnÈ na financov·nÌ
jin˝ch akcÌ. Pr˘hlednÈ hospoda¯enÌ fondu mimo jinÈ ukazuje, ûe je poliklinika finanËnÏ sobÏstaËn·.
LoÚsk˝ rok jsme vÏnovali Ëetn˝m jedn·nÌm se z·stupci
mÏsta i st·tu s poûadavkem na spolufinancov·nÌ revitalizace
zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ, kterÈ slouûÌ nejenom lÌöeÚsk˝m obËan˘m. Bohuûel jsme se nesetkali s kladn˝m ohlasem, a proto
musÌ financovat gener·lnÌ opravu naöÌ polikliniky sama mÏstsk· Ë·st. Vzhledem k n·kladnosti nezbytn˝ch oprav bude rekonstrukce rozdÏlena do t¯Ì let.
V letoönÌm roce budeme realizovat jednu z nejd˘leûitÏjöÌch Ë·stÌ, tedy v˝mÏnu st·vajÌcÌch oken a dve¯Ì. P¯ÌötÌ rok dojde k sanaci a zateplenÌ st¯ech a teras. Cel· rekonstrukce
bude zakonËena v roce 2014, kdy bude zateplen obvodov˝ pl·öù, vnit¯nÌ konstrukce
a v n·vaznosti upravena otopn· soustava, aby odpovÌdala nejnovÏjöÌm norm·m a niûöÌ
energetickÈ n·roËnosti budovy.
BÏhem rekonstrukce polikliniky se musÌme smÌ¯it s urËitou mÌrou nepohodlÌ, jako
bude zv˝öen· praönost i hluËnost v blÌzkÈm okolÌ. To vöak bude vynahrazeno tÌm, ûe
z·vÏreËn· etapa se bude vÏnovat z˙tulnÏnÌ okolÌ naöeho zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ. Budou
opraveny anglickÈ dvorky, okapovÈ chodnÌky a vstupnÌ schodiötÏ. NezapomÌn·me vöak
ani na pohodlÌ n·vötÏvnÌk˘ polikliniky, proto jiû nynÌ zaËaly rekonstrukce soci·lnÌch
za¯ÌzenÌ a r·di bychom dovybavili a zkultivovali spoleËnÈ prostory vËetnÏ Ëek·ren.
Pamatujeme i na motoristy. Proto v letoönÌm roce vznikne 44 nov˝ch parkovacÌch
B¯etislav ätefan, V·ö starosta
mÌst pro uûivatele polikliniky.
dostalo do vÌnku od stejnojmennÈho tradiËnÌho
kvÏtnovÈho festivalu.
R·di bychom ze srdce podÏkovali kaûdÈmu,
kdo jakkoli p¯ispÏl k pr˘bÏhu sv·teËnÌho dne,
vöem host˘m, div·k˘m, p¯Ìznivc˘m. Na ostatcÌch se podÌleli lidÈ, kte¯Ì se do tÈ doby neznali,
doölo prostÏ ke öùastnÈmu propojenÌ nÏkolika
vrstev obËanskÈ spoleËnosti, kter·, jak vidno,
dok·ûe b˝t velmi aktivnÌ. M·me radost z toho,

ûe LÌöÚ·ci majÌ svou obec r·di a chtÏjÌ, aby se
jim v nÌ dob¯e ûilo. Pokud se v·m masopustnÌ
veselÌ lÌbilo a r·di byste se ho p¯ÌötÌ rok aktivnÏ z˙Ëastnili aù v masce Ëi v kroji, budeme
r·di. PopeleËnÌ st¯eda roku 2013 je 13. ˙nora,
to znamen·, ûe LÕäE“SK… OSTATKY PROBÃHNOU V SOBOTU 9. ˙nora 2013.
Za obËanskÈ sdruûenÌ ÑLÌöeÚ sobÏì
Josef Tr·vnÌËek

Foto J. ProdÏlal
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Zprávy z Radnice
Líšeň spouští nové webové stránky
LÌöeÚ pr·vÏ zahajuje zkuöebnÌ
provoz sv˝ch nov˝ch internetov˝ch
str·nek. Jejich novou verzi si obËanÈ
mohou prohlÈdnout od st¯edy 15. ˙nora. DosavadnÌ webovÈ str·nky fungovaly devÏt let a za tu dobu postupnÏ
zastaraly. NovÈ internetovÈ str·nky
mÏstskÈ Ë·sti p¯inesou celou ¯adu novinek. P¯edevöÌm otev¯enÏjöÌm zp˘sobem informujÌ o dÏnÌ v LÌöni. ObËanÈ
majÌ moûnost sezn·mit se s p¯ipravovan˝mi projekty na cel˝ rok a z·roveÚ
majÌ moûnost na videoarchivu zhlÈdnout, kter˝ zastupitel o Ëem a jak hlasoval p¯i jedn·nÌ v zastupitelstvu. Z·jemci si novÏ budou moci objednat i sluûbu zasÌl·nÌ zpr·v na e-mail,
nap¯Ìklad s termÌny blokovÈho ËiötÏnÌ na jejich ulici. Str·nky majÌ novou grafiku, dokonalejöÌ vyhled·vaË a p¯edevöÌm by mÏly b˝t p¯ehlednÏjöÌ a hled·nÌ na nich jednoduööÌ. LepöÌ orientaci zajistÌ i rozËlenÏnÌ
informacÌ do Ëty¯ z·kladnÌch kategoriÌ: ⁄¯ad, Samospr·va, éivot v LÌöni a ÑhlavnÌì TÈmata.
Jozef Sedl·Ëek
mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ

Komise dopravy se představuje
V·ûenÌ spoluobËanÈ, mohli jste si vöimnout, ûe v LÌöeÚsk˝ch
novin·ch se V·m postupnÏ p¯edstavujÌ jednotlivÈ komise, kterÈ
jsou z¯Ìzeny Radou M» Brno-LÌöeÚ. Dnes V·m chci p¯edstavit Ëinnost komise dopravy, kter· je poradnÌm org·nem Rady M» BrnoLÌöeÚ.
Kdyû pÌöi, ûe se jedn· o poradnÌ org·n, znamen· to, ûe komise
nem· û·dnou v˝konnou moc. Komise dopravy je sestavena z Ëlen˘
ñ obËan˘ M» Brno-LÌöeÚ, kte¯Ì majÌ z·jem b˝t n·pomocni p¯i ¯eöenÌ dopravnÌ situace v naöÌ M», byù se sice, aû na v˝jimky, nejedn·
o odbornÌky z oboru dopravy. Komise dopravy jako poradnÌ org·n
Rady M» Brno-LÌöeÚ, m˘ûe pod·vat n·vrhy formou z·pis˘ z jedn·nÌ na r˘zn· ¯eöenÌ dopravnÌ situace, jako nap¯Ìklad zmÏny dopravnÌho znaËenÌ, r˘znÈ post¯ehy v r·mci bezpeËnosti silniËnÌho provozu, jako je nutnost oprav v˝tluk˘, opravy chodnÌk˘, Ëistota podchod˘, öpatn˝ stav z·bradlÌ nap¯. u ökol a dalöÌ. Jelikoû komise dopravy
je tvo¯ena z·stupci z ¯ad obËan˘, na kterÈ se d·le obracejÌ obyvatelÈ
LÌönÏ se sv˝mi problÈmy, jsou nez¯Ìdka projedn·v·ny i vÏci, kterÈ
prim·rnÏ s dopravou nesouvisÌ. Tyto poznatky jsou pak p¯ed·v·ny
kompetentnÌm komisÌm. Rada M» Brno-LÌöeÚ obËas p¯edkl·d· komisi k vyj·d¯enÌ nÏkterÈ projekty, kterÈ se dopravy bezprost¯ednÏ
t˝kajÌ. Mohu vzpomenout realizaci osvÏtlenÌ p¯echodu pro chodce
na ulici NovolÌöeÚskÈ. V tomto p¯ÌpadÏ mne vöak mrzÌ, ûe osvÏtlenÌ
uvedenÈho p¯echodu nebylo provedeno jiû d¯Ìve, jak bylo komisÌ
zhruba p¯ed t¯emi lety navrhov·no. Jako p¯edseda komise dopravy
up¯ÌmnÏ p¯izn·v·m, ûe m˝m p¯·nÌm by bylo, aby komise mÏla vÏtöÌ
pravomoci a mohla ¯eöit nÏkterÈ z·sadnÏjöÌ pot¯eby M» BrnoLÌöeÚ. TÌmto m·m na mysli nap¯Ìklad protaûenÌ trolejbusovÈ linky
na zast·vku JÌrova. Tady vöak m· doporuËenÌ komise dopravy naöÌ
M» nulovou v·hu, neboù tento problÈm je zcela v kompetenci
Odboru dopravy MMB. TÌmto m˝m p¯edstavenÌm komise dopravy
chci vyzvat V·s, obyvatele M» Brno-LÌöeÚ, kter˝m nenÌ lhostejn˝
stav dopravy a vöe. co s dopravou souvisÌ, aby svÈ p¯ipomÌnky
zasÌlali na m˘j email: LupeckaOldrich@seznam.cz. Neslibuji, ani
nemohu slÌbit, ûe vöechny Vaöe podnÏty lze ¯eöit v kompetenci komise dopravy. Snahou komise je a bude, aby û·dn˝ z Vaöich re·ln˝ch podnÏt˘ nezapadl.
Old¯ich LupeËka
p¯edseda Komise dopravy RM» Brno-LÌöeÚ

Přijímací řízení do mateřských škol pro
školní rok 2012–2013
a elektronický systém na podporu zápisu
Rada mÏsta Brna schv·lila dne 24. ledna 2012 zavedenÌ systÈmu elektronickÈ podpory z·pisu dÏtÌ do mate¯sk˝ch ökol ve mÏstÏ
BrnÏ. CÌlem elektronickÈho systÈmu p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ do mate¯sk˝ch
ökol ve mÏstÏ BrnÏ je nejen vytvo¯enÌ datab·ze voln˝ch mÌst v mate¯sk˝ch ökol·ch, ale takÈ poskytnutÌ informacÌ rodiË˘m o umÌstÏnÌ jejich dÌtÏte v mate¯skÈ ökole online, a v neposlednÌ ¯adÏ zajiötÏnÌ transparentnosti p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ.
Od 5. ˙nora 2012 je pro ve¯ejnost zp¯ÌstupnÏn port·l www.zapisdoms.
brno.cz, kde jsou k dispozici podrobnÈ informace o celÈm pr˘bÏhu p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ do mate¯sk˝ch ökol, vËetnÏ vyhl·öen˝ch jednotn˝ch kritÈriÌ
pro p¯ijetÌ do mate¯skÈ ökoly a p¯ehledu o voln˝ch mÌstech na jednotliv˝ch
mate¯sk˝ch ökol·ch. RodiËe majÌ moûnost vstupovat do systÈmu, vyhled·vat zde informace a p¯edevöÌm vyplnit a vytisknout si p¯ihl·öku, mimo online systÈm bude moûnÈ p¯ihl·öku zÌskat a vyplnit s povÏ¯en˝m pracovnÌkem na Odboru ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy Magistr·tu mÏsta Brna.

D·le budou mÌt rodiËe st·le moûnost si p¯ihl·öku vyzvednout osobnÏ v mate¯skÈ ökole v n·sledujÌcÌch termÌnech:
Mä POH¡DKA Brat¯Ì PelÌök˘ 7 .......
Mä Hochmanova 25 ...........................
Zä a Mä HornÌkova 1,
pracoviötÏ Mä Pol·Ëkova 13 ..............
Mä RADOST Michalova 2 ................
Mä Nekleû 1a .....................................
Mä Puch˝¯ova 13a .............................
Mä SLUNÕ»KO Strnadova 13 ...........
Mä Synkova 24 ..................................
Mä SEDMIKR¡SKA äim·Ëkova 1 ..
............................................................
Mä Trnkova 81 ...................................

dne 27. 2. 2012 ....... 10ñ16 h
dne 23. 2. 2012 ....... 13ñ16 h
dne 27. 2. 2012 ....... 08ñ13.30 h
dne 27. 2. 2012 ....... 07ñ12 h
dne 27. 2. 2012 ....... 08ñ10 h
dne 27. 2. 2012 ....... 10ñ12 h
dne 27. 2. 2012 ....... 14ñ16 h
dne 27. 2. 2012 ....... 13ñ16 h
dne 20. 2. 2012 ....... 09ñ11 h
a dne 21. 2. 2012 .... 14ñ16 h
dne 27. 2. 2012 ....... 09.30ñ16 h

VyplnÏnou p¯ihl·öku v papÌrovÈ podobÏ je nutnÈ odevzdat na konkrÈtnÌ mate¯skÈ ökole v termÌnu:
pondÏlÌ 5. 3. 2012 ˙ter˝ 6. 3. 2012
Mä POH¡DKA Brat¯Ì PelÌök˘ 7
10ñ16 h
10ñ16 h
Mä Hochmanova 25
10ñ16 h
07ñ10 h
Zä a Mä HornÌkova 1 (Mä Pol·Ëkova 13) informace na Mä Pol·Ëkova
Mä RADOST Michalova 2
07ñ12 h
12ñ17 h
Mä Nekleû 1a
09ñ11 h
14ñ16 h
Mä Puch˝¯ova 13a
10ñ12 h
14ñ16 h
Mä SLUNÕ»KO Strnadova 13
09ñ11 h
14ñ16 h
Mä Synkova 24
10ñ13 h
13ñ14 h
Mä SEDMIKR¡SKA äim·Ëkova 1 09ñ11 h
14ñ16 h
Mä Trnkova 81
08.30ñ12.30 h
10.30ñ16.30 h

S sebou obËansk˝ pr˘kaz rodiËe a rodn˝ list dÌtÏte.
DoporuËujeme na p¯ihl·öku uvÈst e-mailov˝ kontakt!
Po ukonËenÌ sbÏru p¯ihl·öek budou seznamy uzav¯eny a elektronicky
set¯ÌdÏny podle kritÈriÌ. BarevnÏ budou odliöeny dÏti, kterÈ se veöly do poËtu p¯ijÌman˝ch dÏtÌ na konkrÈtnÌ mate¯skÈ ökole, od dÏtÌ, kterÈ se do tohoto
poËtu neveöly.
Od pondÏlÌ 12. 3. 2012 budou systÈmem automaticky odesÌl·ny e-mailovÈ zpr·vy rodiË˘m dÏtÌ (pouze tÏm, kte¯Ì uvedli e-mailovou adresu), kterÈ
jsou p¯ijaty. RodiËe si pÌsemnÈ rozhodnutÌ o p¯ijetÌ/nep¯ijetÌ dÌtÏte vyzvednou na konkrÈtnÌ mate¯skÈ ökole. V p¯ÌpadÏ, ûe rodiËe podajÌ vÌce neû jednu
p¯ihl·öku a dÌtÏ bude p¯ijato souËasnÏ na vÌce mate¯sk˝ch ökol, postaËÌ
dostavit se do vybranÈ mate¯skÈ ökoly, kde bude z·konn˝ z·stupce po p¯evzetÌ rozhodnutÌ o p¯ijetÌ dÌtÏte k p¯edökolnÌmu vzdÏl·v·nÌ mate¯skou ökolou vyzv·n k zpÏtvzetÌ û·dosti o p¯ijetÌ do ostatnÌch mate¯sk˝ch ökol. TÌmto
krokem z·konn˝ z·stupce uvolnÌ mÌsta na ostatnÌch mate¯sk˝ch ökol·ch
pro dalöÌ z·jemce.
SystÈm elektronickÈ podpory z·pisu do mate¯sk˝ch ökol zpracov·v·
vöechna data bÏhem celÈho p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ automaticky. Lze jej tedy
ch·pat jako ˙Ëinn˝ n·stroj protikorupËnÌch opat¯enÌ ve vztahu k p¯ijÌmacÌmu ¯ÌzenÌ do mate¯sk˝ch ökol.
Mgr. Petra Jochov·, Majetkopr·vnÌ odbor ⁄M» Brno-LÌöeÚ
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Zprávy z Radnice
„Mají děti prostor?“

N

apadlo v·s nÏkdy podÌvat se po LÌöni ÑoËi
ma dÌtÏteì? My jsme se o to pokusili...
V kvÏtnu loÚskÈho roku jsme v·s vyzvali,
abyste n·m posÌlali svoje n·mÏty k venkovnÌmu
prostoru pro tr·venÌ volnÈho Ëasu dÏtÌ a ml·deûe
v LÌöni.
V listopadu Ëty¯Ëlenn· pracovnÌ skupina
p¯i Komisi soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky
RM» Brno-LÌöeÚ uzav¯ela f·zi terÈnnÌho öet¯enÌ
a shromaûÔov·nÌ informacÌ, vypracovala z·vÏreËnou hodnotÌcÌ zpr·vu a p¯edloûila n·vrhy
lÌöeÚskÈ samospr·vÏ. Na port·lu www.brnolisen.cz se s nimi m˘ûete sezn·mit podrobnÏji.
Na nov˝ch webov˝ch str·nk·ch by se mÏla objevit i mapka lÌöeÚsk˝ch h¯iöù s jejich fotografiemi a popisem.
Zde v·m nabÌzÌme alespoÚ nÏkolik z·kladnÌch informacÌ. V LÌöni ûije 4722 dÏtÌ/ml·deûe
do 19 let, coû je asi 18 % obyvatel. MÏstsk· Ë·st
eviduje a spravuje 36 h¯iöù. P¯ev·ûn· Ë·st tÏchto
h¯iöù je urËena pro malÈ a p¯edökolnÌ dÏti, p¯ÌpadnÏ jeötÏ pro dÏti mladöÌho ökolnÌho vÏku.
H¯iötÏ nejsou rozmÌstÏna rovnomÏrnÏ, jak by
odpovÌdalo poËtu dÏtÌ v jednotliv˝ch Ë·stech
LÌönÏ. M·lo nebo v˘bec jsou pokryty Star· LÌ-

