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Zveme obËany na

16. ve¯ejnÈ zased·nÌ
Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon· 28. 6. 2012 ve velkÈm s·le radnice
M» Brno-LÌöeÚ, JÌrova 2 v 17.00 hod.
Zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
je moûno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Z·pisy ze jednotliv˝ch zased·nÌ Zastupitelstva a Rady M»
Brno-LÌöeÚ naleznete aktu·lnÏ na www.brno-lisen.cz.

LÌöeÚötÌ umÏlci
ve Stuttgart-Feuerbachu

Slovo
starosty

LÌöeÚ buduje a rozvÌjÌ partnerstvÌ s mÏstskou Ë·stÌ Stuttgart-Feuerbach. P¯·telskÈ fotbalovÈ utk·nÌ û·k˘ SK LÌöeÚ
a Feuerbachu st·lo na poË·tku sbliûov·nÌ v roce 2007.
Od tÈ doby je vz·jemn· spolupr·ce prohlubov·na nejen
v oblasti sportu, ale i v oblasti kultury. SpoleËnou snahou je
vytvo¯it prost¯edÌ, kterÈ umoûnÌ spolupr·ci na ˙rovni spolk˘ Ëi aktivnÌch jednotlivc˘, a napom·hat tak v˝mÏnÏ informacÌ a vz·jemn˝ch zkuöenostÌ.

Dovolujeme si V·s pozvat na ve¯ejnou debatu na tÈma:

Mate¯skÈ ökoly v LÌöni
Debata se uskuteËnÌ v DÏlÚ·ku v LÌöni,
v ˙ter˝ 12. 6. 2012 od 16.00 do 18.00 hod.
Organiz·tor: sdruûenÌ LÌöeÚ sobÏ
pod z·ötitou starosty Mgr. B¯etislava ätefana
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ
pod z·ötitou starosty Mgr. B¯etislava ätefana
po¯·d·

KONCERT CIMBALISTŸ
vÌtÏz˘ n·rodnÌ soutÏûe ZUä

dne 6. Ëervna 2012 v 18 hodin na z·mku Belcredi
ObËanskÈ sdruûenÌ BrnÏnsko tanËÌ a zpÌv·
V·s srdeËnÏ zve na taneËnÌ a hudebnÌ p¯ehlÌdku
folklornÌch soubor˘ a skupin regionu BrnÏnska

ÑPROTO SEM SI KANAFASKO K”PILA...ì
z cyklu BrnÏnsko tanËÌ a zpÌv·
XXXVII. roËnÌk

sobota 23. Ëervna 2012
Brno-LÌöeÚ, DÏlÚ·k ñ Klajdovsk· 28
14.00 h Pr˘vod krojovan˝ch vyjde z ulice KubelÌkovy
na n·m. Karla IV. a odtud do DÏlÚ·ku.
15.00 h N·rodopisn· p¯ehlÌdka soubor˘ v DÏlÚ·ku:
Rozmar˝na z ⁄jezda, Chasa z Pozo¯ic, BrnÏnötÌ gajdoöi,
N·rodopisn˝ soubor Ferdinanda Volka z Tu¯an, K¯enov·k,
Star· LÌöeÚ, Krojovan· skupina z KomÌna,
N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci.
VstupnÈ dobrovolnÈ.
P¯ehlÌdka se kon· za finanËnÌ podpory
statut·rnÌho mÏsta Brna.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Ve st¯edu 9. kvÏtna 2012 byla vernis·ûÌ zah·jena v˝stava socha¯˘ a ¯ezb·¯˘ Ji¯Ìho a Martiny NetÌkov˝ch a Hany
SosÌkovÈ, vöestrannÏ nadanÈ umÏlkynÏ, zab˝vajÌcÌ se keramikou, öperky a malbou. Vystaveny jsou rovnÏû zn·mÈ reprodukce Marie GardavskÈ, neboù cÌlem je p¯edstavit i LÌöeÚ, vËetnÏ jejÌ pestrÈ historie a tradiËnÌho folkloru.
Jsem p¯esvÏdËen, ûe umÏnÌ m· spojovat, vytv·¯et mosty, rozöi¯ovat pozn·nÌ a pom·hat odbour·vat p¯edsudky.
Za realizaci v˝stavy bych r·d na tomto mÌstÏ podÏkoval
HanÏ SosÌkovÈ, kter· z·sadnÌ mÏrou p¯ispÏla k jejÌmu zdaru. D·le Ji¯Ìmu a MartinÏ NetÌkov˝m, Galerii H·dy a N·rodopisnÈmu souboru a Cimb·lovÈ muzice LÌöÚ·ci, kte¯Ì se
podÌleli jak na p¯ÌpravÏ, tak na slavnostnÌm zah·jenÌ v˝stavy. Z·ötitu nad akcÌ p¯evzal prim·tor Roman Onderka.
B¯etislav ätefan, v·ö starosta