öeÚ, nov· z·stavba HolzovañLeteck·, J. FaimonovÈ, Sedl·ËkovañVlkova. HracÌ prvky se na
h¯iötÌch vz·jemnÏ dost podobajÌ, chybÌ n·m vÏtöÌ pestrost h¯iöù. My ale doporuËujeme umisùovat
jednotlivÈ hernÌ prvky i mimo tyto tradiËnÌ h¯iötÏ. Co n·m chybÌ z·sadnÏ, jsou aktivity a h¯iötÏ
pro staröÌ dÏti a ml·deû, kter˝ch je v˝raznÏ mÈnÏ
a kterÈ takÈ Ëasto majÌ nÌzkou ˙roveÚ vybavenÌ.
CelkovÏ lze ¯Ìci, ûe n·m v LÌöni bezpeËn˝ voln˝
prostor sch·zÌ. DÏti jsou v hustÈ a na podnÏty
spÌöe chudÈ z·stavbÏ omezov·ny auty, psy a jejich exkrementy a öpatnÏ p˘sobÌ i soci·lnÌ anonymita bez pocitu bezpeËÌ. M·lo vhodnÈho
prostoru a aktivit pak zp˘sobujÌ horöÌ fyzickou
a psychickou odolnost a soci·lnÌ dovednosti
dÏtÌ.
Naöe n·vrhy se tedy neomezujÌ jen na st·vajÌcÌ a nov· h¯iötÏ, t˝kajÌ se i utv·¯enÌ prostoru
obecnÏ a problÈmu bezpeËnosti/mobility.
VedenÌ radnice jiû zaËalo pracovat na nÏkter˝ch konkrÈtnÌch projektech. V roce 2011 bylo
realizov·no novÈ vÌce˙ËelovÈ h¯iötÏ pro staröÌ
dÏti a ml·deû na ulici KosÌkovÏ a lanovÈ h¯iötÏ
p¯i ulici SynkovÏ, kterÈ svoje vyuûitÌ naölo u dÏtÌ
ve vÏku od 3 do 10 let. D·le potom byla provede-

na ˙prava voln˝ch asfaltov˝ch ploch v lokalitÏ
ulic Vlkova a ätef·Ëkova. Pro rok 2012 je v rozpoËtu hned nÏkolik investic, kterÈ p¯Ìmo odr·ûejÌ z·vÏry v˝slednÈ hodnotÌcÌ zpr·vy. Nap¯Ìklad
je to z¯ÌzenÌ velkÈho centr·lnÌho h¯iötÏ p¯i ulici
Bedna¯ÌkovÏ, jehoû vyuûitÌ bude pro dÏti vöech
vÏkov˝ch kategoriÌ. H¯iötÏ pro staröÌ dÏti a ml·deû bude realizov·no pod ulicÌ Popel·kovou,
nad st·vajÌcÌmi gar·ûemi. Zcela nov· dÏtsk·
h¯iötÏ by mÏla vyr˘st na dvou mÌstech ñ v novÈm
bytovÈm komplexu p¯i ulici LeteckÈ a na ÑBroÔ·kuì ve StarÈ LÌöni.
PracovnÌ skupina bude pokraËovat v Ëinnosti i v letoönÌm roce a bude se snaûit, aby jejÌ
n·vrhy byly postupnÏ realizov·ny. Na z·vÏr dÏkujeme obËan˘m, kte¯Ì n·m napsali svoje n·mÏty a lidem z organizacÌ, kterÈ s n·mi spolupracovali ñ Klub Pastelka o.s., Ratolest o.s.
a Salesi·nskÈ st¯edisko ml·deûe. VÏ¯Ìme, ûe se
n·m bude v LÌöni postupnÏ da¯it budovat o nÏco
p¯·telötÏjöÌ, bezpeËnÏjöÌ a povzbudivÏjöÌ prost¯edÌ pro naöe dÏti a ml·deû. P¯ispÏt k tomu
m˘ûe kaûd˝ z v·s.
Za pracovnÌ skupinu
Edita Kreml·Ëkov· a Jozef Sedl·Ëek
komise.socialni@brno-lisen.cz

„Synovec“ požádal tetu o devadesát tisíc
BRNO:
PolicistÈ d˘raznÏ varujÌ p¯ed podvodnÌky!
Jeden z poslednÌch p¯Ìpad˘ podvedenÈ a n·slednÏ okradenÈ seniorky ¯eöili policistÈ ve st¯edu, kdy dosud nezn·m˝ pachatel zatelefonoval
jednaosmdes·tiletÈ ûenÏ pod z·minkou p˘jËenÌ
penÏz. StaröÌ panÌ oslovil do telefonu jako babiËku. éena se domnÌvala, ûe ji vol· jejÌ synovec
a zeptala se ho, proË ji ¯Ìk· babi. Muû se ihned
opravil a d·le ji oslovoval teto. UrgentnÏ poûadoval zap˘jËenÌ penÏz s tÌm, ûe si obnos nem˘ûe
s·m vyzvednout, proto poöle kamar·dku. Pro
penÌze si p¯iöla ûena, nÏjak· Monika, kterÈ staröÌ
panÌ p¯ed domem p¯edala Ë·stku 90 000 korun.
Seniorka potÈ zatelefonovala svÈmu skuteËnÈmu
synovci a z·hy zjistila, ûe byla podvedena.
Za poslednÌ dobu brnÏnötÌ policistÈ evidujÌ
st·le vÌce obdobn˝ch p¯Ìpad˘ kr·deûÌ a nejr˘znÏjöÌch podvod˘ p·chan˝ch na seniorech. ZejmÈna staröÌ lidÈ jsou doslova terËem pro z·ke¯nÈ podvodnÌky, kte¯Ì se nezdr·hajÌ vyuûÌt jakÈkoliv lsti, aby seniora okradli p¯Ìmo u nÏj doma
mnohdy o celoûivotnÌ ˙spory.
Pachateli tÈto trestnÈ Ëinnosti b˝vajÌ jak muûi, tak i ûeny a pracujÌ jednotlivÏ i skupinovÏ.
VybÌrajÌ si lokality, kde ûije hodnÏ senior˘, jako
jsou staröÌ domy ve st¯edu mÏsta, p¯ÌpadnÏ rodinnÈ domky na vesnicÌch.
Tyto osoby se nejËastÏji vyd·vajÌ za pracovnÌky elektr·ren, plyn·ren, nemocnic, ale i za rodinnÈ p¯ÌsluönÌky apod.
PodvodnÌci oslovujÌ seniory i na ulici a û·dajÌ je o finanËnÌ pomoc nap¯Ìklad na zaplacenÌ
operace Ëi opravy auta. ZejmÈna tyto lsti jsou
velice z·ke¯nÈ a staröÌ ËlovÏk lehce podlehne
prosb·m, protoûe chce pomoci Ñpot¯ebnÈmuì.
PachatelÈ takÈ Ëasto vystupujÌ velmi seriÛznÏ a p˘sobÌ natolik p¯esvÏdËivÏ, ûe si zÌskajÌ
d˘vÏru staröÌho ËlovÏka.
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PolicistÈ d˘raznÏ varujÌ p¯ed podobn˝mi
podvodnÌky. Senio¯i by mÏli b˝t obez¯etnÏjöÌ p¯i
komunikaci s nezn·m˝mi lidmi.
DoporuËenÌ:
l Pokud k v·m p¯ijde nezn·m˝ ËlovÏk a prokazuje se, jako pracovnÌk nÏjakÈ instituce
VéDY po nÏm poûadujte pr˘kaz, podle kterÈho si budete moci ovÏ¯it, zda se skuteËnÏ
jedn· o pracovnÌka danÈ firmy.
l NepouötÏjte cizÌ osoby do bytu.
l Nikomu nep¯ed·vejte û·dnÈ penÌze a nepodepisujte û·dnÈ, byù na prvnÌ pohled, v˝hod-

nÈ smlouvy. V dneönÌ dobÏ û·dnÈ platby
neprobÌhajÌ hotovÏ u dve¯Ì vaöeho bytu. Budete-li chtÌt zmÏnit nap¯Ìklad dodavatele elekt¯iny, poraÔte se s p¯Ìbuzn˝mi a zmÏnu proveÔte ofici·lnÌ cestou.
l Nesedejte si do vozidla s nezn·m˝mi osobami, kterÈ v·s oslovÌ na ulici.
l V p¯ÌpadÏ, ûe budete telefonicky Ëi osobnÏ
kontaktov·ni podez¯elou osobou, nev·hejte
a ihned se obraùte na Policii »R p¯es tÌsÚovou
linku 158.
P¯epis zvukovÈho z·znamu:
por. Andrea Strakov·, 3. ˙nora 2012

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘, antÈn a satelit˘, vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘. RadomÌr Hanzl. Tel. 606 511 506.
● CYKLO+SERVIS. J. Necid, Zikova 34 (v˝mÏnÌk). Poñ»t od 13.00.
T.: 603 320 332. äROTOVN… aû 2 tisÌce, info v servisu.
● Mlad˝ p·r hled· ke koupi byt 2+kk v LÌöni nebo Vinohradech.
Tel: 606 571 860, mail: ankalis@seznam.cz.
● NOVÃ NA POLIKLINICE HORNÕKOVA
Psychologick· poradna ñ Mgr. Dana Ondr·Ëkov·, tel. 724 208 899.
Fyzioterapie, mas·ûe ñ Petra Koöov· (rehab. prac.), tel. 603 926 608.
● OPRAVY TELEVIZORŸ, LCD monitor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle, levnÏ, kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

● KOUPÕM GAR¡é, hotovost p¯ipravena! Volejte 774 666 833.
● MALBY ñ N¡TÃRY ONDERKA, tel. 541 262 997, 604 731 918,
www.malby-natery.eu.

● Znalec v oboru stroje a za¯. zpracuje odhad, posudek. T.: 606 718 500.

● Rodil· NÏmka, 10 let praxe v ËeskÈm ökolstvÌ (p¯edtÌm 23 let
v SRN), nabÌzÌ douËov·nÌ, p¯Ìpravu na p¯ijÌmacÌ zkouöky, konverzaci atd. v nÏmËinÏ. 120 KË/hod. Tel. 530 341 612.

● KOMINICK… PR¡CE, VLOéKOV¡NÕ KOMÕNŸ ñ kominÌk pro
Starou LÌöeÚ. M. HalamÌËek ñ ViniËnÌ 50. tel./fax: 530 311 437,
mobil: 722 941 515, halamicekmichal@seznam.cz.

● HLED¡M BYT 2+KK NEBO 1+1, LÌöeÚ, Vinohrady pro babiËku.
Velmi spÏch·. Tel.: 724 247 507.

● PRONAJMU GAR¡é, are·l ul. Jedovnick·. Tel.: 777 115 403.

● FIRMA KOUPÕ VÃTäÕ PO»ET MALOMETR¡éNÕCH BYTŸ,
éidenice a okolÌ. Tel.: 606 608 878.

● MALBY 14 KË/m2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!

● PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ. PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.

● PÿEKLADY-ANGLI»TINA: www.preklady-aj.adamsvec.cz

● V˝kup byt˘ za nejvyööÌ cenu. PenÌze do 3 dn˘. Volejte 606 606 087.
● DIGITALIZACE, MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.

Bute akní celé jaro

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● KADEÿNICTVÕ, Belcrediho 2, Bohdana Volkov·, tel. 608 749 740.
NovÏ: KOSMETIKA ñ zdr. sestra Marcela Trbuökov·, tel. 606 900 889;
MODEL¡é NEHTŸ ñ MarkÈta Pej¯ilov·, tel. 724 091 720.
● KOUPÕM BYT V LÕäNI, 4+1 (KK). Tel. 777 051 382.
● PRONAJMU BYT 3+1 v LÌöni, cihlov˝, Goldova, 120 m2 + 20 m2
terasa, cena 13 000,ñ KË mÏsÌËnÏ + inkaso, moûno dvojgar·û
v domÏ 1000 KË mÏsÌËnÏ. Tel.: 777 157 333.
● GEODETICK… PR¡CE, Tilhonova 50b, Brno-Slatina. Tel.: 777 187 301.
● DÏtskÈ t·bory ñ sportovnÌ, taneËnÌ, v˝tvarnÈ, pro teenagery. Minit·bory pro rodiËe s dÏtmi 1ñ7 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz.

Jarní servisní prohlídka
od 19. 3. do 29. 4. 2012
pro Váš vËz ŠKODA
Zante novou sezonu s profesionální péí
a budete celé jaro k nezastavení.
Pºijete s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku
ŠKODA a získejte jistotu, že se na nj mËžete
spolehnout, aÀ už Vaše cesty povedou kamkoli.

ŠKODA Service ®
ŠKODA Originální díly ®
ŠKODA Originální pºíslušenství ®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000

"

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz

Držitel certifikátu ISO 9001
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Vážení pŉátelé,
děkujeme všem, kdo jste se zapojili do 1.
ankety roku 2012 na webu LCOS. Váš
zájem o chod a budoucnost centra nás
velmi těší. Stále probíhající anketa se tentokrát týká hodnocení prodejen v centru
a bude ukončena 15.3.2012. I nadále je
tu tedy možnost hlasovat a symbolicky
tak vystavit vysvědčení obchodům za jejich služby, sortiment, obsluhu či otevírací dobu. Prodejna s nejlepšími známkami pro nás připraví jako poděkování milé
překvapení. Není to paráda? Podrobnosti se dozvíme v dubnovém vydání Líšeňských novin nebo na www.lcos.cz.
Dovolte nyní ohlédnutí za akcemi a událostmi uplynulých dvou měsíců.

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
628 00
www.lcos.cz

24.3.2012 od 20 h

ESPUELAS
U Fidela

V měsíci lednu zpestřila kulturní program
v Líšni skvělá formace SWINGTET, jejíž hudební vystoupení provázelo návštěvníky
restaurace U Fidela. Měli jsme tu čest se zúčastnit a poznat pro nás neznámý a neotřelý
hudební styl gypsy jazz. Temperamentní nasazení kapely, rytmus, žánr a chuť hrát bylo
naprosto úžasné. Smekáme před pány Muzikanty. Ohlas si získali od všech přítomných,
nejen těch, kdo přišli cíleně, ale i od ostatních, kteří ani netušili, že se večer stane i hudebním zážitkem. Fotograﬁe z večera jsou
ke shlédnutí na www.lcos.cz.
Lékárna Masarova v centru s radostí
oznamuje, že se stala součástí řetězce
lékáren MAGISTRA, čímž učinila krok
směrem k nám, koncovým spotřebitelům. K nadstandardním službám přibude
ještě širší sortiment a vstřícnější ceny

léků a preparátů zdraví prospěšných.
Čtěte níže o březnových akcích lékárny.
A na závěr vyzdvihujeme „líšeňský hobbymarket“ neboli Domácí potřeby a Železářství (dále jen DPŽ). Navyšující se
sortiment prodejny je odrazem poptávek
od nás zákazníků. Flexibilní přístup provozovatelů přináší možnost objednávat
zboží, které jsme nikde jinde nesehnali.
Prodejna boduje také bezkonkurenčními službami, čímž se obchod stává stále vyhledávanějším a to nejen obyvateli
Líšně. Broušení nožů a vůbec všeho co
lze nabrousit, opravy pánviček, půjčovna
nářadí, kopírování, prodej stáčených saponátů, přebalovací místnost pro rodiče
s dětmi nebo toaleta pro zákazníky jsou
velké plus prodejny. Čtěte dále o velkém
jarním výprodeji v DPŽ.

DNY
ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ
13.3.–1.4. 2012
HUDEBNÍ VEČER
S ESPUELAS
24.3. 2012

NOVĎ OTEVġENO 7 DNÍ V TÝDNU PO–PÁ 8.00–18.00 H / SO–NE 8.00–12.00 H
TRVALE
SNÍŽENÉ CENY

VELKÝ
VÝPRODEJ

` Houbičky na nádobí
10+1 zdarma 9,90 Kč
` Švédská utěrka 14,90 Kč
` Vzduchotěsné dózy
již od 19,90 Kč
` Potravinová fólie 30 m
19,90 Kč
` Smeták na holi 69,90 Kč
` Stáčené mýdlo 0,5l
9,90Kč
` Stáčený jar 0,5 l
7,90 Kč
` Pánev na lívanečky
169,90 Kč

VE DNECH
17.3.–23.3.
SLEVA
20%–70%

NOVINKY

TESCOMA, VILEDA, TORO
a mnoho dalších pro
domácnost prospěšných
výrobků

LÉKÁRNA
MASAROVA

` Ochranné samolepící
kryty rohů proti úrazu dětí
4 ks 59,90 Kč
` Kompletní sortiment
mikrotenových sáčků např.
30 l 600x600 cm
již od 12,90 Kč
` Základní sortiment
elektrospotřebičů –
konvice, mixéry, roboty,
sušičky ovoce a zeleniny,
fritézy…

Promoakce
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Nově informuje o akčních nabídkách také
prostřednictvím letáků označených logem
MAGISTRA. Při nákupu produktů v hodnotě
300 Kč, uvedených v březnovém letáku, získá
nakupující další slevu na nákup.
Více informací na www.lekarnalisen.cz
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máme jedinečnou možnost
konzultovat péči o pleť se
specialistou společnosti
EUCERIN a nakoupit produkty
s 10% slevou. Při nákupu nad
500 Kč navíc hodnotný dárek.

AKCE PRO RODIČE S DĚTMI:
VYBÍRÁME Z BŘEZNOVÉ NABÍDKY:
` Corega ﬁxační krém extra silný 89 Kč
` Coldrex MaxGrip horký nápoj 10 sáčků
139 Kč
` Apo-ibuprofen proti bolesti
100 tbl 104 Kč, 30 tbl 40 Kč
LÉKÁRNA

P
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PARKOVIŠTĚ

` SUNAR 6+1 ZDARMA
Oblíbená akce se opakuje. Maminky,
za každý nákup sunaru sbírejte razítka
a 7. sunar získejte ZDARMA.
` Nutrilon 2, 3, 4 Duopack s kaší zdarma
689 Kč
VÝHODNÉ NÁKUPY

RESTAURACE

Březen bude U Fidela ve znamení
ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ. Ve dnech 14.3.–
1.4. 2012 máme jedinečnou možnost
ochutnat a poznat
španělské předkrmy, speciality,
plody moře, vína
a sangrii, tak jak ji
neznáme. Atmosféru těchto dní umocní
v sobotu 24.3.2012
od 20 h hudební
trio ESPUELAS
(www.espuelas.cz).
Srdečně zve tým
U Fidela.

DROGERIE
ELKUP
`
`
`
`
`
`

Lanza color a white 9 kg ze 349,90
na 269,90 Kč
Bref duo aktiv 3ks z 89,90
na 59,90 Kč
Calgon 500 g z 99,90 na 69,90 Kč
Palmolive sprchový gel 250 ml
ze 49,90 na 35,90 Kč
Pur citrón 500 ml z 24,90
na 16,90 Kč
Signal family zubní pasta z 22,90
na 16,90 Kč

Nakupovat můžeme také přes e-shop
www.drogerieelkup.cz
DĚTSKÝ KOUTEK

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

#

Spolky a sdružení
www.pastelka.net,
info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4,
Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804
Burza jarnÌho a letnÌho obleËenÌ
p¯edevöÌm dÏtskÈ obleËenÌ 0ñ8 let, boty, hraËky, koË·rky,
autosedaËky i tÏhotenskÈ zboûÌ...
Sobota 17. b¯ezna od 9.00 do 12.00, DÏlÚ·k v LÌöni
KromÏ klasickÈho pr˘bÏhu jsme pro V·s tentokr·t p¯ipravili i novinku. Pokud v·s nebavilo vaöe zboûÌ k prodeji znaËkovat nebo jestli jste nemÏli nikdy Ëas p¯inÈst, koupit a vyzvednout vÏci, nabÌzÌme ˙Ëast na burze i trochu jinak. SvÈ
vÏci si m˘ûete prodat sami a u toho z·roveÚ nakoupit.
VÌce informacÌ na www.pastelka.net. Rezervace nutn· na
info@pastelka.net.
Zveme v·s na
VÌt·nÌ jara ñ vyn·öenÌ Morany
ñ spoleËnÏ s dÏtmi p¯ivÌt·me prvnÌ jarnÌ den hrou a pustÌme
Moranu po ÿÌËce. Sraz v Mari·nskÈm ˙dolÌ (u toËny busu
Ë. 55) v 16.00 ve st¯edu 21. b¯ezna.

Občanské sdružení Ženy50
Anensk· 10, www.zeny50.cz, e-mail: info@zeny50.cz, tel.: 728 740 449, 732 348 993
PoËÌtaËovÈ kurzy pro ûeny a muûe
ve vÏku 50+
Vöechny poËÌtaËovÈ kurzy probÌhajÌ na AnenskÈ 10. V jednom kurzu je maxim·lnÏ 5 ˙ËastnÌk˘, kterÈ vedou 2 lektorky, rovnÏû ve vÏku
50+. V˝uka je tedy individu·lnÌ, p¯izp˘soben· tempu z˙ËastnÏn˝ch.
Pro zaË·teËnÌky
⁄t 10.00ñ12.00 hod. (zah·jenÌ 3. 4. 2012)
St 10.00ñ12.00 hod. (zah·jenÌ 4. 4. 2012)
St 16.00ñ18.00 hod. (zah·jenÌ 4. 4. 2012)
Pro mÌrnÏ pokroËilÈ
⁄t 17.30ñ19.30 hod. (zah·jenÌ 3. 4. 2012)
Kurzy pro zaË·teËnÌky a mÌrnÏ pokroËilÈ probÌhajÌ 10◊ v dvouhodinov˝ch lekcÌch, celkem
20 hodin.
Grafika na PC
Po 18.00ñ19.30 hod. (zah·jenÌ 2. 4. 2012)
»t 10.30ñ12.00 hod. (zah·jenÌ 5. 4. 2012)
Kurzy budou probÌhat 1◊ t˝dnÏ v 1,5hodinov˝ch lekcÌch ñ celkov˝ rozsah je 15 hodin,
tj. 10 lekcÌ. Sezn·mÌme se s moûnostÌ ˙pravy
digit·lnÌch fotografiÌ, vytv·¯enÌ kol·ûÌ ñ p¯·nÌ
k narozenin·m, novÈmu roku apod.
Prezentace v PowerPointu
»t 14.00ñ15.30 hod. (zah·jenÌ 5. 4. 2012)
Kurz bude probÌhat 1◊ t˝dnÏ v 1,5hodinov˝ch
lekcÌch ñ celkov˝ rozsah je 7,5 hodin, tj. 5
lekcÌ. Kurz je zamÏ¯en na tvorbu prezentacÌ,
vytv·¯enÌ doprovodn˝ch materi·l˘, nejen
k p¯edn·ök·m.

Kurz trÈninku pamÏti
ProbÏhne 10 lekcÌ, vûdy v pondÏlÌ od 16.00 do
17.30 hodin, na AnenskÈ 10 v BrnÏ. Zah·jenÌ
19. b¯ezna 2012.

$

Prost¯ednictvÌm koncentraËnÌho cviËenÌ a pouûÌv·nÌm komplexnÌch pamÏùov˝ch strategiÌ
jako asociace a vizualizace, ve spojenÌ s pamÏùov˝mi technikami, si ovÏ¯Ìte, ûe vaöe pamÏù je st·le jeötÏ funkËnÌ.

P¯edn·öky ñ konajÌ se na AnenskÈ 10,
vûdy ve Ëtvrtek od 17.30 do 19.30 hod.
8. b¯ezna
Pot¯ebujeme osobnÌ ˙Ëet? ñ Eva Coufalov·
Pokud se chcete dozvÏdÏt vÌce o elektronickÈm bankovnictvÌ, o jeho bezpeËnosti, o ˙spor·ch, kterÈ tÌm zÌsk·te, o zv˝hodnÏn˝ch
˙Ëtech pro seniory, zhodnocenÌ finanËnÌch
prost¯edk˘, o pouûitÌ platebnÌch karet ñ pak si
p¯ijÔte poslechnout p¯edn·öku pracovnice
PoötovnÌ spo¯itelny z Region·lnÌho finanËnÌho centra JiûnÌ Morava ñ panÌ Evy CoufalovÈ.
15. b¯ezna
TrÈnink pamÏti Mgr. ñ VÏra Jan·kov·
P¯edn·öka v·m poskytne ˙vodnÌ n·hled do
problematiky. DozvÌte se, proË dennÏ zapomenete na bÏûnÈ vÏci, zda jste jen roztrûitÌ nebo m·te problÈm s pamÏtÌ. ZjistÌte, ûe existujÌ
r˘znÈ techniky, kterÈ v·m pomohou zapamatovat si tÈmÏ¯ nemoûnÈ. V r·mci akce ÑT˝den
trÈnov·nÌ pamÏtiì je p¯edn·öka zdarma.
22. b¯ezna
Infekce OËkov·nÌ Imunita
ñ MUDr. Pavla Vok¯Ìnkov·
ZatÌmco my m·me svÈ starosti a proûÌv·me
r˘znÈ p¯ÌbÏhy, v naöem tÏle se Ëasto dÏjÌ napÌnavÈ vÏci... Co se stane p¯i vniknutÌ cizÌch
mikroorganizm˘? Rozezn· tÏlo cizince? Jak
s nimi naloûÌ? A jak to tam vlastnÏ probÌh·?
Kdyû vöechno klape, ani si nevöimneme...

29. b¯ezna
Cesta ke svobodÏ
ñ JUDr. Monika Dost·lov·
Nez·leûÌ na tom, zda vdanÈ Ëi rozvedenÈ,
s dÏtmi Ëi bez nich, chudÈ Ëi bohatÈ, malÈ Ëi
velkÈ, mladÈ Ëi starÈ, takovÈ Ëi makovÈ. Tak Ëi
onak m˘ûeme ûÌt jako svobodnÈ nebo nesvobodnÈ (t¯eba spoutanÈ sv˝mi strachy, z·vislÈ
na lÈcÌch, dÏtech nebo partnerech, uvÏznÏnÈ
ve smutku, zav¯enÈ v kleci, byù i zlatÈ). Beseda, ve kterÈ jsou oËek·v·ny vaöe dotazy, podnÏty, zkuöenosti.

V˝let do Lednice a sklÌpku
ve Velk˝ch PavlovicÌch
1. dubna po¯·d·me vlastnÌm autobusem v˝let
do Lednicko-valtickÈho are·lu. NavötÌvÌme
z·mek, Minaret, z·meckou zahradu. Ve Velk˝ch PavlovicÌch vyöl·pneme na rozhlednu
SluneËn·, kter· m· p¯ipomÌnat ke¯ rÈvy vinnÈ
a ze kterÈ je ˙ûasn˝ v˝hled do okolÌ, a potÈ se
vyd·me do poslednÌ zast·vky v˝letu ñ Vina¯stvÌ Zborovsk˝, kde pro n·s bude ve sklÌpku
p¯ipraven· ochutn·vka pÏti mÌstnÌch vÌn.
Cena 250 KË za dopravu a organizaci. VstupnÈ si kaûd˝ hradÌ s·m. Je nutnÈ se nahl·sit
p¯edem.

RecyklaËnÌ mÛdnÌ öou
24. b¯ezna od 17.00 hod.
Ve VaÚkovce 1, KulturnÌ centrum slÈv·rna
Z nepot¯ebn˝ch kousk˘ obleËenÌ naöich Ëlenek vybereme a sestavÌme modely, kterÈ p¯edvedou Ëlenky a sympatizantky sdruûenÌ, a na
z·vÏr vöe za symbolickou cenu prod·me.
BliûöÌ informace Jana Jaruökov·,
mobil 728 740 449, jaruskova@zeny50.cz.
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Spolky a sdružení
Lesní klub Stromík
Zimu si v p¯ÌrodÏ uûÌv·me!
Od ledna 2011 se sch·zÌ LesnÌ klub StromÌk u h·jenky v Pozo¯icÌch kaûd˝ vöednÌ den v t˝dnu. Jde o p¯edökolnÌ vzdÏl·v·nÌ realizovanÈ v p¯ÌrodÏ za kaûdÈho poËasÌ.
Cel˝ program naöÌ ökolky se odvÌjÌ od pravidelnÈho rytmu st¯Ìd·nÌ
roËnÌch obdobÌ, sv·tk˘, slavnostÌ a tradic a toho, co v lese uvidÌme.
ÿÌdÌme se vzdÏl·vacÌm pl·nem celoroËnÌho projektu ÑKe ko¯en˘mì
a zveme si mezi n·s
i prarodiËe a staröÌ kamar·dy, kte¯Ì vypr·vÌ
o d¯ÌvÏjöÌch Ëasech, uËÌ
n·s zajÌmav˝m ¯emesl˘m nebo si s n·mi jen
tak hrajÌ a Ëtou nap¯.
poh·dky.
Skupinka 15 dÏtÌ
se spolu s pedagogem
a jeho asistentkou r·no
p¯ivÌt· v kruhu, kde probÌh· rannÌ povÌd·nÌ a motivace k programu.
Vych·zÌ se ze zahrady na lesnÌ cestu, kde si dÏti oznaËily jednotliv·
setk·vacÌ mÌsta (nap¯. ÑU pavoukaì, ÑU sk¯Ìtkaì atd.) a na rozcestnÌcÌch
se samy rozhodujÌ, kam se vydat na Ñpr˘zkumì. Pedagog m· p¯ipraven˝ program, kter˝ dÏtem v pr˘bÏhu dne nabÌzÌ. Prostor je d·v·n takÈ
volnÈ h¯e dÌtÏte.
Zimu a mr·z si m˘ûeme uûÌvat dÌky teplÈmu vrstvenÈmu obleËenÌ
(trochu jako cibule). DoporuËujeme spodnÌ vrstvu z vlny Ëi funkËnÌ
pr·dlo, triko, svetr, bundu (kaûd˝ jak pot¯ebuje) a vrchnÌ vrstvu nepromokavou (d˘raz hlavnÏ na sucho v bot·ch). Pro kaûd˝ p¯Ìpad m·me
vÏci na p¯evleËenÌ ve vyh¯·tÈ h·jence. Teplo od spodu je n·m dÌky teplÈ

podloûce, kterou nosÌme v bat˘ûku. A hlavnÏ se dÏti celou dobu h˝bou,
takûe zima nem· öanci! Tady vÌc neû kdy jindy platÌ heslo lesnÌho klubu: ÑNeexistuje öpatnÈ poËasÌ, pouze öpatnÈ obleËenÌ.ì
Skupina dÏtÌ je z okolÌ Pozo¯ic a Brna-LÌönÏ. Podporujeme vz·jemnÈ sv·ûenÌ dÏtÌ do StromÌku.
R·di bychom podpo¯ili lesnÌ klub v BrnÏ-LÌöni. Pokud m·te o tento
typ p¯edökolnÌho vzdÏl·v·nÌ z·jem, napiöte prosÌm na nÌûe uveden˝
kontakt.
Mgr. Kl·ra KrchÚav·
www.kavylos.cz, klaker@centrum.cz

Naděje o.s., pobočka Brno
Pečovatelská služba
Arménská 4, 625 00 Brno, tel: 544 210 843,
mob.: 776 796 084, 776 796 083

Nabízí pomoc seniorům
v jejich domácím prostředí:
obstaráme nákupy a pochůzky
pomůžeme s osobní hygienou
zajistíme běžný úklid domácnosti
nachystáme a podáme snídani
ohřejeme a podáme oběd
doprovodíme k lékaři nebo na vycházku
Službu poskytují kvalifikované pečovatelky
každý den ne celém území města Brna

Školství
Konference Učíme o Moravě

V

˙ter˝ 27. b¯ezna 2012 se na Gymn·ziu
INTEGRA BRNO uskuteËnÌ konference
UËÌme o MoravÏ, kter· je zamÏ¯ena p¯edevöÌm
na vyuËujÌcÌ humanitnÌch p¯edmÏt˘ ze z·kladnÌch a st¯ednÌch ökol JihomoravskÈho kraje. PedagogovÈ budou sezn·meni s pr˘bÏûn˝mi v˝sledky projektu, jehoû obsahem je inovativnÏ
uËit Jihomoravany o jejich zemi v souvislosti

s integracÌ regionu do EvropskÈ unie. UËitelÈ
lÌöeÚskÈho gymn·zia vytvo¯ili novÈ pom˘cky,
dÌky nimû aplikujÌ modernÌ metody v˝uky na tÈmata spjat· s Moravou ñ na dÏjiny, filozofii, literaturu, kulturu, nÏmeckou minulost regionu atd.
Projekt je ovÏ¯ov·n na skupinÏ p¯ibliûnÏ tisÌce
û·k˘ st¯ednÌch a z·kladnÌch ökol jiûnÌ Moravy.
Fin·lnÌ v˝stupy projektu budou od konce Ëervna

k dispozici na webu www.ucimeomorave.cz,
publikace budou rozesl·ny zdarma do ökol.
Na konferenci vystoupÌ jak tv˘rci v˝ukov˝ch
materi·l˘, tak odbornÌci vÏnujÌcÌ se tematice
moravsk˝ch dÏjin. O z·ötitu nad konferencÌ byli
poû·d·ni p¯edstavitelÈ mÌstnÌ spr·vy a samospr·vy.
Mgr. Ond¯ej H˝sek, vedoucÌ projektu

Tento projekt je financov·n z ESF
prost¯ednictvÌm OP VK
a ze st·tnÌho rozpoËtu »R.

Adopce na dálku
äkolnÌ Ëasopis a ökolnÌ parlament Zä
Masarova uspo¯·daly ve dnech 23.ñ25.
ledna akci ÑAdopce na d·lkuì, ve kterÈ
mohli û·ci p¯ispÏt na ubytov·nÌ, ökolnÈ a
stravu bangladÈöskÈ studentky Rumilly
Murmu.
é·ci mohli p¯ispÏt vûdy prvnÌ nebo druhou vyuËovacÌ hodinu Ñkamelot˘mì, kte¯Ì
obch·zeli ökolu a prod·vali speci·lnÌ ËÌslo
ökolnÌho Ëasopisu nebo kapesnÌ kalend·¯.
T¯Ìdy obch·zeli: Kate¯ina Tich·, MÌöa Dobrovoln·, Denisa ViöÚovsk·, Beata Klobasov·, Filip Pivovar, Patrik Cibere a MatÏj
Kos.
LÍEÒSKÉ NOVINY

I p¯es poË·teËnÌ nep¯Ìliö optimistickÈ
odhady, ûe se moûn· nepovede vybrat cÌlov· Ë·stka 6600 KË, bylo jiû po prvnÌm termÌnu k p¯ispÏnÌ jistÈ, ûe se n·m penÌze vybrat poda¯Ì. Ovöem to, s jak˝m z·jmem û·k˘ i vyuËujÌcÌch se akce setkala, p¯ekvapilo
i nejvÏtöÌ optimisty. V˝sledn· Ë·stka, kterou
se poda¯ilo vybrat, je 11 379 KË. Zbytek
sumy, kter˝ nebude odesl·n tento rok, bude
uloûen pro p¯ÌötÌ roËnÌk.
Vöem, co p¯ispÏli jmÈnem Rumilly dÏkujeme!
MatÏj Kos,
Zä Masarova
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Školství

Stalo se
Radostn· ud·lost v Salesku
S potÏöenÌm v·m oznamujeme, ûe se n·m
13. ˙nora v odpolednÌch hodin·ch narodilo
naöe spoleËnÈ saleskovÈ dÌtÏ. Dali jsme mu
jmÈno Savo, coû znamen· Saleskov˝ vobËasnÌk. V b¯iöe n·m nadÏlalo nÏkolik kilo starostÌ, ale kdyû spat¯ilo svÏtlo svÏta, v·ûilo jen
p·r gram˘. Budeme r·di, kdyû ho spoleËnÏ
s n·mi budete krmit zajÌmav˝mi Ël·nky,
report·ûemi a p¯ÌbÏhy. P¯ejme mu tedy jeötÏ
hodnÏ barvy ve tv·¯Ìch a spoustu p¯·tel kolem
sebe. Pokud byste se na naöeho prcka chtÏli
podÌvat, bÏhem dne bude odpoËÌvat na recepci
Saleska a fotku m· uloûenou i na naöich
str·nk·ch.

Bruslili jsme koneËnÏ i v LÌöni
LedovÈ kluziötÏ p¯il·kalo do Saleska stovky
dÏtÌ i dospÏl˝ch.

JarÚ·ky s Orato¯Ì
ZnÌ to jako dobr˝ vtip. V tÏch straön˝ch
mrazech, co uhodily ve dnech od 6. do 8. ˙nora, nÏjak˝ vtip·lek vyhl·sil JARNÕ pr·zdniny.
A p¯esto se parta dvan·cti odv·ûlivc˘ z Orato¯e vydala na cestu do nezn·ma. Opustila teplo
sv˝ch domov˘, maminËinu kuchyÚ a pohodlÌ
svÈ postele, aby bojovala se zimou. A bojovali
stateËnÏ. Fara v »uËicÌch se stala na p·r dnÌ
jejich domovem, kde spolu jedli, spali, pracovali, bavili se a uûÌvali si. P¯esnÏ podle motta,
kterÈ je touto akcÌ prov·zelo: ÑKaölem na zimu, my m·me jarnÌ pr·zdniny!ì
Martin ätepanovsk˝

Hollywood
My v klubu VeSPOD jsme byli nespokojenÌ se souËasnou filmovou tvorbou, a proto
jsme se rozhodli najÌt novÈ talenty p¯Ìmo tady
v LÌöni. A poslednÌ vÌkend v lednu jsme je naöli. Jsou mladÌ, kreativnÌ, majÌ n·pady. Uk·zali jsme jim, jak natoËit animovan˝ film metodou stop motion a oni naöe know-how p¯evedli do skvÏl˝ch snÌmk˘. NÏkolik hodin mravenËÌ pr·ce dalo vzniknout dvÏma kr·tk˝m film˘m, kterÈ jsou k vidÏnÌ u autor˘. Seznamte
se, budoucnost animovanÈho filmu je v Terce,
Monice, Kubovi, MatÏjovi a Andrejce.
Martin ätepanovsk˝

V Salesku se dve¯e v ˙noru nenudily.
Proudily jimi davy lidÌ, kter˝m umoûnilo mrazivÈ poËasÌ vychutnat si jÌzdu na bruslÌch. Ledovou plochu pom·hali vytv·¯et zamÏstnanci
a dobrovolnÌci Saleska, kte¯Ì ji pro dÏti takÈ
kaûd˝ veËer zametali a p¯est¯Ìk·vali. DÏkujeme vöem, kte¯Ì se na tvorbÏ ledovÈ plochy
podÌleli a dÌky kter˝m bylo studenÈ poËasÌ pro
mnohÈ naplnÏno h¯ejiv˝mi sportovnÌmi z·ûitky.

Tehdy odpoledne pröelo
pantomimickÈ p¯edstavenÌ mision·¯ky
Jany UngerovÈ a V·clava Dost·la
Hudba: Scott Joplin, Artie Matthews
Kdy: ˙ter˝ 20. 3. v 19.00
Kde: SportovnÌ s·l

Zumba o vÌkendu
DalöÌ vÌkendovÈ cviËenÌ zumby s Marikou
Nov·kovou se v b¯eznu uskuteËnÌ hned dvakr·t! V sobotu 17. a 31. 3. v 10 hod. ve SportovnÌm s·le. OpÏt za zv˝hodnÏnou cenu
80 KË ñ devades·t minut cviËenÌ. KromÏ zumby v·s jiû tradiËnÏ Ëek· posilov·nÌ problÈmov˝ch partiÌ a navÌc pro maminky nabÌzÌme
hlÌd·nÌ dÏtÌ bÏhem cviËenÌ. Cena hlÌd·nÌ je
50 KË (nutnÈ nahl·sit p¯edem). Rezervace
mÌst probÌh· na recepci Saleska nebo p¯Ìmo
u lektorky (tel. ËÌslo: 723 526 486, e-mail:
Hedejova.M@seznam.cz). TÏöÌme se na v·s!