Zprávy z Radnice

Farmářské trhy
v Brně-Líšni
Po ˙spÏön˝ch v·noËnÌch trzÌch pokraËujeme i v roce 2012. Na vöechny termÌny jste srdeËnÏ zv·ni.
MÌsto kon·nÌ: ulice JÌrova, nad podzemnÌ Ë·stÌ tramvajovÈ zast·vky
TermÌny:
OtevÌracÌ doba: 8.00ñ14.00 hodin
22. 6. Farm·¯skÈ trhy
29. 6. Farm·¯skÈ trhy
21. 9. HodovÈ trhy
28. 9. Farm·¯skÈ trhy
15. 9. Farm·¯skÈ trhy
TermÌny:
OtevÌracÌ doba: 9.00ñ15.00 hodin
15. 12. V·noËnÌ trhy ñ kulturnÌ program 10.00ñ11.30, 13.00ñ14.00
16. 12. V·noËnÌ trhy ñ kulturnÌ program 10.00ñ11.30, 13.00ñ14.00
BliûöÌ informace:
www.brno-lisen.cz, TÈmata, Farm·¯skÈ trhy

Regulace hazardu v Líšni
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky od loÚskÈho roku pr˘bÏûnÏ
sleduje v˝voj regulace hazardu s ohledem na naöi mÏstskou Ë·st. Problematika
tohoto soci·lnÏ nebezpeËnÈho jevu je dosti komplikovan·, ale p¯esto bychom v·s
chtÏli struËnÏ informovat o v˝voji v poslednÌch mÏsÌcÌch.
V mÏstÏ BrnÏ je od 31. 12. 2011 v platnosti nov· ObecnÏ z·vazn· vyhl·öka Ë. 18/
2011 o regulaci provozu loteriÌ a jin˝ch podobn˝ch her. JednotlivÈ mÏstskÈ Ë·sti mohly
do p¯Ìlohy tÈto vyhl·öky stanovit, zda chtÏjÌ,
aby na jejich ˙zemÌch byly tyto Ñhryì provozov·ny. Mnoho brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ
rozhodlo o ˙plnÈm z·kazu hazardu na sv˝ch
˙zemÌch. To je i p¯Ìpad LÌönÏ. Jak se ale vöichni m˘ûeme p¯esvÏdËit, heren v LÌöni neubylo.
To je zp˘sobeno tÌm, ûe ministerstvo financÌ, kterÈ je opr·vnÏno k vyd·v·nÌ povolenÌ
k provozov·nÌ hernÌch automat˘, dlouhodobÏ
nerespektuje ˙stavnÌ pr·vo obcÌ na samospr·vu a jejich ÑregulaËnÌì vyhl·öky ignoruje.
Proto, aby vyhl·öka byla fakticky ˙Ëinn·, by
bylo nutnÈ, aby p¯edstavitelÈ mÏsta Brna vyzvali ministerstvo financÌ ke zruöenÌ povolenÌ, kter· jsou v rozporu s vyhl·ökou a p¯ÌpadnÏ se mÏsto s ministerstvem i soudilo.
Nutno jeötÏ poznamenat, ûe jiû d¯ÌvÏjöÌ
vyhl·öka mÏsta Brna, platn· od 1. 1. 2010,
zakazovala hernÌ p¯Ìstroje v okruhu 100 m
od ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ, zdravotnÌch za¯ÌzenÌ,
budov st·tnÌch org·n˘, soci·lnÌ pÈËe a cÌrkvÌ.
NavÌc v b¯eznu se i ombudsman Pavel
Varva¯ovsk˝ obr·til na vl·du ve vÏci postupu
a rozhodov·nÌ ministerstva financÌ p¯i povolov·nÌ s·zkov˝ch her. Vl·da p¯ijala usnesenÌ,
aby byla uËinÏna do 14. kvÏtna t.r. n·prava.

V souËasnÈ dobÏ se tedy jedn· o p¯ezkumu ñ zruöenÌ ministerstvem vydan˝ch povolenÌ na p¯Ìstroje, kterÈ byly ministerstvem povoleny po 1. 1. 2010 v rozporu s tehdejöÌ ÑregulaËnÌì vyhl·ökou mÏsta Brna, jak je uvedeno
v˝öe. Tyto p¯Ìstroje m·me v provozovn·ch
na ul. JÌrovÏ, KotlanovÏ, MasarovÏ, PodruhovÏ, n·m. Karla IV., p¯Ìp. KonradovÏ. PodnÏt
na p¯ezkum povolenÌ m˘ûe ministerstvu podat
i mÏstsk· Ë·st.
ZatÌm jsou hernÌ p¯Ìstroje, kterÈ byly povoleny p¯ed 31. 12. 2011 provozov·ny v LÌöni
d·l a to podle doby platnosti jejich licencÌ,
nejdÈle vöak t¯i roky od platnosti vyhl·öky
tj. do konce roku 2014. V roce 2015 by uû nemÏly b˝t v LÌöni provozov·ny û·dnÈ hazardnÌ
p¯Ìstroje, to ale za p¯edpokladu, ûe vyhl·öka
nebude zmÏnÏna a ministerstvo bude tuto novou regulaËnÌ vyhl·öku statut·rnÌho mÏsta
Brna respektovat.
P¯es v˝öe uvedenÈ, p¯ece jen jedno menöÌ
zlepöenÌ v LÌöni nastalo. Od ledna uû nebyly
povoleny hracÌ p¯Ìstroje typu VHP (v pravomoci ⁄M») v okruhu 100 m od ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ apod. Jedn· se o ˙bytek 12 hracÌch p¯Ìstroj˘ z celkovÈho poËtu cca 275 p¯Ìstroj˘
na ˙zemÌ LÌönÏ.
Mgr. Edita Kreml·Ëkov·
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky RM»
komise.socialni@brno-lisen.cz