Minigalerie Salesko
srdeËnÏ zve na vernis·û v˝tvarnÌka Ji¯Ìho KosÌka, kter· se uskuteËnÌ v nedÏli 11. 3. v 10
hod. v Klubu VeSPOD v Salesku. V˝stava nese n·zev ÑNeofolk pro dÏtiì a potrv· do konce
dubna.

SoutÏû pro mladÈ v˝tvarnÌky!

Chyst·me v b¯eznu
Orato¯:
1. 3. start celopololetnÌ hry
2. 3. Oratori·nsk˝ pÏtiboj ñ turnaj ve h¯e VÏû

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost

Vztahy mezi k¯esùansk˝mi cÌrkvemi
u n·s i ve svÏtÏ
Mons. V·clav Mal˝
Jeho biskupskÈ heslo znÌ Pokora a pravda.
V·clav Mal˝ se obËansky angaûoval uû v dobÏ
p¯ed listopadem 1989. Byl signat·¯em a mluvËÌm Charty 77, bÏhem Ñz·zraËnÈho rokuì (Jan
Pavel II.) moderoval velkÈ mÌtinky na V·clav-
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skÈm n·mÏstÌ i jinde. PotÈ s·m od sebe z ve¯ejnÈho ûivota odeöel do duchovnÌ spr·vy v Praze-HoleöovicÌch. Coby biskup se ovöem jakoby obloukem ke svÈmu spoleËenskÈmu angaûm· vr·til. Z Ëesk˝ch a moravsk˝ch biskup˘ se
vyjad¯uje asi nejaktivnÏji ke konkrÈtnÌm soci·lnÌm ot·zk·m, cestuje po svÏtÏ, jako p¯edstavitel cÌrkve hovo¯Ì s k¯esùany na r˘zn˝ch
mÌstech naöÌ vlasti a podporuje aktivity nÏkter˝ch neziskov˝ch organizacÌ. ⁄lohou biskupa
je reprezentovat a stmelovat cÌrkev i ÑstavÏt
mostyì mezi k¯esùany a nek¯esùany.
Kdy: ˙ter˝ 6. 3. v 19.00
Kde: SportovnÌ s·l

Salesko vyhlaöuje v˝tvarnou soutÏû na tÈma
ÑVelikonoce v naöÌ rodinÏì.
Pravidla soutÏûe:
ï Z˙Ëastnit se mohou dÏti od 3 do 15 let.
ï Obr·zek by mÏl b˝t na tvrdÈm papÌru velikosti A4 nebo A3.
ï Na zadnÌ stranu napiöte: jmÈno a p¯ÌjmenÌ
dÌtÏte, vÏk, kontakt (adresu, e-mail nebo telefon), p¯ÌpadnÏ popis obr·zku.
ï V˝tvarn· technika m˘ûe b˝t libovoln·.
SvÈ pr·ce odevzd·vejte na recepci Saleska
do 22. 3.
Vöechny soutÏûnÌ pr·ce budou bÏhem dubna
vystaveny v prostor·ch Saleska. Na vÌtÏze
jednotliv˝ch vÏkov˝ch kategoriÌ Ëek· odmÏna.

Ping-pong pro ve¯ejnost
Kaûd˝ p·tek od 16.30 do 18.30 je pro v·s
v Salesku otev¯en pingpongov˝ s·l. P¯ijÔte si
s p¯·teli Ëi se sv˝mi dÏtmi zahr·t oblÌbenou
hru. VstupnÈ je 50 KË (se Saleskovou kartiËkou jen 30 KË). Na mÌstÏ je moûnost zap˘jËenÌ
p·lek i mÌËku.
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Školství
Malé ohlédnutí za prvními dny roku 2012 na ZŠ Holzova

P

o prosinci, opÏt plnÈm zajÌmav˝ch akcÌ ne
jen pro û·ky Zä Holzova, ale i pro ostatnÌ
obyvatele LÌönÏ, n·sledoval na naöÌ ökole ponÏkud hektick˝ leden.
»as v·noËnÌ, Ëas uvolnÏnosti, rozjÌm·nÌ definitivnÏ skonËil a zaËal jeden z nejn·roËnÏjöÌch
mÏsÌc˘ ökolnÌho roku jak pro û·ky, tak pro uËitele ñ leden. Nastal tradiËnÌ Ëas zkouöenÌ a test˘,
kterÈ p¯edch·zejÌ definitivnÌmu uzavÌr·nÌ zn·mek a jejich tisku na vysvÏdËenÌ. TeÔ i ti nejzap¯Ìs·hlejöÌ odp˘rci uËenÌ podlehli n·ladÏ ostatnÌch, usilujÌcÌch o vylepöenÌ zn·mek, a zaËali se
tÈû uËit. A skuteËnÏ se ¯adÏ z nich povedlo koneËnÈ hodnocenÌ vylepöit a my jim k tomu gratulujeme. SamotnÈ vysvÏdËenÌ se pak tradiËnÏ
p¯ed·valo 31. ledna ve slavnostnÌ atmosfÈ¯e
a zhodnocenÌm formou zn·mek se tak zakonËilo
obdobÌ pÏtimÏsÌËnÌho snaûenÌ a ˙silÌ dÏtÌ i uËitel˘. Usnout na vav¯Ìnech by vöak bylo p¯edËasnÈ ñ zb˝v· jeötÏ druhÈ pololetÌ a vöe m˘ûe b˝t
jinak. Takûe p¯ejeme dÏtem, jejich rodiË˘m i uËitel˘m plno el·nu do druhÈho pololetÌ!

Vstup do novÈho kalend·¯nÌho roku byl d˘leûit˝ zvl·ötÏ pro û·ky dev·tÈho roËnÌku, protoûe s sebou mj. p¯inesl i zmÏnu ökolskÈho z·kona,
a tedy i podmÌnek p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ v tomto
ökolnÌm roce. Museli se smÌ¯it se skuteËnostÌ,
ûe poËet p¯ihl·öek do prvnÌho kola p¯ijÌmacÌho
¯ÌzenÌ byl omezen poËtem dvÏ, rovnÏû zmÏny
nastaly v moûnostech uplatnÏnÌ z·pisovÈho lÌstku a z˙ûil se tak prostor pro v˝bÏr st¯ednÌ ökoly.
ZmÏny byly skuteËnÏ rozs·hlÈ, proto naöe ökola
p¯ipravila pro Ñdev·ù·kyì a jejich rodiËe informaËnÌ let·k, kde je p¯esnÏ informovala, jak se
v novÈm systÈmu p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ orientovat.
A teÔ se ohlÈdnÏme za akcemi a soutÏûemi,
kterÈ v tomto Ëase na naöÌ ökole probÏhly. Nejv˝znamnÏjöÌ soutÏûÌ byla chemick· olympi·da,
urËen· û·k˘m 9. roËnÌku. é·ci 5.ñ9. roËnÌku se
pak postupnÏ z˙Ëastnili (v r·mci v˝uky anglickÈho jazyka) vzdÏl·vacÌho programu o Spojen˝ch st·tech americk˝ch, zdejöÌm ûivotnÌm stylu
a zvl·ötnostech americkÈ angliËtiny. DÏti ze 4.
A zhlÈdly v MahenovÏ divadle divadelnÌ p¯ed-

stavenÌ Popelka, Ñp·ù·ciì pro zmÏnu p¯espali
spolu s panÌ uËitelkou Kozubkovou v solnÈ jeskyni a upevnili si tak nejen svÈ zdravÌ, ale i t¯ÌdnÌ
kolektiv. äkola ûila takÈ zimnÌmi sporty, prvÚ·Ëci a t¯eù·Ëci byli zasvÏcov·ni sv˝mi t¯ÌdnÌmi uËitelkami do taj˘ bruslenÌ na kluziöti na Nov˝ch
sadech, pro û·ky 4. a 5. t¯Ìd se od 15. ledna konal
lyûa¯sk˝ v˝cvikov˝ kurs v JesenÌk·ch.
A jak jinak takÈ probÌhal lednov˝ Ëas na Zä
Holzova? D˘leûitou akcÌ ñ nejen pro ökolu ñ byl
z·pis do prvnÌch t¯Ìd, kter˝ se konal ve dnech
20.ñ21. ledna. BudoucÌ prvÚ·Ëci byli sv˝mi budoucÌmi uËiteli mile p¯ivÌt·ni a absolvovali z·pis
nesoucÌ se v duchu poutavÈho putov·nÌ po
KrteËkov˝ch dobrodruûstvÌch. Z·pisu p¯edch·zely dny otev¯en˝ch dve¯Ì, kde se rodiËe mohli
blÌûe sezn·mit nejen s vybavenÌm ökoly, ale i jejÌmi uËiteli. DalöÌ akcÌ pro lÌöeÚskou ve¯ejnost
byl tradiËnÌ ökolnÌ ples, kter˝ se konal ve slavnostnÏ vyzdobenÈ ökolnÌ jÌdelnÏ Zä Holzova
v sobotu 4. ˙nora ñ a opÏt nezklamal. Uû teÔ se
tÏöÌme na ten p¯ÌötÌ!
Mgr. Martina TrËkov·

Z kultury
Podvečer s texty Václava Havla proběhl,
chystá se s Halíkovými

Protesty, nepokoje, revolta
v brněnských kinech

äirok· ve¯ejnost m· z·mek v LÌöni spojen˝ p¯edevöÌm se svatbami. PrvnÌ ˙norovou nedÏli vöak p¯iöly dvÏ desÌtky obËan˘ do ob¯adnÌ sÌnÏ z docela jinÈho d˘vodu.
Iniciativa LÌöeÚ sobÏ tu po¯·dala podveËer s texty V·clava Havla, jako poctu ned·vno zesnulÈmu prezidentovi. Jak uvedla hlavnÌ
organiz·torka veËera Pavla Dombrovsk·, jedn· se vlastnÏ o prvnÌ
akci letoönÌho roËnÌku festivalu LÌöeÚ sobÏ.
Akci zaötÌtily a texty p¯eËetly v˝znamnÈ osobnosti lÌöeÚskÈho
spoleËenskÈho a kulturnÌho ûivota ñ starosta LÌönÏ B¯etislav ätefan,
d·le Jozef Sedl·Ëek, Josef Tr·vnÌËek, Josef Mendel, Pavla Dombrovsk· a Kate¯ina Sl·mov· Bartoöov·.
A z jak˝ch dÏl se p¯edËÌtalo? Pavla Dombrovsk· a B¯etislav ätefan Ëetli z Moci bezmocn˝ch, ˙ryvek z Dopis˘ Olze (dopis Ë. 97)
zaznÏl v pod·nÌ Kate¯iny Sl·movÈ BartoöovÈ, vÏty z Otev¯enÈho dopisu Gustavu Hus·kovi oûily ˙sty Josefa Tr·vnÌËka, o Politice a svÏdomÌ Ëetl Jozef Sedl·Ëek a s pomÏrnÏ m·lo zn·m˝m projevem
V. Havla na Konferenci o nen·visti n·s sezn·mil Josef Mendel.
I kdyû ölo o myölenky starÈ nÏkolik desetiletÌ, nebyl jsem asi
z posluchaË˘ s·m, kdo byl fascinov·n aktu·lnostÌ autorov˝ch ˙vah.
VÏtöinou by staËilo zmÏnit p·r slov Ëi zmÏnit n·zvy ve¯ejn˝ch funkcÌ, a text by öel otisknout v dneönÌch novin·ch jako brilantnÌ filipiku
proti dneönÌm pomÏr˘m. ée nedÏlnÌ ËtenÌ text˘ V. Havla nebylo
jen nostalgick˝m posezenÌm nad star˝mi myölenkami, podtrhoval
i fakt, ûe vÏtöina Ëten·¯˘ prokl·dala Ëten˝ text takÈ vlastnÌmi ˙vahami a p¯esahem k dneönÌm dn˘m.
Na z·vÏr setkanÌ jsme zhlÈdli poslednÌ rozhovor, kter˝ V. Havel
(spoleËnÏ s D. Dukou) poskytl »eskÈ televizi nÏkolik t˝dn˘ p¯ed
svou smrtÌ. Z·znam rozhovoru je dobr˝m d˘kazem toho, ûe i kdyû
ËlovÏka fyzickÈ sÌly opouötÏjÌ, mysl m˘ûe b˝t nejen jasn·, ale Ëasto
m˘ûe brilantnÌm zp˘sobem reflektovat okolnÌ dÏnÌ.
Iniciativa LÌöeÚ sobÏ nasadila s V·clavem Havlem laùku hodnÏ
vysoko a zjevnÏ ji hodl· udrûet. Na nedÏli 25. b¯ezna 2012 zve
na 18 hodinu opÏt do lÌöeÚskÈho z·meËku, tentokr·t na ËtenÌ text˘
filozofa a duchovnÌho Tom·öe HalÌka. Je to ËlovÏk, kter˝ m· co
¯Ìct k dneöku mnohem vÌce, neû nÏkte¯Ì dneönÌ adepti na post prezidenta.
Luk·ö Karnet, Ëlen zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ

Problematiku nepokoj˘ ve svÏtÏ bude reflektovat festival dokument·rnÌch film˘ o lidsk˝ch pr·vech ÑJeden svÏtì v BrnÏ, kter˝ probÏhne 19.ñ27. b¯ezna. Jiû po 13. ho zde po¯·d· obecnÏ prospÏön·
spoleËnost »lovÏk v tÌsni.
KampaÚ festivalu je postavena na post¯ehu, ûe nap¯ÌË kulturami
spojujÌ vöechny ve¯ejnÈ protesty dvÏ vÏci ñ emoce a vlastnoruËnÏ
vytvo¯enÈ transparenty. ÑV kampani jsme zohlednili gesta, emoce
a n·stroje, kter˝mi protestujÌcÌ hovo¯Ì k establiömentu ñ spreje,
barvy a fixy,ì ¯Ìk· Kate¯ina Petr·öov·, koordin·torka festivalu
v BrnÏ.
Festival p¯inese p¯ÌbÏhy protestujÌcÌch v EgyptÏ, Tunisu, Bahrainu nebo Ir·nu, dÏlnÌk˘ z ËÌnsk˝ch dol˘, reprezentantek Afgh·nist·nu v boxu Ëi bezdomovc˘ ûijÌcÌch na straönickÈm h¯bitovÏ v Praze. N·roËnÏjöÌ snÌmky vyvaûujÌ dokumenty zamÏ¯enÈ na lidskÈ
vztahy, div·ci budou moci zhlÈdnout nap¯Ìklad p¯ÌbÏh mlad˝ch lidÌ
ûijÌcÌch komunitnÌm zp˘sobem nebo jejich boj proti pl˝tv·nÌ potravinami v z·padnÌ spoleËnosti.
SlavnostnÌ zah·jenÌ festivalu 19. b¯ezna v HaDivadle bude opÏt
spojeno s charitativnÌ draûbou netradiËnÌch umÏleck˝ch p¯edmÏt˘.
V˝tÏûek poputuje na stavbu studny, kter· zajistÌ pitnou vodu pro
sirotËinec v Kongu. V dalöÌch osmi projekËnÌch dnech festivalu se
bude promÌtat v prostor·ch, kterÈ s JednÌm svÏtem jiû tradiËnÏ spolupracujÌ ñ kino Art, S·l B¯etislava Bakaly, HaDivadlo a UmÏleckopr˘myslovÈ muzeum MoravskÈ galerie v BrnÏ.
SouË·stÌ festivalu bude opÏt bohat˝ doprovodn˝ program, kter˝
zahrnuje nap¯Ìklad v˝stavu report·ûnÌch fotografiÌ Stanislava Krupa¯e, vÌtÏze soutÏûe Czech Press Photo 2011. Vernis·û probÏhne
5. b¯ezna v MoravskÈ zemskÈ knihovnÏ. Div·ci budou moci navötÌvit takÈ scÈnickÈ ËtenÌ knihy ProsÌm, struËnÏ! od V·clava Havla
v r·mci projektu Listov·nÌ, kterÈ probÏhne 25. 3. v HaDivadle.
Ani letos nebudou v programu chybÏt dokumenty, jejichû promÌt·nÌ û·k˘m a student˘m organizuje SV» Luû·nky, v centru mÏsta
v kinÏ Art a S·le B¯etislava Bakaly a pro lepöÌ dostupnost takÈ na
DÏlÚ·ku v LÌöni a kinÏ Kryt v Kr·lovÏ poli.
BliûöÌ informace najdete na www.jedensvet.cz/brno.
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Z kultury
Líšeň sobě – Knihovna na zámku
Březen 2012

T

ento Ël·nek je pokraËov·nÌm p¯edchozÌch text˘ uve¯ejnÏn˝ch
v LN i na port·lu vlisni.cz popisujÌcÌch dÏnÌ kolem zruöenÈ
knihovny na z·mku (petice obËan˘ za z·chranu knihovny, ˙silÌ
obËan˘ LÌönÏ sdruûujÌcÌch se v iniciativÏ LÌöeÚ sobÏ rozhodnut˝ch
knihovnu zachovat a rozöÌ¯it ji do podoby komunitnÌho centra).
NynÌ tedy o tom, co se bude v z·meckÈ knihovnÏ dÌt v b¯eznu.
Provoz v knihovnÏ bude zajiöùovat vznikajÌcÌ obËanskÈ sdruûenÌ
LÌöeÚ sobÏ. P¯estoûe st·le jeötÏ nenÌ jasnÈ, z jak˝ch prost¯edk˘ se
bude hradit provoz dobrovolnicky vedenÈ knihovny a komunitnÌho
centra, nechceme promarnit souËasn˝ z·jem a ochotu pomoci vyjad¯ovanou mnoha lidmi a v b¯eznu zde zahajujeme program.
E-mailem jsem oslovila zastupitele M» Brno-LÌöeÚ s prosbou,
aby mi sdÏlili sv˘j n·zor na financov·nÌ knihovny z ve¯ejn˝ch prost¯edk˘. OdpovÏdÏli mi Petr ätÏdroÚsk˝ a mÌstostarosta Jozef Sedl·Ëek, jehoû odpovÏÔ je souËasnÏ velice p¯esn˝m vystiûenÌm podstaty vÏci, o kterou usilujeme:

20. 3. v 17.00 P¯edn·öka Hany U¯ÌdilovÈ:
DÏti jsou naöe zrcadlo

Dobr˝ den,
z mÈho pohledu je zapot¯ebÌ v dneönÌ spoleËnosti posunout roli
a ch·p·nÌ kultury a jejÌho potenci·lu do celospoleËenskÈho z·jmu.
P¯edevöÌm, aby se kultura neomezovala pouze na hodnotu umÏnÌ,
kterou se docela jistÏ vymezuje pouze na Ë·st spoleËnosti, ale aby
p˘sobila s urËit˝m p¯esahem do spoleËenskÈho dÏnÌ. Aby v sobÏ
zahrnovala mÌstnÌ tradice a zvyky, oslavy, z·bavu a zp˘soby proûÌv·nÌ volnÈho Ëasu, nabÌdku mÌstnÌch v˝robk˘ a sluûeb. Na tomto
otev¯enÈm principu si dok·ûu re·lnÏ p¯edstavit vznik komunitnÌho
centra, kterÈ dok·ûe oslovit öiröÌ Ë·st spoleËnosti. PodÌl obËan˘
na spolkovÈm ûivotÏ, na spoluutv·¯enÌ mÌsta, kde ûijÌ, a potaûmo jejich zapojov·nÌ do spr·vy obce, je v souËasnÈ dobÏ moûnostÌ, jak
p¯ekon·vat bariÈry, kterÈ jsou dlouhodobÏ vytv·¯eny naöÌ ÑdemokraciÌì. TÌm m·m na mysli nejen nep¯ehlednost (sloûitost) pravidel,
podle kter˝ch dnes n·ö st·t, kraje, obce a dalöÌ instituce fungujÌ, ale
takÈ vytvo¯enou zvyklost ûÌt na z·kladÏ nicotn˝ch hodnot, kter·, jak
se ukazuje, se velmi tÏûko odbour·v·.
Pokud se nÏkdo rozhodl aktivnÏ pracovat na rozvinutÌ spoleËenskÈ tvo¯ivosti v naöÌ kaûdodennÌ realitÏ a tÌm i kaûdodennÌ spr·vÏ
obce, domnÌv·m se, ûe my jako zastupitelÈ zvolenÌ obËany, bychom
mÏli tyto kroky podpo¯it. A moûn· i doufat, ûe se jim to poda¯Ì.