Oznámení
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
v b¯eznovÈm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin jsme
otiskli let·k v˝zvy Magistr·tu mÏsta Brna
k v˝mÏnÏ ¯idiËsk˝ch pr˘kaz˘ do konce roku 2012 (NEVYMÃNÕä ñ NEPOJEDEä).
S ˙ËinnostÌ od 1. 6. 2012 doch·zÌ ke
zmÏnÏ lh˘ty pro povinnou v˝mÏnu ¯idiËsk˝ch pr˘kaz˘ z·konem Ë. 119/2012 Sb.,
kter˝m byl novelizov·n z·kon Ë. 361/2000
Sb., o silniËnÌm provozu, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ s tÌm, ûe drûitelÈ ¯idiËsk˝ch
pr˘kaz˘ vydan˝ch od 1. 1. 2001 do 30. 4.
2004 jsou povinni je vymÏnit do konce
roku 2013.
TÌmto povaûujte v˝öe uveden˝ let·k v˝zvy Magistr·tu mÏsta Brna k v˝mÏnÏ ¯idiËsk˝ch pr˘kaz˘ do konce roku 2012 za bezp¯edmÏtn˝.
V˝mÏnu ¯idiËsk˝ch pr˘kaz˘ prov·dÌ
Odbor dopravnÏ spr·vnÌch ËinnostÌ Magistr·tu mÏsta Brna, OddÏlenÌ agend ¯idiË˘,
Kounicova 67, Brno.
Ing. Irena Sehnalov·
tajemnice ⁄¯adu M» Brno-LÌöeÚ

Druhá nejstarší občanka
Líšně, oslavila své
101. narozeniny
Dne 9. kvÏtna 2012 oslavila panÌ R˘ûena
Kopeck· svÈ 101. narozeniny. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti ji navötÌvil starosta M» Brno-LÌöeÚ pan
B¯etislav ätefan a p¯edseda komise pro obËanskÈ z·leûitosti pan Jan Kozel.
PanÌ Kopeck· ûije v rodinnÈm domÏ na
ulici Ondr·ËkovÏ s rodinou svÈho syna, kter·
o nÌ vzornÏ peËuje. Doma m· zajiötÏnou veökerou pÈËi a opatrovnictvÌ. Je aû obdivuhodnÈ
jakou m· jubilantka v tak pokroËilÈm vÏku
pamÏù.
P¯ejeme jÌ p¯i tÈto p¯Ìleûitosti jmÈnem
lÌöeÚsk˝ch obËan˘ hodnÏ zdravÌ, spokojenosti
a pohody, aby v p¯ÌötÌm roce mohla oslavit
102. narozeniny.
Jen pro z·jÌmavost ñ nejstaröÌ lÌöeÚsk· obËanka oslavÌ v mÏsÌci listopadu 102 let.
Jan Kozel

Knihovna Ji¯Ìho Mahena,
poboËka JÌrova 2, Brno-LÌöeÚ
ve spolupr·ci s mÏstskou Ë·stÌ
Brno-LÌöeÚ
po¯·d·

Malov·nÌ na chodnÌku
dne 13. 6. 2012
od 14.00 do 17.00 hodin.
Zveme dÏti i rodiËe.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Spolky a sdružení
Občanské sdružení Zaměstnanost o.s.
zahájilo realizaci projektu IKAROS

Dětský lesní klub Mariánka

ObËanskÈ sdruûenÌ ZamÏstnanost o.s. zah·jilo 1. kvÏtna 2012 realizaci projektu IKAROS. CÌlem projektu IKAROS je vytvo¯enÌ nov˝ch
pracovnÌch mÌst ve stavebnictvÌ a jejich obsazenÌ dlouhodobÏ nezamÏstnan˝mi uchazeËi o zamÏstn·nÌ do 25-ti let vÏku s nÌzkou ˙rovnÌ kvalifikace.
⁄ËastnÌci projektu z dotËenÈ cÌlovÈ skupiny zÌskajÌ dÌlËÌ kvalifikaci
a praxi v oborech, o kterÈ je mezi stavebnÌmi firmami z·jem. V r·mci
projektu budou pro ˙ËastnÌky vytvo¯ena nov· pracovnÌ mÌsta u spolupracujÌcÌch stavebnÌch firem. Projekt IKAROS propojÌ uchazeËe o zamÏstn·nÌ s aktu·lnÌ popt·vkou stavebnÌch firem po zamÏstnancÌch.
IKAROS je grantov˝ projekt realizovan˝ na z·kladÏ v˝zvy Ë. 75
OP LidskÈ zdroje a zamÏstnanost (OP LZZ), oblast podpory 3. 3 ñ Integrace soci·lnÏ vylouËen˝ch skupin na trh pr·ce.