27. 3. v 17.00 Ve¯ejn· rozprava na tÈma:
Pravidla pro poskytov·nÌ dotacÌ

Zamysleme se nad p¯ÌËinou chov·nÌ naöich dÏtÌ, jejich nemocÌ a p¯ÌËinou problÈm˘ v naöich vztazÌch nejen s nimi. VÌce o lektorce na:
www.oktavazdravi.cz.

24. 3. v 18.00 Filmov˝ klub: Od viönÌ do viönÌ
Film natoËila Jana Borökov· o svÈ matce. Dokument zaznamen·v·
rok v rodinÏ po ˙mrtÌ otce. Po promÌt·nÌ beseda s autorkou filmu.

25. 3. v 18.00 PodveËer s texty Tom·öe HalÌka
SvÈ oblÌbenÈ texty z dÌla filozofa a teologa T. HalÌka p¯eËtou z·stupci lÌöeÚsk˝ch spolk˘ i obËanÈ a osobnosti. ÑAno, B˘h, kter˝ by ,fungovalë podle lidsk˝ch p¯edstav, totiû opravdu nenÌ, nebo p¯inejmenöÌm to nenÌ B˘h, je to modla, a od nÌ je dob¯e se osvobodit ... smysl
p¯ekon·v·nÌ model je v tom uvolnit prostor pro setk·nÌ s ûiv˝m Bohem.ì T. HalÌk: Ptal jsem se cest.

Debata nad novÏ vznikajÌcÌmi pravidly pro ûadatele o dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ. ⁄ËastnÌci: mÌstostarosta Jozef Sedl·Ëek,
ûadatelÈ o dotace (spolky i jednotlivci), ve¯ejnost.
Rezervace: 728 818 034, irena@divadlolisen.cz
VÌce na: www.divadlolisen.cz
Knihy budeme p˘jËovat od dubna, v b¯eznu probÌh· jejich katalogizace a sbÌrka na doplnÏnÌ kniûnÌho fondu ñ knihy m˘ûete p¯inÈst
s sebou na jakoukoli akci nebo do knihovny po domluvÏ na tel. Ë.:
602 591 810.

Jozef Sedl·Ëek

Aktu·lnÌ informace o ud·lostech kolem knihovny najdete na
www.divadlolisen.cz, www.vlisni.cz. M˘ûete se i p¯idat k fb. skupinÏ LÌöeÚ sobÏ.
DÏkujeme vöem, kte¯Ì n·m pÌöÌ, nabÌzejÌ knihy, majÌ z·jem st·t
se dobrovoln˝mi knihovnicemi, p¯iöli na brig·du. DÏkujeme
za n·pady a za povzbuzenÌ. DÏkujeme za prvnÌ ÑPodveËer s texty...ì, na kterÈm jsme Ëetli z dÌla V·clava Havla a tÌmto jsme se
Pavla Dombrovsk·
s nÌm takÈ d˘stojnÏ rozlouËili.
VÌt·me veökerÈ dalöÌ n·pady a zveme na b¯eznovÈ akce:

LÕäE“ SOBÃ ñ Knihovna na z·mku
BÿEZEN 2012
DÏje se v knihovnÏ na z·mku, Pohankova 8

17. 3. v 17.00 divadlo LÌöeÚ: éab·ci (Sny starÈho dÏdka)
Loutkov· groteska o samotÏ, snech a p¯·telstvÌ. Inscenace na motivy
knihy Arnolda Lobela Kvak a ébluÚk jsou kamar·di. Pro dÏti i dospÏlÈ.

18. 3. v 16.00 MalÈ divadlo kjÛgenu:
Horsk˝ asketa zlodÏjem tomel˘
Odpoledne s japonskou fraökou. Po p¯edstavenÌ pro z·jemce kr·tk·
dÌlna hereck˝ch technik fraöky kjogen. Pro dospÏlÈ i dÏti.
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KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líeò, tel.: 544 210 182
DÌLÒÁK, Klajdovská 28, Brno-Líeò, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
JarnÌ pr·zdniny na Kotlance

NabÌdka jednotliv˝ch vstup˘ v n·sledujÌcÌch pohybov˝ch kurzech:

Pr·zdninov˝ t˝den v KCL
od 6. do 10. ˙nora se nesl
pod n·zvem Cesta po stop·ch Harryho Pottera.
DÏti opustily ökolnÌ lavice
ve sv˝ch ökol·ch a zasedly
do lavic v b·jnÈ ökole
v ÑBradavicÌchì, jejÌ doËasnÈ p˘sobenÌ jsme jÌ
umoûnili u n·s na Kotlance.
Nejprve si vyrobily pom˘cky: kotlÌk, Ëarovnou h˘lku, pl·ötÏ a ËarodÏjnick˝ klobouk. Kaûd˝
den sledovaly p¯ÌbÏh Harryho, kde byl zaöifrovan˝ ˙kol. BÏhem t˝dne
si zahr·ly ËarodÏjnou hru Famfrp·l. TakÈ p¯ekon·valy r˘zn· ˙skalÌ, ¯eöily öifry, uËily se kouzla a va¯it lektvary, aby na z·vÏr oËarovaly zlÈho
kouzelnÌka. NechybÏl ani pohyb na ËerstvÈm vzduchu. MÏli jsme ötÏstÌ,
ûe napadl snÌh a tak jedno odpoledne str·vily na nedalekÈm svahu p¯i
zimnÌch radov·nk·ch. To jim pak p¯iöel vhod tepl˝ Ëaj, kter˝ p¯ipravily
hodnÈ tety.
Naöe t·bory se tÏöÌ velkÈ oblibÏ dÌky dom·cÌmu prost¯edÌ a osobnÌmu
p¯Ìstupu. Jiû nynÌ je moûno p¯ihl·sit dÏti na dalöÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor, tentokr·t velikonoËnÌ, kter˝ se uskuteËnÌ v termÌnu 5. a 6. dubna 2012.
P¯ihl·öky a informace na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, tel. Ë.:
544 210 182 do 2. 4. 2012.

Zumba zaË·teËnÌci
Power body s hlÌd·nÌm dÏtÌ
Power jÛga
Kalanetika
CviËenÌ pro seniory

VÕKENDOV… KURZY KCL Kotlanka

CviËenÌ pro zdrav· z·da
Pilates
Zumba

pondÏlÌ
p·tek
st¯eda
˙ter˝
pondÏlÌ
st¯eda
˙ter˝
Ëtvrtek
p·tek
st¯eda

19.00ñ20.00
10.00ñ11.00
19.30ñ20.30
19.00ñ20.00
10.00ñ10.45
11.00ñ11.45
18.00ñ19.00
19.30ñ20.30
18.00ñ19.00
20.00ñ21.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Pozv·nka:
SrdeËnÏ v·s zveme na koncert Hany a Petra Ulrychov˝ch se skupinou
JAVORY. Tentokr·t v klasickÈm provedenÌ. Koncert se uskuteËnÌ
ve Ëtvrtek 29. 3. 2012 v 19.00 hod. VstupnÈ v p¯edprodeji 280,ñ KË,
na mÌstÏ 300,ñ KË. DÃL“¡K, Klajdovsk· 28, Brno-LÌöeÚ, telef. Ë.:
544 210 136, 739 252 117. Vstupenky m˘ûete zakoupit takÈ na recepci
KCL Kotlanka, Kotlanova 7, telef. ËÌslo: 544 210 182, 731 117 114,
www.kclisen.cz.

V˝stava:
V termÌnu od 6. 3. do 31. 3. 2012 si v·s dovolujeme pozvat na v˝stavu
krajinomaleb a kreseb pana Frantiöka Hedeji. V˝stava se kon· v prostoru tzv. Ñgalerieì na DÏlÚ·ku, Klajdovsk· 28. OtevÌracÌ doba v˝stavy je
v pondÏlÌ a st¯edu od 8.00 do 17.30 hod., v ˙ter˝ a Ëtvrtek od 8.00
do 16.30 hod. a v p·tek od 8.00 do 20.00 hod.

B¯ezen

● DR¡TOVAN¡ VAJÕ»KA
P¯ijÔte si vyrobit netradiËnÌ velikonoËnÌ v˝zdobu.
Kdy: sobota 17. 3. od 10.00 hod. do 13.00 hod.
Za kolik: 180,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu).
OpÏt v·m v dalöÌm b¯eznovÈm vÌkendu nabÌzÌme cviËenÌ. Tentokr·t si
m˘ûete vyzkouöet spojenÌ rehabilitace s pilatesovou metodou, kter· odstraÚuje svalovÈ dysbalance a blok·dy p·te¯e.

● PILATES REHABILITACE
lektorka Marie »erm·kov·
Kdy: sobota 17. 3. od 10.00 hod. do 11.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË.
Pro ty z v·s, kte¯Ì d·te radÏji p¯ednost tvo¯enÌ m·me p¯ipraven kurz:

● PLASTIC ART
Nov· technika z plastov˝ch lahvÌ, p¯i kterÈ m˘ûete pustit uzdu svÈ fantazii a vyrobit si n·dhern˝ öperk nebo doplnÏk.
Kdy: sobota 24. 3. od 10.00 hod. do 13.00 hod.
Za kolik: 150,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu).

● POWER BODY
CviËenÌ zamÏ¯enÈ na spalov·nÌ tuk˘ a posilov·nÌ jednotliv˝ch svalov˝ch partiÌ.
Kdy: sobota 24. 3. od 10.00 hod. do 11.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË.

● PILATES FLOW + OVERBALL ñ
lektorka Iveta Bartoöov·
Kdy: sobota 31. 3. od 10.00 hod. do 11.00 hod. Za kolik: 90,ñ KË.
Na vÌkendovÈ kurzy se m˘ûete p¯ihl·sit v recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel.: 544 210 182, mobil: 731 117 114.
P¯ihl·öky na jednotlivÈ kurzy se p¯ijÌmajÌ do Ëtvrtka p¯ed zah·jenÌm
kurzu.
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„Mělo by být samozřejmé, zabývat se společným prostorem, ve kterém žijeme“
Rozhovor s Pavlou Dombrovskou
Na zaË·tku st·la petice za z·chranu poboËky knihovny Ji¯Ìho
Mahena na PohankovÏ ulici v LÌöni, na jejÌû provoz jiû knihovna
nenaöla penÌze. Na konci se d¯Ìve
volnÈ sdruûenÌ mÌstnÌch spolk˘
a osobnostÌ LÌöeÚ sobÏ p¯etransformovalo ve sdruûenÌ obËanskÈ,
aby spoleËn˝mi silami prostor
knihovny na z·mku zachr·nili.
Jejich snahou vöak nenÌ Ñpouzeì
p˘jËovat knihy, ale vytvo¯it mÌsto, kde se mohou vöichni aktivnÌ
obyvatelÈ LÌönÏ setk·vat a realizovat. Aù uû v oblasti kulturnÌ, soci·lnÌ nebo politickÈ. »·st vedenÌ
radnice vyj·d¯ila tÈto iniciativÏ
podporu, kter· by v ide·lnÌm p¯ÌpadÏ mÏla vyvrcholit shodou zastupitel˘ ve vÏci poskytov·nÌ finanËnÌch
prost¯edk˘ na pron·jem prostor. O z·chranÏ knihovny a dalöÌch
ûhav˝ch tÈmatech jsem hovo¯ila s mÌstnÌ zn·mou osobnostÌ, princip·lkou divadla LÌöeÚ Pavlou Dombrovskou, kter· stojÌ v Ëele sdruûenÌ
LÌöeÚ sobÏ.
V LÌöni jsi nejvÌc zn·m· jako princip·lka divadla LÌöeÚ. Jak je tomu dlouho, co toto divadlo vzniklo a proË se usÌdlilo pr·vÏ v LÌöni?
Divadlo LÌöeÚ vzniklo, kdyû jsme s m˝m muûem LuÔkem p¯ed patn·cti lety p¯iöli do LÌönÏ. Od zaË·tku jsme mÏli myölenku, kter· n·s prov·zÌ
doteÔ ñ pracovat, tvo¯it a smyslupln˝m zp˘sobem utv·¯et mÌsto, kde
ûijeme.
Mohla bys p¯edstavit ostatnÌ Ëleny vaöeho souboru a struËnÏ popsat jak·
je jejich funkce?
N·ö soubor ËÌt· nÏkolik desÌtek lidÌ ñ spolupracuje s n·mi velice öirok·
skupina herc˘, taneËnÌk˘, muzikant˘, v˝tvarnÌk˘ a dalöÌch lidÌ, kte¯Ì n·m
r˘zn˝m zp˘sobem pom·hajÌ Ëi fandÌ. NejuûöÌ skupinu, kter· pracuje dennÏ
na praktickÈm chodu divadla, tvo¯Ì Ëty¯i lidÈ. Kaûd˝ z nich m· ¯adu r˘zn˝ch funkcÌ. T¯eba Kate¯ina Sl·mov· Bartoöov· dÏl· produkËnÌ vöech naöich inscenacÌ, produkËnÌ festivalu LÌöeÚ sobÏ, propagaci, tiskovÈ zpr·vy,
korektury vöech text˘, dramaturgickou spolupr·ci, û·dosti o granty a dotace, v p¯edstavenÌ Ñötychujeì atd. S ostatnÌmi Ëleny je to podobnÈ.
Jak je zn·mo, st·lou scÈnu v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti nem·te. Kde v·s tedy mÌstnÌ mohou vidÏt?
Ano, bohuûel se n·m st·le jeötÏ nepoda¯ilo najÌt v LÌöni prostor, kter˝
by byl naöÌ st·lou scÈnou a kde bychom mohli hr·t pravidelnÏ pro ve¯ejnost. M·me pronajaty prostory na Ondr·ËkovÏ ulici, kde byla d¯Ìv hospoda,
ale s·l je v dezol·tnÌm stavu a tak slouûÌ pouze jako sklad a dÌlna. Naöe
p¯edstavenÌ hrajeme tam, kde si je po¯adatelÈ ÑkoupÌì. JezdÌme po celÈ republice a na zahraniËnÌ festivaly, coû pro n·s v souËasnÈ dobÏ znamen·
hlavnÌ p¯Ìjem penÏz. Loni na podzim jsme hr·li nap¯Ìklad na mezin·rodnÌm
festivalu ve äpanÏlsku, Polsku a Francii. V LÌöni hrajeme nejvÌce v lÈtÏ
venku ñ t¯eba u n·s doma na ObeckÈ na dvo¯e nebo v r·mci festivalu LÌöeÚ
sobÏ. Od b¯ezna budeme hr·t nÏkterÈ naöe inscenace a po¯·dat kulturnÌ program spolu s ostatnÌmi spolky v knihovnÏ na z·mku. V centru mÏsta hrajeme pravidelnÏ v Kav·rnÏ Trojka.

Myölenka spoleËnÈ tvo¯ivÈ pr·ce z mÌstnÌch sil a z mÌstnÌch zdroj˘ funguje uû velice dlouho. Krystalizovala bÏhem dvan·cti roËnÌk˘ Festivalu
divadla LÌöeÚ po¯·dan˝ch p¯ev·ûnÏ na DÏlÚ·ku. Na tomto festivalu s n·mi
takÈ spolupracovala Pastelka, pom·hali n·m mÌstnÌ dobrovolnÌci, prod·vali
jsme v˝robky Effety, na jednom z festival˘ jsme p¯edstavili pr·ce Kate¯iny
äedÈ, se sousedkami jsem va¯ila v kotli gul·ö a tak podobnÏ. MÌstem, kde
by mÌstnÌ spolky, umÏlci a tvo¯ivÌ lidÈ naöli ˙toËiötÏ, se mÏl p˘vodnÏ st·t
DÏlÚ·k. Dokonce to byl v roce 1999 jeden z hlavnÌch d˘vod˘ k obnovÏ tohoto kdysi vÏhlasnÈho st·nku kultury, v tÈ dobÏ ruiny urËenÈ k demolici.
DÏlÚ·k se mÏl st·t mÌstem pro rozvoj kultury v LÌöni, prostorem naplnÏn˝m
ËinnostÌ lÌöeÚsk˝ch spolk˘ a moûnostÌ pro spoleËnÏ vytv·¯enÈ dÏnÌ. Takov˝m otev¯en˝m prostorem se zatÌm nestal, ani k tomu nÏjak z·sadnÏ nesmÏ¯uje, p¯estoûe se v poslednÌ dobÏ, p¯edevöÌm dÌky novÈmu vedenÌ radnice, podmÌnky pro jednor·zovÈ akce spolk˘ Ë·steËnÏ zlepöily. Aby se vöak
DÏlÚ·k mohl st·t skuteËn˝m ˙toËiötÏm spolkovÈ Ëinnosti, bylo by zapot¯ebÌ razantnÏjöÌ promÏny jeho provozu. A p¯edevöÌm by nemohl b˝t souË·stÌ
KulturnÌho centra, nebo alespoÚ ne KulturnÌho centra v takovÈ podobÏ,
v jakÈ tato instituce v souËasnÈ dobÏ funguje.
Jak zn·mo, LÌöeÚ sobÏ se nejmenuje pouze vaöe sdruûenÌ, ale i kaûdoroËnÌ
festival, kter˝ se pomalu blÌûÌ. Jak· jsou jeho letoönÌ hlavnÌ l·kadla?
J· osobnÏ se tÏöÌm hlavnÏ na atmosfÈru pospolitosti, kterou se n·m,
douf·m, i letos poda¯Ì
vytvo¯it. DÌky podpo¯e
Ë·sti vedenÌ radnice ñ
na mysli m·m starostu
B¯etislava ätefana a mÌstostarostu Jozefa Sedl·Ëka, kte¯Ì se do p¯Ìprav
festivalu i dalöÌch akcÌ
po¯·dan˝ch iniciativou
LÌöeÚ sobÏ aktivnÏ zapojujÌ ñ se festival rozvÌjÌ
do st·le vÏtöÌ öÌ¯e. Jeho
souË·stÌ budou i trhy
na JÌrovÏ ulici, pr˘vod
LÌöÚ·k˘ a Sokol˘ po LÌöLoutky z inscenace Robinson
ni, program na Salesku
i v z·meckÈm parku. P¯itom bych si hodnÏ p¯·la, aby bÏhem festivalu nastaly i chvÌle pro rozjÌm·nÌ a snÏnÌ.
VaöÌ v souËasnosti asi hlavnÌ aktivitou je snaha o zachov·nÌ poboËky
Mahenovy knihovny na PohankovÏ ulici. SnaûÌte se nejen o zachov·nÌ
knihovnickÈho provozu, ale i o vytvo¯enÌ komunitnÏ-spoleËenskÈho centra. V jakÈ f·zi se cel˝ projekt nach·zÌ a jak p¯esnÏ by provoz knihovny mÏl
vypadat?
S knihovnou Ji¯Ìho Mahena jedn·me o odkoupenÌ zbytk˘ knihovnÌho
fondu ñ zhruba öesti tisÌc svazk˘. BÏhem b¯ezna bude probÌhat katalogizace
fondu pod vedenÌm Kristiany Belcredi a naskl·d·nÌ knih zpÏt do reg·l˘.
V souËasnÈ dobÏ se pokouöÌm zjistit postoj zastupitel˘ k z·mÏru obnovenÈ
knihovny fungujÌcÌ na principu dobrovolnickÈ pr·ce a souËasnÏ komunitnÌho centra. R·di bychom poû·dali mÏstskou Ë·st o p¯ÌspÏvek na n·jem
a energie. KromÏ toho budeme û·dat i o nejr˘znÏjöÌ granty. Uspo¯·dat chceme i sbÌrku knih a penÏz. SouËasnÏ organizujeme kulturnÌ program na dalöÌ
mÏsÌce.

V·ö nejnovÏjöÌ poËin Princezna Tma mÏl v ˙noru premiÈru na DÏlÚ·ku.
Mohla bys Ëten·¯˘m toto p¯edstavenÌ p¯iblÌûit?
Hra je v˝sledkem dlouhodobÈ spolupr·ce s romsk˝mi taneËnÌky a muzikanty. Vych·zÌ z toho, co vnÌm·m jako velkou hodnotu a p¯Ìnos romskÈ
tradice, z nÌû Ëerp· i naöe pohybovÏ-hudebnÌ p¯edstavenÌ. Zkouöet tuto
inscenaci jsme zaËali loni na ja¯e a jeötÏ st·le ji dozkuöujeme. Vzhledem
k poËtu ˙ËinkujÌcÌch ñ dvan·cti mlad˝m romsk˝m taneËnÌk˘m p¯ev·ûnÏ
ze skupiny Merci a t¯em muzikant˘m ñ je jejÌ uv·dÏnÌ n·roËnÈ i finanËnÏ
a proto provoz hradÌme z grant˘. V souËasnÈ dobÏ ji budeme hr·t pro ökoly
v r·mci projektu, kter˝ podpo¯ila nadace Open Society Institute. D·le ji
zahrajeme tam, kde ji zaplatÌ po¯adatelÈ.

JakÈ druhy akcÌ by mÏli tvo¯it doplÚkov˝ program?
KromÏ jednotliv˝ch akcÌ budeme po¯·dat pravideln· ËtenÌ ñ zah·jili
jsme podveËerem s texty V·clava Havla zaË·tkem ˙nora, v b¯eznu pokraËujeme ËtenÌm z text˘ Tom·öe HalÌka, kterÈho bychom pozdÏji chtÏli takÈ
pozvat do LÌönÏ. Chyst·me se i na pravidelnÏ konanÈ ve¯ejnÈ besedy s mÌstnÌmi politiky na tÈmata t˝kajÌcÌ se aktu·lnÌch problÈm˘ LÌönÏ, kterÈ v r·mci programu p¯ipravuje p¯edevöÌm mÌstnÌ nez·visl˝ internetov˝ zpravodaj
www.vlisni.cz, kter˝ bude i k jednotliv˝m tÈmat˘m, jako jsou dotace spolk˘m, zv˝öenÌ n·jmu v obecnÌch bytech, LÌöeÚskÈ noviny, komise rady
mÏstskÈ Ë·sti, toËit report·ûe a shromaûÔovat materi·ly. Od b¯ezna zaËÌn·
Ñfilmov˝ klubì, v r·mci nÏhoû uvedeme dokumenty s lidskopr·vnÌ tematikou doplnÏnÈ o besedy s autory.

Divadlo LÌöeÚ, spoleËnÏ se souborem LÌöÚ·ci, sdruûenÌm Pastelka,
port·lem vlisni.cz a dalöÌmi aktivnÌmi mÌstnÌmi obyvateli zaloûilo
sdruûenÌ LÌöeÚ sobÏ. ProË vzniklo a o co se snaûÌ?

Pr˝ se ti jiû nÏkolik mÌstnÌch obyvatel p¯ihl·silo s tÌm, ûe by se r·di zapojili
do provozu tohoto centra. Nap¯Ìklad jako dobrovolnÌ knihovnÌci. Mohou
se hl·sit i dalöÌ? A jak?
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Vöichni, kdo chtÏjÌ, se mohou zapojit. Aù uû bÏhem n·vötÏvy nÏkterÈ
z b¯eznov˝ch akcÌ nebo kontaktov·nÌm na e-mailu ñ pavla@divadlolisen.cz.
Mohou se takÈ p¯idat k facebookovÈ skupinÏ LÌöeÚ sobÏ.
VÌm, ûe se zajÌm·ö i o mÌstnÌ politickÈ dÏnÌ. Ned·vno jsi se nap¯Ìklad zasadila o to, aby bylo moûnÈ sledovat z·znamy jedn·nÌ zastupitelstva
i z archivu. Co jsi pro to musela udÏlat?
Napsala jsem panu KuûÌlkovi z organizace Otev¯en· spoleËnost. MÏla
jsem velkou radost, kdyû mi odepsal a podrobnÏ vysvÏtlil, ûe podle z·kona
nic nebr·nÌ zve¯ejÚov·nÌ ani archivov·nÌ z·znam˘ ze zased·nÌ zastupitelstva. Pak jsem jeötÏ k tomuto tÈmatu naöla dalöÌ zajÌmavÈ odkazy na internetu. Tyto materi·ly jsou v koment·¯i k Ël·nku éivÈ p¯enosy z jedn·nÌ ZM»
LÌöeÚ na port·lu vlisni.cz. Ale z·kladem bylo to, ûe se v˘bec z jedn·nÌ zastupitelstva zaËal po¯izovat audiovizu·lnÌ z·znam. A o to jsem se nijak
nezaslouûila. Malinko jsem p¯ispÏla jenom k tomu archivu.
Jsou dalöÌ vÏci, kterÈ bys byla r·da, aby se v mÌstnÌm politickÈm rybnÌËku
zlepöily?
Toho je vÌc neû dost. Je t¯eba moc pÏknÈ, ûe obËanÈ majÌ moûnost podÌvat se na jedn·nÌ zastupitelstva a zjistit, koho vlastnÏ volili, jakÈ m· n·zory,
a jak hlasuje. Jenomûe v zastupitelstvu se vÏtöinou schv·lÌ to, co uû se rozhodlo nÏkde jinde ñ a to v radÏ mÏstskÈ Ë·sti. A odtud nem·me û·dn˝ z·znam. Jedn·nÌ radnÌch jsou neve¯ejn·. Dokonce se ani nedozvÌme p¯esnÏ,
co se v radÏ bude projedn·vat ñ nem·me k dispozici podrobnÏjöÌ podklady,
kterÈ by strohÈ a nesrozumitelnÈ materi·ly vysvÏtlovaly. DalöÌm leitmotivem lÌöeÚskÈho dÏnÌ je to, ûe o urËit˝ch vÏcech rozhodujÌ lidÈ, kte¯Ì tomu
pravdÏpodobnÏ nerozumÌ. A nemajÌ dost sebekontroly, aby si to p¯iznali.
Nap¯Ìklad funkce öÈf˘ komisÌ rady mÏstskÈ Ë·sti je placen·. P¯es dva tisÌce
za mÏsÌc. P¯edpokl·dala bych, ûe je-li tato Ëinnost placen·, vöichni lidÈ,
kte¯Ì ji vykon·vajÌ, se mohou prok·zat odbornostÌ, vzdÏl·nÌm v oboru, p¯ÌpadnÏ praxÌ v danÈ oblasti. Pokud to doloûit nemohou, jedn· se o amatÈrskou aktivitu, kterou sice je moûnÈ vykon·vat z l·sky, ale nech·pu, proË
jsou za to placeni. A jiû v˘bec nech·pu, jak m˘ûe takto nastaven· komise fungovat jako poradnÌ org·n rady. ⁄kolem öÈfa komise je svolat jednou mÏsÌËnÏ sch˘zi a udÏlat z·pis. NÏkterÈ z·pisy jsou zve¯ejnÏny
na www.vlisni.cz. Ovöem existuje i komise, ze kterÈ z·pis nikdy nevidÏli
ani jejÌ ËlenovÈ. Tohle ovöem neplatÌ ploönÏ pro pr·ci vöech komisÌ. NÏkterÈ pracujÌ velice dob¯e a jsou p¯Ìnosem pro obec. A jejich v˝sledky jsou
takÈ d˘kazem toho, ûe kdyû tuto pr·ci dÏlajÌ lidÈ majÌcÌ na to p¯edpoklady,
m˘ûe to fungovat velice dob¯e.

Paramisa ñ jedno z ˙spÏön˝ch p¯edstavenÌ Divadla LÌöeÚ
Zvl·d·ö toho opravdu hodnÏ. KromÏ vöech tv˝ch kulturnÌch, spoleËensk˝ch a politick˝ch aktivit takÈ vychov·v·ö dva syny. Jak to vöechno zvl·d·ö skloubit dohromady?
Je pravda, ûe si pro sebe dok·ûu p¯edstavit lÈpe vyuûit˝ Ëas, neû naplnÏn˝ tÌm, co vlastnÏ v˘bec nesouvisÌ s mou profesÌ ñ tedy divadelnÌ pracÌ.
TÌm m·m na mysli svÈ aktivity t˝kajÌcÌ se mÌstnÌ politiky. Je to vöak d·no
mou povahou, ûe v urËitÈm okamûiku je pro mne jednoduööÌ vÏci zaËÌt ¯eöit
ñ p¯estoûe je to zd·nlivÏ beznadÏjn· a marn· pr·ce ñ neû se nech·vat ubÌjet
marnostÌ, kter· z nich plyne. Na druhÈ stranÏ tohle je n·ö spoleËn˝ prostor,
ve kterÈm ûijeme vöichni ñ i naöe dÏti ñ a mÏla by b˝t samoz¯ejmost, ûe se
jÌm budeme zab˝vat. Bylo by ovöem p¯irozenÏjöÌ, kdyby se mÌstnÌ politikou
p¯edevöÌm zab˝vali lidÈ, kte¯Ì na rozdÌl ode mne majÌ politickÈ ambice.
Jak· bude podle tebe spoleËnost v dobÏ, aû budou tvÌ synovÈ dospÏlÌ?
Rostou hroznÏ rychle, dospÏlÌ budou jedna ñ dvÏ. Za tak kr·tkou chvilku spoleËnost asi moc nestihne pohnout kostrou.
A jak· by sis p¯·la, aby byla?
P¯·la bych si, aby se jednotlivÌ lidÈ nevzd·vali sv˝ch moûnostÌ. Aby byli
schopni pokusit se udÏlat to, co pokl·dajÌ za spr·vnÈ. Aby se ke spoleËn˝m
vÏcem vyjad¯ovali. »asto od tÈto moûnosti upouötÏjÌ. Z bezradnosti,
ned˘slednosti, slabosti, pohodlnosti, lenosti, studu.
Lenka Mareöov· (foto J. ProdÏlal)

Valentýnské setkání Mistrů
Sobota 18. ˙nora umoûnila v Zä HornÌkova oslavit zamilovan˝m sv·tek po termÌnu. Na jiû 13. valent˝nskÈm plese SdruûenÌ rodiË˘ a HudebnÌ ökoly YAMAHA byly d·my uvÌt·ny nejen ˙smÏvem
po¯adatel˘, ale i tulip·nem z KvÏtin·¯stvÌ Mizera. K tanci a poslechu hr·la rok od roku lepöÌ kapela VELVET a zpÌvaly û·kynÏ a uËitelky oboru pop zpÏv HudebnÌ ökoly YAMAHA ñ letos Lucie
äim˘nkov·, Katka Kotl·rov·, Nela Chud·Ëkov·, Martina Hlav·Ëkov·. PÏknÈ p¯edtanËenÌ obstaraly taneËnÌ skupiny Mystery a Enigmatic Sokola LÌöeÚ.
Vöe spr·vnÏ klapalo a jak by ne, kdyû rytmus ud·val semifinalista Talentm·nie, nÏkolikan·sobn˝ mistr republiky a mistr svÏta
mezi dÏtsk˝mi stepa¯i, teprve jeden·ctilet˝ Tobi·ö KoöÌr z TaneËnÌ

TaneËnÌ skupina Enigmatic

ökoly R+P Brno. Pozadu nez˘stal ani tradiËnÏ skvÏl˝ xylofonista
Libor Ben. Do varu p¯ivedla n·vötÏvnÌky dokonal· pr·ce Tobi·öov˝ch nohou p¯i spont·nnÌ improvizaci na Ben˘v virtuÛznÏ zahran˝
Rock Around The Clock. Nutno poznamenat, ûe vÏkov˝ rozdÌl obou
aktÈr˘ je tÈmÏ¯ 60 let (!), ale energie mÏli oba na rozd·v·nÌ.
PodÏkov·nÌ pat¯Ì nejen kapele, ˙ËinkujÌcÌm, sponzor˘m, ¯editelce Zä HornÌkova Mgr. O. KöicovÈ, organiz·tor˘m, ale takÈ n·vötÏvnÌk˘m za spoleËnÏ proûit˝ z·bavn˝ a pohodov˝ veËer. Nezb˝v·
neû se tÏöit na shledanou na 14. valent˝nskÈm plese 23. ˙nora 2013.
Na str·nk·ch www.yamahaskola.cz/brno najdete dalöÌ foto z akce.
Tobi·ö KoöÌr a Libor Ben (v pozadÌ)
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Stavba, která už pět let zaměstnává policii, soudy a rozdmýchává vášně

Z

atÌmco ve spisu p¯ib˝v· list˘ a putuje od
jednoho soudu k druhÈmu, dÏlnÌci na
mÌstÏ, kterÈ je p¯edmÏtem vlekl˝ch spor˘, Ëile
pracujÌ. Tak by se dala popsat situace poslednÌch dnÌ kolem domu v lÌöeÚskÈ HornÌkovÏ
ulici, kter˝ je pro desÌtky lidÌ na lÌöeÚskÈm
sÌdliöti trnem v oku.

doucÌ d˘m p¯inesl uûitek pro lidi nejen z jeho
nejbliûöÌho okolÌ.
ÑJednal jsem proto se Smutn˝m, aby byly
souË·stÌ dom˘ kromÏ bytovek i startovacÌ
byty pro mladÈ a zaËÌnajÌcÌ rodiny. TakÈ jsem
chtÏl, aby se tam vytvo¯ily nebytovÈ prostory.
Nap¯Ìklad pro mate¯skou ökolu, kter˝ch je
v LÌöni nedostatek,ì tvrdÌ Janiötin.
Kdyû do Ëela lÌöeÚskÈ radnice nastoupil
B¯etislav ätefan, byly p¯ÌpravnÈ pr·ce na projektu v plnÈm proudu. A ani on je nemohl zastavit. LidÈ ze sdruûenÌ NesehnutÌ se proto
obr·tili na policii, kterÈ dali podnÏt, aby stavbu zastavila.

⁄pln˝m poË·tkem z·drhelu pr˝ byly restituce
poË·tkem 90. let minulÈho stoletÌ, kdy se zaËalo jednat o n·hradnÌch pozemcÌch pro majitele, kter˝m byl majetek pr·vÏ komunisty zabaven.

Co by kdyby...