V kvÏtnu 2012 vznikla v BrnÏ-LÌöni nov· moûnost p¯edökolnÌho vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ ve vÏku 3ñ7 let vÏku ñ DÏtsk˝ lesnÌ klub Mari·nka.
Myölenka mate¯skÈ ökoly provozovanÈ v p¯ÌrodÏ m· sv˘j p˘vod
ve skandin·vsk˝ch zemÌch, odkud se rychle rozöÌ¯ila po celÈ EvropÏ. V »eskÈ republice je v souËasnÈ dobÏ nÏkolik fungujÌcÌch ÑlesnÌch ökolekì.
LesnÌ ökolky vznikajÌ Ëasto jako reakce na nedostatek mÌst v klasick˝ch p¯edökolnÌch za¯ÌzenÌch. LesnÌ Mä vych·zejÌ takÈ vst¯Ìc rodin·m,
kterÈ hledajÌ alternativnÌ v˝chovu a uvÏdomujÌ si pot¯ebnost zachov·nÌ
a podpory ˙zkÈho vztahu dÌtÏte a p¯Ìrody. P¯Ìroda spolu s pedagogy pom·h· u dÌtÏte rozvÌjet d˘leûitÈ kompetence jako jsou soci·lnÌ dovednosti,
kreativita, sebed˘vÏra, vytrvalost a dalöÌ dovednosti d˘leûitÈ pro zdrav˝
rozvoj dÌtÏte.
Pravideln˝ pohyb v p¯ÌrodÏ Ñbez zdÌ a plot˘ì m· samoz¯ejmÏ takÈ p¯Ìzniv˝ vliv na zdravÌ dÌtÏte. DÏti jsou zpravidla otuûilejöÌ a tudÌû odolnÏjöÌ
v˘Ëi n·roËnÏjöÌm situacÌm.
Z·sadou lesnÌch Mä je menöÌ poËet dÏtÌ ve skupinÏ. Zpravidla je to 15
dÏtÌ, kterÈ doprov·zÌ pedagog a jeho asistent. Je tak lÈpe zaruËen individu·lnÌ p¯Ìstup k dÌtÏti. PedagogovÈ se v pl·nov·nÌ programu ¯ÌdÌ R·mcovÏ
vzdÏl·vacÌm programem pro p¯edökolnÌ vzdÏl·v·nÌ (dokument vydan˝
MäMT). Pl·novanÈ aktivity jsou inspirov·ny promÏnami p¯Ìrody v pr˘bÏhu roËnÌch obdobÌ, sv·tky a slavnostmi kalend·¯nÌho roku, historiÌ mÌsta
a p¯edevöÌm volnou hrou dÌtÏte.
DÏtsk˝ lesnÌ klub Mari·nka nabÌzÌ od kvÏtna pravidelnou p¯edökolnÌ
v˝chovu na dva dny v t˝dnu ñ pondÏlÌ a ˙ter˝ v dobÏ od 7.30 do 16.00.
Od z·¯Ì 2012 bude provoz dle z·jmu rozöÌ¯en na cel˝ t˝den. Z·zemÌm je
prostor v KadlcovÏ ml˝nÏ v Mari·nskÈm ˙dolÌ. Z·pis je moûno domluvit
na emailu klaker@centrum.cz.
VÌce informacÌ o provozu naleznete na
www.kavylos.cz v sekci ÑMari·nkaì.

Tento projekt je financov·n z EvropskÈho soci·lnÌho fondu
prost¯ednictvÌm OperaËnÌho programu LidskÈ zdroje a zamÏstnanost
a ze st·tnÌho rozpoËtu »R.

VÌce informacÌ o projektu IKAROS zÌsk·te na www.zamestnanost.
info. Z·jemci o za¯azenÌ do projektu n·s mohou kontaktovat e-mailem:
info@zamestnanost.info nebo osobnÏ v naöÌ brnÏnskÈ kancel·¯i na ulici OrlÌ 27.

ñ mate¯sk· ökola v p¯ÌrodÏ dÏtem prospÌv·

Rok 2012 – Evropský rok aktivního stárnutí
V »eskÈ republice se dne 17. 1. 2012 konala ve ValdötejnskÈm pal·ci konference k EvropskÈmu roku aktivnÌho st·rnutÌ. Akce se konala
pod z·ötitou mÌstop¯edsedy Sen·tu Parlamentu
»eskÈ republiky p. Pitharta a sen·torky J. RippelovÈ. Konference se z˙Ëastnili takÈ p¯estavitelÈ Asociace univerzit t¯etÌho vÏku, z·stupci
Ministerstva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ »R, Ministerstva ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R.
PrvnÌ univerzita t¯etÌho vÏku (d·le U3V)
vznikla v r. 1973 ve Francii a v »eskoslovensku
zaËaly U3V vyuËovat seniory v r. 1986. V BrnÏ
zajiöùuje program U3V VysokÈ uËenÌ technickÈ,
Masarykova univerzita a Mendlova univerzita.
O studium na U3V je v brnÏnskÈ seniorskÈ ve¯ejnosti velk˝ z·jem. I v LÌöni nÏkolik seniorek jiû
U3V absolvovalo a dalöÌ chodÌ na U3V do r˘zn˝ch roËnÌk˘ a postupnÏ budou takÈ absolvovat.
Velk˝ z·jem je hlavnÏ o studium na MasarykovÏ
univerzitÏ, kde jsou p¯edn·öky z oboru medicÌny, geografie, umÏnÌ, pr·va, soc. oblasti, st·tnÌ
spr·vy, v˝poËetnÌ techniky, dig. fotografie apod.