Ale zp·tky k rozestavÏnÈmu domu. ExistujÌ pouze dvÏ moûnosti, jak spor dopadne.
Tou prvnÌ je, ûe soudy stÌûnosti nespokojen˝ch obËan˘ a hnutÌ NesehnutÌ zamÌtnou.
V takovÈm p¯ÌpadÏ dÏlnÌci stavbu dokonËÌ
a do novÈho domu se nastÏhujÌ n·jemnÌci
a zabydlÌ se v nÏm. HorkÈ hlavy vychladnou
a d¯Ìv nebo pozdÏji si i odp˘rci na
Vyk·cen˝ borov˝ h·j
novÈ sousedy zvyknou.
Vraùme se ovöem ˙plnÏ na
Je tu ovöem moûnost druh·.
poË·tek projektu, kter˝ jeho odA sice, ûe soudy pravomocnÏ rozp˘rci kritizujÌ uû od roku 2007.
hodnou o nez·konnosti stavby.
Je to uû pÏt let, co stavebnÌ firma
Mechanici pak sloûÌ je¯·by, ze
odkoupila od rodiny hrabÏnky
staveniötÏ odjedou bagry, opustÌ ji
Belcredi pozemek mezi poliklinidÏlnÌci a staveniötÏ se zakonzerkou HornÌkova a budovou z·kladvuje. ÑMÌsto domu z˘stane jen ronÌ ökoly. Podle pl·nu tam mÏla
zestavÏnÈ torzo, protoûe se stavba
za nÏkolik mÏsÌc˘ st·t ubytovna
rozhodnutÌm soudu okamûitÏ zapro zahraniËnÌ dÏlnÌky a nÏkolik
stavÌ,ì potvrzuje Milan ätefanec
byt˘.
z hnutÌ NesehnutÌ.
Aû potud by se nic zvl·ötnÌho
V takovÈm p¯ÌpadÏ se ale m˘v LÌöni nedÏlo, protoûe se v nÌ staûe opakovat stejn· situace, s nÌû se
vÌ i na jin˝ch mÌstech a nikdo proti
pot˝k· vedenÌ nadn·rodnÌ sÌtÏ
jezdÌcÌm n·klaÔ·k˘m a hluËÌcÌm
hobbymarket˘ Bauhaus v brnÏnBorovice
na
HornÌkovÏ
ulici.
Dnes
jiû
pam·teËnÈ
foto
z
roku
2006.
bagr˘m neprotestuje. ObyvatelÈ
sk˝ch IvanovicÌch. To vyuûilo p¯i
(Foto J. ProdÏlal)
p¯ilehlÈ lokality se vöak zaËali
v˝stavbÏ tamnÌ velkoprodejny bebou¯it ve chvÌli, kdy do LÌönÏ p¯ijeli d¯evorubAni policistÈ vöak na projektu neshledali
nevolence ËeskÈho pr·vnÌho ¯·du a mÌsto staci s motorov˝mi pilami, a za obÏù stavby padl
û·dnou vadu. Z pr·vnÌho hlediska bylo, a zavebnÌho povolenÌ si opat¯ili jen certifik·ty
v Ëervnu 2009 borov˝ h·jek. P¯esnÏji ¯eËeno
tÌm po¯·d jeötÏ je, vöe v po¯·dku. ÑPo prohlÌdod autorizovanÈho investora.
na Ëty¯i stovky vzrostl˝ch borovic.
ce stavby jsme konstatovali, ûe stavba probÌh·
To je institut, kter˝ zavedl do praxe nov˝
OkamûitÏ potÈ zaplavily brnÏnsk˝ magisplnÏ v souladu s platn˝m povolenÌm a dle stastavebnÌ z·kon. Inspektor smÌ vydat certifik·t,
tr·t protesty ¯ady lidÌ. Vlnu nevole podpo¯ili
vebnÌ dokumentace,ì uzav¯el referent stavebkter˝ fakticky nahrazuje stavebnÌ povolenÌ.
i z·stupci obËanskÈho sdruûenÌ NesehnutÌ. Ti
nÌ policie Viktor MrÚous vyöet¯ov·nÌ.
StavebnÌk se tak m˘ûe vyhnout zdlouhavÈmu
poslali nÏkolik stÌûnostÌ a ûalob. SmÏ¯ovali je
a n·roËnÈmu stavebnÌmu ¯ÌzenÌ. Z·konod·rci
nejen k MÏstskÈmu soudu v Praze a brnÏnskÈA co dÏti, majÌ si kde hr·t?
p¯edpokl·dali, ûe inspekto¯i budou povolovat
mu krajskÈmu soudu, ale i do rukou ˙¯ednÌk˘
P¯estoûe jeötÏ ani jeden soud nevynesl
hlavnÏ stavby, proti nimû nikdo neprotestuje.
na Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ a »eskÈ
pravomocn˝ rozsudek, d˘m, kter˝ realitnÌ
Praxe ovöem uk·zala, ûe inspekto¯i mnohdy
inspekce ûivotnÌho prost¯edÌ.
kancel·¯e nabÌzejÌ ve sv˝ch inzer·tech pod
nezohledÚujÌ n·mitky soused˘ Ëi je v˘bec nePod nejvÏtöÌ palbou kritiky se vöak ocitli
n·zvem ÑRezidence HornÌkovaì, pomalu rososlovÌ.
˙¯ednÌci mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ a p¯edete do v˝öky. ÑZ·jem je zkr·tka o akci, kter· uû
A pr·vÏ platnost jednoho z takov˝ch rozvöÌm pak tehdejöÌ starosta Ji¯Ì Janiötin, za jed·vno bÏûÌ,ì konstatuje opoziËnÌ zastupitel
hoû starostov·nÌ pok·celi dÏlnÌci 440 vzrosthodnutÌ
napadli odp˘rci stavby rakouskÈho
Dan Boreck˝.
l˝ch borovic. Podle jeho slov si proto vÏtöina
hobbymarketu u MÏstskÈho soudu v Praze.
Podle nÏj by se tedy vedenÌ lÌöeÚskÈ radpobou¯en˝ch lidÌ myslÌ, ûe za stavebnÌ ruch
Ten jeho ˙Ëinnost uû pozastavil, ËÌmû znenice mÏlo spÌöe zamÏ¯it na to, aby prost¯edÌ
v HornÌkovÏ ulici a vyk·cen˝ borov˝ h·jek
moûnil zkolaudov·nÌ uû hotovÈ stavby. S tÌm
v okolÌ stavby dÏlnÌci p¯Ìliö neznehodnotili.
m˘ûe on, potaûmo ˙¯ednÌci lÌöeÚskÈho stavebovöem Bauhaus nesouhlasÌ a chce »esko ûaNa prvnÌm mÌstÏ je ovöem podle komunisnÌho ˙¯adu.
lovat o dvÏ a Ëtvrt miliardy korun kv˘li zmatickÈho zastupitele bezpeËnost dÏtÌ. äkolu
ÑKdybych ale o stavbÏ rozhodoval jenom
¯enÈ investici.
v HornÌkovÏ ulici totiû dennÏ navötÏvujÌ stovj·, nestavÏlo by se. Ale veökerÈ vÏci, kterÈ se
Kdo ovöem zaplatÌ vyËÌslenou ökodu, odky
û·k˘.
A
kdyû
byl
nedaleko
ökoly
borov˝
stavbou souvisely, byly p¯esnÏ podle litery
p˘rci stavby ne¯ÌkajÌ, protoûe to uû nenÌ ñ jak
h·j,
mÏly
dÏti
ide·lnÌ
mÌsto
pro
dov·dÏnÌ,
stavebnÌho z·kona. StavebnÌ firma mÏla staunisono ¯ÌkajÌ ñ jejich starost. Pokud by ji
o kterÈ p¯iöly.
vebnÌ povolenÌ i platnÈ ˙zemnÌ rozhodnutÌ.
vöak mÏla platit »esk· republika, na kterou
Proto neexistoval d˘vod ani prost¯edek, jak
ÑTeÔ je tam stavebnÌ ruch a h¯iötÏ, na jev drtivÈ vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ pod·vajÌ firmy arbitstavbu zastavit,ì ¯Ìk· souËasn˝ mÌstostarosta
hoû opravu se daly z lÌöeÚskÈ pokladny nemar·ûnÌ ûaloby u mezin·rodnÌch soud˘, p˘jde
Janiötin.
lÈ penÌze, dost·v· zabrat. NavÌc jsou dÏti p¯i
˙hrada ze st·tnÌ pokladny. Tedy z kapes vöech
hr·ch rozdov·dÏnÈ a mohou se v blÌzkosti
PovolenÌ stavby, byù je jak·koliv, ovöem
daÚov˝ch poplatnÌk˘. A to dokonce i tÏch,
stavby zranit. DospÏl˝m staËÌ varovn· cedule,
nez·visÌ na v˘li starosty. Ve chvÌli, kdy se
kter˝m se nelÌbilo, ûe se v jejich sousedstvÌ
ale dÏtem ne,ì upozorÚuje Boreck˝ a dod·v·,
Janiötin dozvÏdÏl, ûe se p¯ece jenom bytovkdysi zaËal stavÏt nov˝ d˘m.
ûe soudnÌ tahanice kolem stavby jsou podle
ky a ubytovna budou v mÏstskÈ Ë·sti BrnoPavel Mokr˝,
nÏj vlastnÏ uû jen pl·Ë nad rozlit˝m mlÈkem.
LÌöeÚ stavÏt, snaûil se alespoÚ o to, aby buLÌöeÚ
LÌöeÚskÈ noviny se rozhodly podÌvat se
na pomÏrnÏ nejednoznaËnou kauzu stavby,
o nÌû nÏkte¯Ì tvrdÌ, ûe je nez·konn·, ponÏkud
hloubÏji. Redakce proto oslovila p¯edevöÌm
ty, kte¯Ì majÌ s kontroverznÌ stavbou co do ËinÏnÌ, aby zjistila, na ËÌ stranÏ je pravda.
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Prodej RD na hlavní ulici v Líšni.
V přízemí 2× obchod, patro 2× byt.
Volný ihned! Tel. 777 726 101.
Instruktorka Radka zve na pravidelnÈ cviËenÌ:
KC Kotlanka ˙ter˝ 17:00 POWERJOGA
18:30 ZUMBA
SJ SantÈ
st¯eda a nedÏle
18:00 a 19:00 POWERJOGA
Zä Holzova ˙ter˝ 20:00 AQUA AEROBIK od 6. 3. 2012
VÌce na info@cvicenisradkou.cz nebo na 736 414 850

Prodej nápojů
„U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘.
Moravsk· vÌna sudov·, znaËkov· a roËnÌkov·.
Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ,
tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.
SPORTCENTRUM Olga Vás zve na pravidelné
cvičení AQUA AEROBIKU v bazéně ZŠ Holzova 1,
Brno-Líšeň (cvičíme 12. rokem v PO, ST a ČT).
!!!!POZOR!!!! Pro nové zájemce je připravena speciální slevová
AKCE+BONUSY a odměny!!! Přiveďte s sebou kamarádku
a získejte tak výhodnější permanentky!!!
Více info na: www.sportcentrumolga.webnode.cz, t.: 737 568 620,
e.: OLCASEBESTOVA@seznam.cz. Těšíme se na Vás!!!

www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Byt 2+1, Brno - Židenice

Hledáme
byty 1+kk

cena 900 000 Kē
až 1 100 000 Kē

• cihlový byt 61 m2 v OV
• terasa, plastová okna
• třípodlažní dům poblíž
zastávky MHD
2 090 000 Kč

N/RSB/8709/11

svĢƎte prodej Vaší nemovitosƟ
do rukou specialisty v oboru
Kontakt: Ing. David Celnar, tel.: 602 712 097

Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz
otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

• kadeřnictví, prodluž. vlasů ........ 776 666 132
• solárium
• kosmetika, prodlužování řas ......723 077 674
• modeláž nehtů ........................... 737 288 971
• klasické masáže, vaccu-press
• masáže lávovými kameny ........... 604 280 066
• pedikúra ..................................... 608 749 888
• možnost zakoupení dárkových kupónů
• prodlužování řas, modeláž nehtů .. 731 461 520
zimní sleva na řasy z 999 na 699 Kč

BYTY
3+1 a 4+1
Hypocentrum Modré pyramidy hledá pro své bonitní klienty
se schválenou hypotékou i klienty s hotovostí v Líšni byty
3+1 a 4+1 (většího typu) s balkonem. Pro prodávající
veškeré služby spojené s prodejem bytu zdarma.
Kontaktujte nás na tel. 725 939 266
nebo e-mail: tomas.capek@mpss.cz

Inzerci pro LÌöeÚskÈ noviny p¯ijÌm·: Tisk·rna

SETTRONIC

BubenÌËkova 30, 615 00 Brno-éidenice, tel.: 548 538 528, 603 588 964
ProvoznÌ doba: Poñ»t 8.00ñ15.00, P· 8.00ñ12.00
CenÌk je platn˝ od 1. 12. 2008. Inzerce je ËernobÌl·.
ploön· inzerce: 30 KË/cm2 + 20 % DPH (öÌ¯ka 8,5 cm nebo 17,5 cm, v˝öka dle pot¯eby do 25,65 cm)
¯·dkov· inzerce: 70 KË/¯·dek + 20 % DPH (cca 55 znak˘/1 ¯·dek vË. mezer)

LÍEÒSKÉ NOVINY

#

Názory
Je patřičně doceněna významnost
zastávky MHD Velká Klajdovka?
V soustavÏ MHD jsou mnohÈ zast·vky, a je jich vÏtöina, jenû vÌcemÈnÏ slouûÌ toliko mÌstnÌm obËan˘m. Jsou ale i takÈ, jeû tento v˝znam
jen pro lidi z nejbliûöÌho okolÌ svou sluûbou nÏkolikr·te p¯esahujÌ.
K takov˝m bezpochyby pat¯Ì zast·vka Velk· Klajdovka. Vûdyù zastavÌte-li se zde t¯eba jen na chvÌli, aù uû v lÈtÏ nebo v zimÏ, ve vöednÌ den
Ëi ve sv·tek, vûdy zde narazÌte na nÏkoho nejen mÌstnÌho.
V lÈtÏ si zde totiû velmi Ëasto d·vajÌ sraz rodiny Ëi vÏtöÌ skupiny pÏöÌch turist˘ ñ v˝letnÌk˘ z celÈho Brna nebo jen tÏch, kte¯Ì si vyrazili jen
tak na vych·zku do blÌzkÈ rekreaËnÌ a oddychovÈ oblasti MoravskÈho
krasu. V zimÏ, pokud je v BrnÏ alespoÚ trochu snÏhu, zde zase pravidelnÏ vidÌte vystupovat a nastupovat mnohÈ skupinky bÏûka¯˘. Ze zdejöÌho podchodu zase na naöi zast·vku bÏûnÏ vystupuje i mnoho tÏch, kte¯Ì
s ostraûitou zvÏdavostÌ sledujÌ neblaze proslavenou v˝stavbu bytovek
na HornÌkovÏ.
Mimochodem, pokud je nÏkde dostateËnÏ vyuûÌv·n podchod, pak
je to pr·vÏ ten u naöÌ zast·vky. O jeho pot¯ebÏ a vyuûitÌ bude jistÏ moci
brzy mnohÈ vypr·vÏt i majitel poblÌû stojÌcÌho novÏ rekonstruovanÈho
za¯ÌzenÌ, jehoû ˙Ëel je n·m v tÈto chvÌli zatÌm utajen. Co myslÌte, nezaslouûil by si od n·s tento podchod vÌce pÈËe neû jen nedokonËenou stavebnÌ rekonstrukci, t¯eba i nÏjakou tu kulturnost a prvky estetiËna?
Ve vöednÌch dnech zde pak bÏûnÏ m˘ûete prohodit p·r slov s nÏk˝m z velkÈ ¯ady n·vötÏvnÌk˘ nedalekÈho zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ ñ
mÌstnÌ Polikliniky LÌöeÚ. äkoda jen, ûe jeho umÌstÏnÌ je jak na naöÌ
autobusovÈ zast·vce, tak zejmÈna na nejbliûöÌ zast·vce tramvaje Kotlanova (odkud na polikliniku ani nedohlÈdnete a kde takÈ mnoho z mÏsta
na polikliniku jedoucÌch lidÌ bloudÌ), p¯ÌsnÏ tajnÈ.
K poliklinice bychom v˘bec mohli ¯Ìci mnohÈ. PoËÌnaje tÌm, ûe
zpoË·tku jsme byli r·di, ûe berouce si ji na vlastnÌ bedra jsme ji uchr·nili p¯ed likvidacÌ. Pak o zjiötÏnÌ, ûe pro magistr·t to znamen·, ûe jiû nenÌ mÏstsk· a tudÌû na jejÌ rekonstrukci ned· ani korunu na jednÈ a o naöÌ
boj·cnosti z odv·ûnÈho n·vrhu spojenÌ jejÌ rekonstrukce s rozöÌ¯enÌm
o nadstavbu pestr˝ch soci·lnÌch sluûeb (vËetnÏ dennÌho stacion·¯e pro
staröÌ a pomoc pot¯ebujÌcÌ spoluobËany) pro zÌsk·nÌ evropskÈ dotace
na stranÏ druhÈ. Aû po souËasnÈ rozhodnutÌ, ûe co jsme z vlastnÌch n·jm˘ a odpis˘ polikliniky v minulosti utratili, musÌme dnes naökudlit
i t¯eba z nadmÏrn˝ch n·jm˘ u obecnÌch byt˘. Jinak by n·m budova,
a tÌm i cel· mÌstnÌ zdravotnick· sluûba obËan˘m, rychle doslouûila.
A to jistÏ nikdo nechceme, obzvl·ötÏ kdyû se v brzkÈ dobÏ poËÌt· s rozöi¯ujÌcÌ dostavbou okolnÌho parkoviötÏ a tudÌû dalöÌm zv˝öen˝m z·jmem o toto za¯ÌzenÌ. Co proto p¯·t vedenÌ M» vÌc, neû aù to finanËnÏ
a organizaËnÏ dob¯e zvl·dne.
Vraùme se vöak na naöi zast·vku MHD Velk· Klajdovka. Taky si
uû na z·kladÏ v˝öe uvedenÈho myslÌte, ûe vybavenost informaËnÌmi
tabulemi, ozelenÏnÌ, pestrost sluûeb, celkov· ˙prava apod. neodpovÌd· jejÌmu p¯inejmenöÌm nadmÌstnÌmu v˝znamu?
Dan Boreck˝, Ëlen Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ

Poliklinika Horníkova
DostupnÈ kvalitnÌ z·kladnÌ ambulantnÌ sluûby jsou dle mÈho n·zoru dokladem skuteËnÈho z·jmu o obyvatele p¯ÌsluönÈ mÏstskÈ Ë·sti.
Zvl·öù d˘leûitÈ je to pro maminky s dÏtmi, pro seniory a tÏlesnÏ handicapovanÈ spoluobËany, kter˝m p¯esun do vÏtöÌch vzd·lenostÌ zp˘sobuje
Ëasto velkÈ komplikace a zhoröuje to kvalitu jejich ûivota. A pokud je to
jen trochu moûnÈ, je dobrÈ soust¯edit stÏûejnÌ ambulantnÌ pÈËi na jedno
mÌsto tak, aby to bylo p¯ehlednÈ a z·roveÚ tÌm byla zajiötÏna i pot¯ebn·
n·vaznost nÏkter˝ch sluûeb. Takto funguje v LÌönÌ poliklinika na HornÌkovÏ ulici ñ jsou zde soust¯edÏni praktiËtÌ lÈka¯i pro dospÏlÈ, praktiËtÌ
lÈka¯i pro dÏti a dorost, zubnÌ lÈka¯i, gynekologovÈ, ortopedovÈ, internistÈ, oËnÌ lÈka¯, chirurg, neurolog, rehabilitaËnÌ lÈka¯ a je zde dostupnÈ rentgenologickÈ a ultrazvukovÈ vyöet¯enÌ, v provozu je i lÈk·rna.
A jestliûe nynÌ jiû nic nebr·nÌ tomu, aby byly provedeny pot¯ebnÈ ˙pravy budovy, ve kterÈ jsou vöechny uvedenÈ sluûby soust¯edÏny, jsou
vytvo¯eny vöechny p¯edpoklady pro to, ûe obyvatelÈ LÌönÏ budou mÌt
i na dalöÌ desetiletÌ k dispozici z·zemÌ pro bÏûnou ambulantnÌ pÈËi, a to
je velice z·sluûnÈ.