LÍEÒSKÉ NOVINY

D·le v BrnÏ probÏhla ve¯ejn· prezentace
s n·zvem Pl·n aktivnÌho st·rnutÌ ve mÏsta BrnÏ,
pod z·ötitou Magistr·tu m. Brna dne 26. 1. 2012
a organizace Brno ñ ZdravÈ mÏsto. Magistr·t bude v tÈto Ëinnosti jako prvnÌ v »R d·le pokraËovat a hlavnÏ vytv·¯et podmÌnky pro zlepöenÌ
kvality ûivota senior˘ v BrnÏ a jejich dalöÌ zapojov·nÌ do spoleËnosti. Senior˘ bude p¯ib˝vat
i do budoucna ñ v r. 2010 bylo 18 % senior˘,
v roce 2051 je odhad 29 % senior˘ z poËtu obyvatel. NejvÌce senior˘ ûije ve st¯edu mÏsta, podÌl
obyvatel nad 60 let je v LÌöni mezi 15ñ20 %.
V Klubu d˘chodc˘ Brno-LÌöeÚ, o.s. se zapojujeme do aktivnÌho st·rnutÌ nejen duöevnÌ ËinnostÌ jako n·vötÏvou kurz˘, p¯edn·öek, trÈnov·nÌm pamÏti, n·vötÏvou v˝stav a divadelnÌch
p¯edstavenÌ, ale i ËinnostÌ sportovnÌ. Z˙ËastÚujeme se r˘zn˝ch akcÌ, kterÈ po¯·d· Brno ñ ZdravÈ mÏsto i akcÌ po¯·dan˝ch M» Brno-LÌöeÚ.
Kaûdou st¯edu chodÌme na vych·zky, ve Ëtvrtek
je zdravotnÌ cviËenÌ, v p·tek plav·nÌ. Pro lepöÌ
ilustraci zdravotnÌho cviËenÌ pod vedenÌm B. Navr·tilovÈ uve¯ejÚujeme
fotografie, za kterÈ dÏkujeme p. ProdÏlalovi.
Za to, ûe m˘ûeme
uvedenou Ëinnost po¯·dat po cel˝ rok dÏkujeme
hlavnÏ p. starostovi Mgr.
B. ätefanovi, mÌstostarostovi J. Sedl·Ëkovi
a soci·lnÌmu a finanËnÌmu odboru za poskytovanou dotaci. D·le m·me velkou v˝hodu, ûe
v LÌöni pracuje nÏkolik folklornÌch soubor˘

a dÏtsk˝ch soubor˘ na z·kladnÌch ökol·ch, kterÈ
k n·m pravidelnÏ chodÌ vystupovat. Jako poslednÌ vystoupenÌ uv·dÌm soubor LÌöÚ·Ëek pod vedenÌm p. uËitelky VrchotovÈ, kter˝ p¯Ìöel lÌöeÚsk˝ch senior˘m zazpÌvat a zatancovat k letoönÌmu MDé.
DÏkuji tÌmto p. uËitelce, vöem rodiË˘m
a prarodiË˘m a hlavnÏ roztomil˝m 3ñ4let˝m
dÏvË·tk˘m. Bylo to kr·sn· uk·zka setk·nÌ generacÌ v LÌöni.
VÿEL… DÕKY!
Za KD Brno-LÌöeÚ, o.s. B.Tuscherov·
Ëlenka Komise pro obËanskÈ z·leûitosti

!

● 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.

OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
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● Okamûit˝ v˝kup byt˘ i zadluûen˝ch. SolidnÌ jedn·nÌ. Tel.: 722 566 099.
● P˘jËky a finance: zamÏstnanc˘m, d˘chodc˘m, OSV» a osob·m
na MD p˘jËÌme aû 160 000 KË. 1. platba aû po vyplacenÌ p˘jËky!
Nov˝ ˙vÏr 4999 KË ñ staËÌ 2 doklady. Volejte nebo piöte sms
774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz. Zprost¯edkovatel pro vÌce vÏ¯itel˘.
● 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.
● 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, Brno.
● PEDIK⁄RA ñ novÏ celkov· KOSMETIKA vËetnÏ formov·nÌ oboËÌ,
barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi. PARKOV¡NÕ U VCHODU
(za kostelem). Objedn·vky: Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, d˝ky, hodiny, porcel·novÈ a mosaznÈ soöky,
paroûÌ, starÈ ml˝nky, moûdÌ¯e, svÌcny, l·hve propan-butan, motor.
pile, va¯iËe, TV, DVD, n·¯adÌ a jinÈ. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel. 603 453 450.
● MALBY 14 KË/m , n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!
2

● PÿEKLADY-ANGLI»TINA: www.preklady-aj.adamsvec.cz
● 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.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

• lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou
• byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• cena bytu od 999 000Kč včetně 14% DPH
• parkovací stání v ceně bytu
• dokončení 01/2013
• nově dokončené klientské centrum,
v těsné blízkosti stavby před
poliklinikou na ul.Horníkova
otevřeno pro Vás každou středu 13 - 17 hod.
Neplaťt
Neplaťte
ť e drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!

● Do brnÏnskÈ kancel·¯e p¯ijmu spolupracovnÌka/nici.
Jedn· se o pr·ci v admninistrativÏ. Tel.: 773 296 464.
● Mlad˝ p·r hled· ke koupi byt 1+kk, 2+kk v LÌöni, Vinohradech.
Financov·nÌ hotovÏ z jiû prodanÈ nemovitosti.
Tel.: 775 674 572, lenka.liskova@seznam.cz.

tel: 538 728 850, 603 333 999
www.byty-hornikova.cz

● Prod·m gar·û, ul. Popel·kova, cena 220 000 KË. Tel.: 732 584 486.

Nová kadeřnice – Zámek Belcredi

● RAKOUSK¡ REALITNÕ KANCEL¡ÿ hled· pro svÈ klienty byty ke
KOUPI nebo PRON¡JMU v lokalitÏ Brno-LÌöeÚ. Volejte bezplatnÏ
tel.: 800 111 711, sekretariat@iet-reality.cz.

Pánské, dámské, dětské střihy od 80 Kč.
Dámský komplet (mytí, střih, foukaná) od 260 Kč.
NOVINKA – prodlužování řas
(první aplikace 1500/doplnění 400–600 Kč).

CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH
(9. 7. – 30. 8. 2012 )
Líšeň, ul. Rašelinová 11 – Gymnázium Integra
PONDĚLÍ 19 hod. – PILATES
Vinohrady, ul. Bzenecká 23 – škola, centrum Louka
ÚTERÝ 19 hod. – PILATES
ČTVRTEK 19 hod. –
POWER JOGA / DYNAMICKÁ FITNESS JOGA

Objednávky 725 602 009 – sl. Kateřina
Výhodou je krátká objednávací doba a parkování u zámečku.
Studio Orange, Pohankova 8, Líšeň, www.studioorange.cz

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·,
znaËkov· a roËnÌkov·. Na objedn·vku sudovÈ pivo od 10 litr˘.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

Cvičíme za každého počasí – venkovní terasy nebo sál.
S sebou podložku, ručník, pití, over ball.
Info: www.fitclubvalerie.cz nebo 775 629 862

Kadeřnictví AMBRA – Bednaříkova 1b
Jarní slevy na kadeřnické služby 20 % po předložení letáku.
Objednávky na tel. č. 777 977 514, 603 328 564

Kosmetika a modeláž nethů AMBRA
Jarní sleva: prodlužování řas 900 Kč
AKCE: galvanické žehlení vrásek
Více na www.nehtiky-gel-acryl.estranky.cz • tel. 737 081 322

"

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení pŉátelé centra,

16.6.2012 od 19 hod

The Partisan a 100%
U Fidela

čas strávený běháním po různých obchodech.
Nyní dovolte ohlédnutí za kulturním dění
v LCOS v měsíci dubnu.
Ve středu 25. 4. 2012 se U Fidela konal
koncert kapely Zrní. Dorazili i skalní fanynky a fandové těchto skvělých muzikantů,
jež příjemně překvapili všechny přítomné.
Instrumentální um mladých umělců byl
oceňován vřelým aplausem. Zazněly jejich
nejznámější skladby jako Jabloně, Autobus
či Bojím z alba „Hrdina počítačový hry jde
do světa“. Koncert byl nakonec obohacen
o několik přídavků. Návštěvníci hudebního
večera měli možnost zakoupit si album i s autogramy celé formace a posedět se členy
kapely až do pozdních večerních hodin, což
bylo příjemnou tečkou za večerem. Fotograﬁe z koncertu jsou ke shlédnutí ve fotogalerii
na www.lcos.cz.

poslední měsíc před velkými prázdninami je tu.
Perný červen pro školáky, maturanty a studenty
vysokých škol vystřídají dva měsíce volna. Rodiče a všechny pracující čekají zasloužené dovolené. Nechme se inspirovat nabídkami a cenovými akcemi prodejen centra pro přicházející
letní dny. Seženeme zde vše potřebné pro
pohodově strávené dovolené jak v zahraničí, tak i na chalupách, chatách či příměstských zahrádkách blízko domova. Užitečné
nám mohou být jak šrouby, hřebíky, hmoždinky,
nářadí, zahradnické potřeby, nátěrové hmoty,
sítě proti hmyzu, tak drobné elektrospotřebiče,
repelenty, opalovací krémy, léky a lékárničky,
cestovní tašky, plavky, boty do vody či potřeby pro letní tábory našich dětí nebo základní
výbavy pro cyklisty. Navíc prodejny Domácí
potřeby a Železářství, Drogerie Elkup a Lékárna Masarova ochotně objednají zboží dle
konkrétního přání zákazníka. Ušetří nám tak

Další ohlédnutí věnujeme Velké rodinné akci
Pálení čarodějnic 2012. Celý den se velmi

vydařil i díky letnímu počasí. Malé čarodějnice a čarodějové, kteří dorazili v maskách,
byli náležitě oceněni dárky a sladkostmi.
Připravených soutěží se zúčastnilo bez
mála 200 dětí. Tradičně byly odměněny
od LCOS špekáčkem a pitím. Všechny
malé účastníky opět potěšil skákací hrad,
dětská diskotéka, vyhlášení 12-ti TOP čarodějnic a čarodějů či symbolické upálení čarodějnice. Dárků bylo stejně jako loni
dost pro všechny přítomné děti. Věříme, že
přinesly potěšení a úsměv na tváři. Na závěr
čarodějnického reje bylo nově připraveno
překvapení - ohňostroj od profesionálů.
Byl nádherný a skvěle dokreslil atmosféru
celého dne. Celkem na rodinnou akci dorazilo přes 500 návštěvníků. Dospělým bylo
nejlépe ve stínu restaurace u vychlazeného
pivečka, drinků a pokrmů z grilu či kuchyně
restaurace. Tým U Fidela se staral jako vždy
vzorně. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě celého dne a těšíme na další
ročník v roce 2013.