Výše nájmů – analýza skutečných
potřeb, ekonomická realita
či politické rozhodnutí?
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ spravuje 2232 obecnÌch byt˘, coû p¯edstavuje pÏtinu z celkovÈho poËtu bytov˝ch jednotek v LÌöni. V tomto
roce konËÌ ve mÏstÏ BrnÏ regulace n·jemnÈho a do budoucna bude
nutnÈ dohodnout jeho v˝öi pro kaûd˝ obecnÌ byt samostatnÏ. KonËÌ
tedy obdobÌ jednostrannÈho zvyöov·nÌ, kdy nebyla vedena diskuze
mezi n·jemnÌkem a pronajÌmatelem nad v˝öÌ n·jemnÈho.
JednÌm z n·stroj˘ pro stanovenÌ v˝öe n·jemnÈho je cenov· mapa
vydan· Ministerstvem pro mÌstnÌ rozvoj (MMR). Ta stanovila maxim·lnÌ cenu n·jemnÈho, bez sluûeb spojen˝ch s uûÌv·nÌm bytu,
na 92,51 KË/m2/mÏsÌc pro LÌöeÚ. SouËasn· v˝öe n·jemnÈho v LÌöni je
58 KË/m2/mÏsÌc. Jiû nynÌ zaznÌvajÌ hlasy, ûe je nezbytnÈ n·jemnÈ zv˝öit
aû o pÏtinu i vÌce. OsobnÏ zÌsk·v·m dojem, ûe nÏkte¯Ì z politik˘ usilujÌ
o skokovÈ nav˝öenÌ n·jemnÈho nikoliv na z·kladÏ jasnÏ definovan˝ch
ekonomick˝ch d˘vod˘, ale protoûe se chtÏjÌ vyhnout diskuzi nad v˝öÌ
novÏ stanovenÈho n·jemnÈho, kterÈ bude muset b˝t od p¯ÌötÌho roku
odsouhlaseno oboustrannÏ.
Vych·zÌme-li z podklad˘ MMR, je z¯ejmÈ, ûe ve stejnÈ kategorii
jako LÌöeÚ se nach·zÌ dalöÌch sedm M» (Slatina ñ 52 aû 63 KË/m2/
mÏsÌc, Bohunice ñ nespravujÌ bytov˝ fond, Star˝ LÌskovec ñ 55 KË,
Nov˝ LÌskovec ñ 63,55 KË, Bosonohy ñ 54 KË, Kohoutovice ñ 50 KË
a Bystrc ñ 55 KË, dle dostupn˝ch dat z internetu). Pr˘mÏrn· v˝öe n·jemnÈho obecnÌch byt˘ v mÏstsk˝ch Ë·stech za¯azen˝ch ministerstvem
do stejnÈ kategorie jako LÌöeÚ je tedy cirka 56 KË. Vöechny tyto mÏstskÈ Ë·sti pr˘bÏûnÏ regenerujÌ sv˘j bytov˝ fond. Je tedy ot·zkou, zda
vybranÈ prost¯edky na ˙drûbu bytovÈho fondu v LÌöni staËÌ Ëi nestaËÌ.
Dle mÈho mÌnÏnÌ je t¯eba vÈst vÏcn˝ dialog, podloûen˝ p·dn˝mi
argumenty na obou stran·ch. JasnÏ formulovat d˘vody a stanovit strategickÈ cÌle v oblasti bytovÈho hospod·¯stvÌ. ZÌskan· data musÌme peËlivÏ vyhodnotit a zv·ûit dalöÌ postup.
Proto si velice cenÌm p¯Ìslibu souËasnÈho starosty, ûe svol· ve¯ejnou diskuzi, na kterÈ bude prezentov·n finanËnÌ v˝hled a soci·lnÌ aspekty obecnÌho bydlenÌ v LÌöni.
Kate¯ina Hor·kov·,
p¯edsedkynÏ BytovÈ komise

PØIPRAVUJE V LÍNI
BURZA  jaro,léto výbìr:
prodej:
výdej:

ètvrtek

8. 3. 2012

18:3019:30

pátek

9. 3. 2012

09:0016:00

9. 3. 2012

18:0019:00

pátek
Nutné se na burzu pøedem zaregistrovat !!!

ZÁPIS NA CVIÈENÍ S MÍÈKEM EDOU NA KOTLANCE
úterý 13. 3. 2012 14:0016:00 a 17:0019:00
Cena kurzu: 10 lekcí = 840, Kè nebo jednotlivá lekce = 115, Kè

KARNEVAL NA DÌLÒÁKU ètvrtek 22. 3. 2012 16:3018:00
Nutné si zakoupit lístky do 16. 3. 2012,
po tomto datu nebudou k dispozici.
VEKERÉ INFORMACE NA

KONTAKT: Petra Blahùková
tel. 606 312 300, micekeda@seznam.cz

Josef Drbal, Ëlen Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
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Historie a současnost líšeňského Sokola (část III.)

120 let Sokola Líšeň – odbor všestrannosti (oddíly dětí)

M

yölenka zapojit do sokolskÈ tÏlov˝chovy i dÏti nalÈz· v LÌöni p¯ipravenou p˘du jiû p¯ed prvnÌ svÏtovou v·lkou. TehdejöÌ cviËebnÌ
hodina mÏla gymnastick˝ r·z, vych·zela z Tyröov˝ch Z·klad˘ tÏlocviku a z TÏlocviËnÈ soustavy sokolskÈ. JejÌm obsahem bylo cviËenÌ prostn˝ch, cviËenÌ na n·¯adÌ, pozdÏji i doplÚujÌcÌch cviËenÌ, po v·lce i lehk·
atletika a hry. CÌlem pak byla p¯Ìprava na ve¯ejn· cviËenÌ sletov· a zajiötÏnÌ kontinuity sokolskÈ organizace a jejÌch idejÌ do budoucna.
Obrovsk˝ rozmach doznalo cviËenÌ dÏtÌ a ml·deûe po druhÈ svÏtovÈ v·lce. Dlouholet˝ z·kaz Ëinnosti Sokola bÏhem okupace se odrazil
v neb˝valÈm z·jmu o tento typ spolkovÈho ûivota. Z·pis dÏtÌ do Sokola
se stal projevem vztahu rodiË˘ k sokolskÈ a v tomto smyslu i n·rodnÌ
tradici. V hodin·ch û·k˘ a û·kyÚ cviËilo Ëasto 60ñ70 dÏtÌ. CviËenÌ zaËÌnalo hromov˝m ÑZdarì a konËilo pochodem kolem tÏlocviËny se zpÏvem sokolsk˝ch pÌsnÌ. Na z·vÏr p¯iöel obËas i bratr vzdÏlavatel Fiöer
(uËitel), kter˝ struËnÏ pod·val sokolskÈ myölenky, nebo oz¯ejmil v˝znamn· st·tnÌ jubilea. Nezastupitelnou souË·stÌ sokolskÈho ûivota byly
letnÌ t·bory pro ml·deû. LÌöeÚskÈ stanovÈ osady oûivovaly v lÈtÏ ˙dolÌ
Oslavy u Kuroslep nebo ˙dolÌ Rakovce u PÌstovic. Sokolsk˝ tÏlocvik
zde byl prokl·d·n hrami a n·cvikem dovednostÌ v p¯ÌrodnÌm terÈnu
s nezapomenuteln˝mi t·bor·ky.
JeötÏ v sedmdes·t˝ch a osmdes·t˝ch letech minulÈho stoletÌ bylo
cviËenÌ na n·¯adÌ a z·klady gymnastiky pro û·ky st·le p¯itaûlivÈ a jejich
oddÌly silnÈ. Je nezbytnÈ zmÌnit alespoÚ nÏkolik jmen cviËitel˘, kte¯Ì
zcela dobrovolnÏ v tÈto dobÏ vedli û·ky ñ nap¯. Jan Sejk, ZdenÏk Lam·Ëek, Frantiöek K·Úa, a û·kynÏ ñ nap¯. Marie Rehortov·, Jana Oöù·dalov·, Libuöe Nevesel·, Milada K·Úov· a dalöÌ. é·kovskÈ oddÌly ˙spÏönÏ reprezentovaly lÌöeÚskou jednotu na z·vodech vöestrannosti, brann˝ch z·vodech, lehkoatletick˝ch z·vodech a jin˝ch sportovnÌch a soutÏûnÌch akcÌch. BÏhem tÈto doby vöak vymizela ve vöestrannosti dorosteneck· sloûka a v˝raznÏ ubylo muû˘ i ûen. TradiËnÌ sokolsk· soustava
vöestrannÈho cviËenÌ se pro staröÌ kategorie vyËerpala a rychle ub˝vali
i z·jemci o kvalifikovanou pr·ci cviËitele, kte¯Ì by byli ochotni vÏnovat
se cviËitelskÈ Ëinnosti ve svÈm volnÈm Ëase a hlavnÏ zdarma. U muû˘
se p¯esunul z·jem do jednotliv˝ch sportovnÌch oddÌl˘, ûeny se pak vÏnovaly spÌöe novÏjöÌm tÏlov˝chovn˝m aktivit·m (nap¯. rytmick· gymnastika aj.).
V souËasnÈ dobÏ ve svÈ Ëinnosti s dÏtmi pokraËujÌ oddÌly RodiËe
s dÏtmi a P¯edökolnÌ dÏti. CviËitelkou prvnÏ jmenovanÈho je Kate¯ina
ämerdov·, za jejÌhoû p˘sobenÌ se poËet mal˝ch cviËenc˘ zdvojn·sobil.
31 dÏtÌ se sv˝mi rodiËi se sch·zÌ v sokolovnÏ pravidelnÏ kaûdÈ pondÏlÌ
od 17.00 do 18.00 h. Hodina zaËÌn· spoleËn˝m n·stupem a pozdravem.

Pak p¯ijde na ¯adu rozcviËka s ¯Ìkankami a dÏti za pomoci rodiË˘ opakujÌ po cviËitelce jednotlivÈ cviky, kter˝mi si prot·hnou a rozh˝bou
celÈ tÏlo. N·sleduje hra na zvÌ¯·tka, kdy se dÏti zmÏnÌ nap¯. ve sk·kajÌcÌ
ûabky, klusajÌcÌ konÏ za doprovodu pÌsniËek. K po¯·dnÈmu rozeh¯·tÌ je
do kaûdÈ hodiny za¯azena hra na ryb·¯e a rybiËky a potom uû se dÏti
p¯esouvajÌ na n·¯adÌ ñ laviËky, kruhy, övÈdsk· bedna, trampolÌna. CviËenÌ je uzp˘sobeno moûnostem a schopnostem cviËenc˘. Za spolupr·ce rodiË˘ se dÏti uËÌ p¯edevöÌm neb·t se pohybu a cviËenÌ na n·¯adÌ.
Hodina konËÌ spoleËn˝m ˙klidem n·¯adÌ a spoleËn˝m pozdravem. NesmÌ chybÏt razÌtko na ruku ñ pro dÏti nejvÏtöÌ odmÏna za jejich snahu.
V loÚskÈm roce p¯iöel za dÏtmi Mikul·ö, letos pl·nuje cviËitelka p¯idat
i opÈk·nÌ öpek·Ëk˘.
P¯edökolnÌ dÏti pod vedenÌm VÏry MatouökovÈ cviËÌ ve st¯edu
od 16.00 do 17.00 h. ZaËÌnajÌ n·stupem a rozbÏh·nÌm kolem tÏlocviËny. Pro zah¯·tÌ si zahrajÌ pohybovÈ hry a pak se pod odborn˝m dozorem
cviËitelky uËÌ z·kladnÌ cviky na jednotliv˝ch typech n·¯adÌ. PotÈ se dÏti
vy¯·dÌ zdol·v·nÌm p¯ek·ûkovÈ dr·hy, p¯ÌpadnÈ zbytky energie mohou
vyuûÌt v z·vÏreËnÈ h¯e.
Za teplÈho poËasÌ se dÏti se svou cviËitelkou p¯esunou na venkovnÌ
h¯iötÏ. Uk·zky z obou v˝öe popsan˝ch hodin m˘ûete vidÏt na kaûdoroËnÏ po¯·danÈ akademii (p¯ÌötÌ bude v ˙ter˝ 24. 4. tr. od 17.30 h).
P¯ijÔte mezi n·s.
Hana Z·vodsk·

P¯edökol·ci na loÚskÈ akademii zdol·vajÌ övÈdskou bednu.

Sport
Ples SK Líšeň 2012
kov· s dnes tolik oblÌbenou zumbou, n·sledovalo vystoupenÌ maûoretek a gymnastek z SK
Provo, uk·zka akrobatickÈho rockínírollu,
pÏveckÈ vystoupenÌ HudebnÌ ökoly Yamaha
a cel˝ program neodvratnÏ smÏ¯oval k bohatÈ
p˘lnoËnÌ tombole sloûenÈ z hodnotn˝ch v˝her
vÏnovan˝ch p¯Ìznivci SK LÌöeÚ.
VedenÌ SK LÌöeÚ dÏkuje KulturnÌmu cent-

T

radice ples˘ lÌöeÚsk˝ch fotbalist˘ sah·
bez p¯eruöenÌ do pades·t˝ch let minulÈho stoletÌ. Ani ten letoönÌ nez˘stal nic dluûen
svojÌ vynikajÌcÌ povÏsti. O hudbu a dobrou
z·bavu se postarala skupina Kessler Band se
ZdeÚkem Svobodou, kter˝ z·roveÚ cel˝ veËer
moderoval. Ples zah·jil taneËnÌ p·r Tä Starlet,
Jan a Jessica, kter˝ tanËÌ standardnÌ a latinskoamerickÈ tance a je drûitelem titulu Mist¯i
Moravy. Jako dalöÌ vystoupila Marika Nov·-
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ru LÌöeÚ pod vedenÌm ¯editelky Hany Baldelli a vöem, kte¯Ì se na organizaci podÌleli,
za perfektnÌ p¯Ìpravu oblÌbenÈho plesu.
Pokud by nÏkdo z pamÏtnÌk˘ v LÌöni byl
schopen doloûit termÌn 1. plesu SK LÌöeÚ (tehdy jeötÏ asi Spartaku LÌöeÚ, oddÌlu kopanÈ),
v˝bor by to uvÌtal a bylo by moûno uv·dÏt, kolik·t˝ ples SK LÌöeÚ se v danÈm roce kon·.
Za v˝bor SK LÌöeÚ
Karel Hladiö, p¯edseda

%

Sport
Zábavné bruslařské odpoledne v Líšni
ZaË·tkem ˙nora uhodily i na LÌöeÚ t¯eskutÈ mrazy, Ëehoû
okamûitÏ vyuûili vöudybylovÈ na Salesku a na svÈm h¯iöti s mantinely vytvo¯ili ledovou plochu. äirok· ve¯ejnost tak dostala moûnost si zabruslit v samÈm centru lÌöeÚskÈho sÌdliötÏ. P¯es pr·zdniny pak slovo dalo slovo a vznikla akce p¯edevöÌm pro dÏti s n·zvem ÑZ·bavnÈ brusla¯skÈ odpoledne v LÌöni.ì Cel· akce se
uskuteËnila v ˙ter˝ 14. 2. v odpolednÌch hodin·ch. P¯ipravili ji
hokejovÈ kluby HLC Bulldogs a HCM Warrior Brno ve spolupr·ci se Salesi·nsk˝m st¯ediskem ml·deûe.

Velkou pozornost vzbudil n·stup mal˝ch hokejist˘ z HokejovÈho centra ml·deûe Warrior, kte¯Ì majÌ domovsk˝ stadion v hale
vedle Zä ⁄voz. PrckovÈ v modrobÌl˝ch dresech ve vÏku 4 aû 7 let
p¯edvedli svoje brusla¯skÈ a hokejovÈ dovednosti. P¯ihlÌûejÌcÌ
chlapci, ale i dÏvËata dostali p¯Ìleûitost si takÈ vyzkouöet projet
slalom s kotouËem, vyst¯elit na brank·¯e Ëi p¯esnÏ p¯ihr·t kamar·dovi na hokejku. K tomu, aby byl z·ûitek kompletnÌ, poslouûila
i moûnost p˘jËenÌ hokejovÈ v˝stroje a hokejek, Ëehoû malÌ brusla¯i hojnÏ vyuûÌvali. Okusili tak na vlastnÌ k˘ûi nejrychlejöÌ kolektivnÌ hru na svÏtÏ. SnaûenÌ mal˝ch zvÏdavc˘ bylo odmÏnÏno
drobn˝mi sladkostmi.
P¯Ìjemnou atmosfÈru dokreslovala reprodukovan· hudba,
k zah¯·tÌ byl p¯ipraven hork˝ Ëaj a na h¯iöti se proh·nÏli brusla¯i
od tÏch ˙plnÏ nejmenöÌch aû po dospÏlÈ. NÏkte¯Ì se rozpomnÏli
na Ëasy, kdy se d¯Ìve bruslilo na sÌdliötÌch na kdejakÈm pl·cku,
kdyû öikovnÌ tatÌnkovÈ svÈpomocÌ vytvo¯ili sv˝m dÏtem kouzeln·
kluziötÏ.
Akce se urËitÏ vyda¯ila, nikdo se p¯i obËasn˝ch p·dech nezranil a aktÈ¯i tohoto nevöednÌho odpoledne odch·zeli dom˘ s ˙smÏvem na tv·¯i. PodÏkov·nÌ si zaslouûÌ i M» Brno-LÌöeÚ za podporu
a pomoc s propagacÌ narychlo svolanÈ akce. Uû nynÌ se tÏöÌme,
ûe si vöe p¯ÌötÌ zimu zopakujeme.
Videoz·znam z akce naleznete na www.vlisni.cz.
Petr KoleËk·¯, trenÈr p¯Ìpravky HCM Warrior Brno,
zastupitel M» Brno-LÌöeÚ

Pozvánka na jarní část
fotbalových soutěží V Líšni
KompletnÌ rozlosov·nÌ z·pas˘ muûstev SK LÌöeÚ
naleznete v dubnovÈm ËÌsle LN. Protoûe nÏkter· muûstva
zaËÌnajÌ sv· utk·nÌ jiû b¯eznu, je v˝Ëet tÏchto z·pas˘ uveden v tomto ËÌsle.
FotbalistÈ SK LÌöeÚ ÑAì muûstvo se vracÌ v jarnÌ Ë·sti
r. 2012 v MSFL opÏt na sobotnÌ odpolednÌ termÌny dom·cÌch utk·nÌ.
ÑAì muûstvo:
so 24. 3., 14.30 doma s HFK Olomouc
ne 1. 4., 10.15 venku B. Ostrava ÑBì
ÑBì muûstvo:
ne 1. 4. venku v Bo¯itovÏ, Ëas soupe¯ jeötÏ up¯esnÌ
dorost U19:
so 24. 3., 10.15 venku ZlÌn,
so 31. 3., 10.15 doma HFK Olomouc
dorost st. + ml. divize:
so 24. 3. venku Blansko,
ne 1. 4., 10.15 + 12.30 doma H. Brod.
û·ci U15, U14:
so 24. 3., 10.00 + 11.45 doma ZlÌn,
ne 1. 4. venku H. Brod.
û·ci U13, U12:
ne 25. 3., 10.00 + 11.30 doma ZlÌn,
ne 1. 4. venku H. Brod.
Za SK LÌöeÚ Ing. Cyril Mal˝

Zä NovolÌöeÚsk· ve spolupr·ci s M» Brno-LÌöeÚ a TJ Junior
po¯·d· turnaj lÌöeÚsk˝ch a sp¯·telen˝ch ökol

v minip¯ehazovanÈ 2. a 3. t¯Ìd
dne 28. 3. 2012 ve 13 hodin
P¯ihl·öky: do 27. 3. 2012 do 11.00 h
na e-mail: pavla.kocvarova@zsnovolisenska.cz
nebo sms na tel. 603845763
Prezentace: 12.40 h v kabinetÏ TV na Zä NovolÌöeÚsk·
P¯edpokl·dan˝ konec kolem 15. hodiny
M·te dÏti, kterÈ se r·dy h˝bou a umÌ aspoÚ trochu h·zet mÌËem? Tak p¯ijÔte k n·m na turnaj v minip¯ehazovanÈ. Ceny
budou pro vöechny!
Hraje se na h¯iöti 4,5 m ◊ 6 m (öÌ¯ka). Hraje se odlehËen˝m
mÌËem (180ñ210 g). HrajÌ 3 hr·Ëi (1 n·hradnÌk ñ nenÌ nutnÈ).
Pod·v· se p¯ehozenÌm mÌËe p¯es sÌù v postavenÌ za zadnÌ Ë·rou
(4,5 m). PotÈ je mÌË soupe¯em chycen, hozen spoluhr·Ëi. Nelze hr·t prvnÌ mÌË p¯es sÌù. V poli lze p¯ihr·t jednou nebo dvakr·t, pak je nutnÈ hr·t mÌË p¯es sÌù. St¯Ìd·nÌ je povoleno kdykoli bÏhem rozehry. Zisk bodu je po umÌstÏnÌ mÌËe do pole soupe¯e (na zem) nebo po chybÏ soupe¯e. Hraje se do 7 bod˘,
konec je rozdÌlem 1 bodu (7:6).
Partnerem akce je KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
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