LETNÍ ZBOŽÍ
ZA SKVĚLÉ CENY
JIŽ V PODEJI
Sluneční brýle od
Dětské sluneční brýle od
Cestovní taška od
Boty do vody od
Dámské plavky od

79 Kč
69 Kč
150 Kč
69 Kč
249 Kč

DROGERIE
ELKUP
NIVEA a ASTRID
opalovací krémy
RAID, BIOLIT, OFF repelenty
a prostředky proti hmyzu

-50%

NIVEA
deodoranty, antiperspiranty
sprchové gely

-30%

Rozšíření sortimentu barev a laků.
Možnost objednání zboží na e-shopu
www.drogerieelkup.cz, vyzvednutí na prodejně
Masarova a zaplacení platební kartou.

OTEVġENO 7 DNÍ V TÝDNU
PO–PÁ 8.00–18.00 H / SO–NE 8.00–12.00 H

NOVÁ SLUŽBA

KLIENTSKÁ KARTA LÉKÁRNY
přináší mnoho výhod:
SLEVU AŽ 30 Kč za recept ihned v hotovosti
BEZ DOPALTKU mnoho léků
ANTIKONCEPCI všech druhů za snížené ceny
LÉKÁRNA

P

PARKOVIŠTĚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

EŠUS nerez
3 díly - 399 Kč
nyní

199,90KĀ
NOVINKY
Široký sortiment letního
zboží, např. táborové
svítilny, přenosné
chladničky, apod.

od 25KĀ

+
`
`
`

AKCE MĚSÍCE

Od května probíhá
VÝROBA KLÍČŮ
FAB a GUARD
NOVĚ
i bezpečnostních,
nábytkových,
do visacích zámků
či poštovních
schránek
CENY JIŽ OD

LÉKÁRNA
MASAROVA

VÝHODNÉ NÁKUPY

AKCE
MĚSÍCE

DNY ITALSKÉ KUCHYNĚ OD 13.6.
Můžeme se těšit na těstoviny, saláty, telecí steaky,
čerstvé ryby, plody moře či zmrzliny a dezerty.
SOBOTA 16.6.2012 OD 19 HOD KONCERTY
KAPEL THE PARTISAN A 100%
Při pěkném počasí se bude koncertovat pod
širým nebem.
PIVNÍ AKCE MĚSÍCE ČERVNA
Rádler citron nebo pomeranč se zázvorem 0,5 l
1+1 zdarma za 32 Kč.
SVATOJÁNSKÉ PIVO OD 21.6.
Speciální 13° pivo se sytě červenou barvou,
přirozenými antioxidačními účinky, plnou
sametovou chutí, středně silným řízem a vyšší
hořkostí podtrženou nenapodobitelnou příchutí
bylinek bez jakýchkoliv syntetických přísad.

PRO

RODIČE
S DĚTMI

ČERVNA

Paralen 24 tbl stálá cena
Brufen 30 tbl
Nalgesin S 20 tbl proti bolesti a zánětům
Cemio vápník, hořčík, zinek + vit. D a K
GS Merilin + omega 3 ke zvládnutí klimakteria
Claritine 30 tbl proti alrgiím
Imodium 20 tbl proti průjmu
Ladival 30 OF ve spreji 150 ml
Panthenol forte 9 % s aloe vera mléko i sprej od
Daylong 25 a Kids
opalovaci pripravky sleva 10 %
RESTAURACE

29 Kč
43 Kč
89 Kč
139 Kč
399 Kč
189 Kč
159 Kč
184 Kč
115 Kč

-10%

DĚTSKÝ KOUTEK

Bepanthen mast 100 g
279 Kč
Altermed SUN OF 30 rodinné
balení 400 ml
449 Kč
GS Mamavit s Prefolinem 435 Kč
Pro rodiče s dětmi, kteří
přinesou ukázat svá
vysvědčení, jsou nachystány
dotované vitamíny Vibovit za
bezkonkurenční cenu 115 Kč.
Za samé jedničky je čeká navíc
pozornost.

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

BANKOMAT

#

Spolky a sdružení
Líšeň má novou požární stanici
HasiËi naöli z·zemÌ v are·lu v ZaoralovÏ ulici
Nov· poû·rnÌ stanice vznikla loni v z·¯Ì v ZaoralovÏ ulici v BrnÏLÌöni. Do are·lu, kter˝ dosud vyuûÌvalo ministerstvo zemÏdÏlstvÌ, se
hasiËi p¯estÏhovali ze z·kladny v sousednÌ SlatinÏ, kde do loÚskÈho
lÈta p˘sobili v pronajat˝ch a pro v˝kon sluûby nevyhovujÌcÌch prostor·ch. Ve dvoupodlaûnÌ budovÏ s velk˝mi gar·ûemi a dalöÌm z·zemÌm,
kter· p¯edtÌm slouûila jako brnÏnskÈ pracoviötÏ St·tnÌ rostlinolÈka¯skÈ spr·vy a ZkuöebnÌho ˙stavu zemÏdÏlskÈ techniky, hasiËi naöli
prostory, jakÈ v BrnÏ uû dlouho hledali. DÌky bez˙platnÈmu p¯evodu
takÈ zÌskali prvnÌ stanici v BrnÏ, kter· je v jejich vlastnictvÌ a nemusÌ
za ni platit n·jemnÈ.
Loni v z·¯Ì hasiËi obsadili Ë·st are·lu, kter˝ nevyûadoval ˙pravy
a zmÏnu charakteru uûÌv·nÌ. Ze z·kladny v ZaoralovÏ ulici tak zdejöÌ
jednotka HasiËskÈho z·chrannÈho sboru JihomoravskÈho kraje se dvÏma vozidly vyjÌûdÌ k z·sah˘m v brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stech LÌöeÚ,
Vinohrady, éidenice, Slatina, Tu¯any, Hol·sky a BrnÏnskÈ Ivanovice.
HasebnÌ obvod stanice ale zahrnuje takÈ obce PodolÌ, älapanice, Kobylnice a Sokolnice. Jednotka z lÌöeÚskÈ stanice podle pot¯eby zasahuje
i v dalöÌch obcÌch a mÌstech regionu. Vzhledem k velmi dobrÈmu napojenÌ na p·te¯nÌ komunikace a v˝hodnÈ strategickÈ poloze stanice je
jednotka hasiË˘ ze stanice v LÌöni p¯edurËena takÈ k z·sah˘m u nehod
na d·lnicÌch D1 a D2.
Stanice v ZaoralovÏ ulici nynÌ proch·zÌ stavebnÌmi ˙pravami. Jejich cÌlem je vytvo¯it podmÌnky pro umÌstÏnÌ nÏkolika speci·lnÌch ËinnostÌ, kterÈ se nynÌ ve zcela nevyhovujÌcÌch podmÌnk·ch tÌsnÌ na stanici
v LidickÈ ulici, a slouûÌ nejen profesion·lnÌm, ale i dobrovoln˝m jednotk·m z celÈho kraje. ⁄pravy jsou rozdÏleny na nÏkolik Ë·stÌ. PrvnÌ
etapa pracÌ skonËÌ letos v kvÏtnu a umoûnÌ p¯estÏhov·nÌ pracoviötÏ
technickÈ sluûby, kterÈ zajiöùuje ˙drûbu, opravy, kontrolu a revize technick˝ch prost¯edk˘, k nimû pat¯Ì nap¯. hadice, ûeb¯Ìky, ûenijnÌ n·¯adÌ,
z·sahovÈ odÏvy, hydraulickÈ vyproöùovacÌ n·stroje, vybavenÌ lezeck˝ch skupin a dalöÌ z·sahov· v˝zbroj podlÈhajÌcÌ pravideln˝m revizÌm
a kontrol·m. Ze stanice v LidickÈ ulici se do LÌönÏ d·le p¯estÏhuje takÈ
pracoviötÏ chemickÈ sluûby, kterÈ zajiöùuje zejmÈna kontroly, revize,
˙drûbu a opravy d˝chacÌ techniky, protichemick˝ch ochrann˝ch odÏv˘,
detekËnÌch p¯Ìstroj˘ atp. V are·lu vzniknou i t¯i nov· gar·ûov· st·nÌ
a modernÌ centrum pro mytÌ, zkouöenÌ a suöenÌ poû·rnÌch hadic.
V dalöÌch etap·ch stavebnÌch pracÌ, kterÈ zaËnou na podzim a budou z·vislÈ na finanËnÌch moûnostech HZS JihomoravskÈho kraje,
v are·lu p¯ibude dalöÌch sedm gar·ûov˝ch st·nÌ vËetnÏ vrat. Objekt by
se takÈ mÏl doËkat kompletnÌ v˝mÏny oken a novÈho vyt·pÏnÌ.
V˝jimeËnÈ postavenÌ poû·rnÌ stanice LÌöeÚ v r·mci HZS Jmk bude
d·no jejÌ p¯edurËenostÌ pro z·sahy s v˝skytem nebezpeËn˝ch l·tek,
na olejovÈ hav·rie, p¯edurËenost pro dekontaminaci osob a techniky.
Do nov˝ch gar·ûov˝ch st·nÌ v LÌöni proto hasiËi z p¯eplnÏn˝ch gar·ûÌ
stanice v LidickÈ ulici Ñp¯eparkujÌì speci·lnÌ techniku, nap¯Ìklad kontejnery se za¯ÌzenÌm pro likvidaci chemick˝ch a olejov˝ch hav·riÌ, protiplynov˝ automobil a automobilov˝ ûeb¯Ìk.
Po dokonËenÌ vöech ˙prav a organizaËnÌch zmÏn se nov· z·kladna hasiË˘ v ZaoralovÏ ulici stane druhou nejvÏtöÌ poû·rnÌ stanicÌ
v JihomoravskÈm kraji. Jiû dnes vöak v˝raznÏ p¯ispÌv· ke zv˝öenÌ bezpeËnosti obyvatel LÌönÏ, Vinohrad a éidenic, kam nynÌ p¯ijÌûdÌ hasiËi
v kratöÌch dojezdov˝ch Ëasech od zavol·nÌ o pomoc neû tomu bylo
v minulosti. por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskov˝ mluvËÌ HZS JihomoravskÈho kraje

Pojeďte s Rezekvítkem
na exkurzi Ptáci v Lednici
V sobotu 16. 6. 2012 podnikneme exkurzi Pt·ci v Lednici, tedy malou v˝pravu kolem Z·meckÈho rybnÌka v Lednicko-valtickÈm are·lu.
Pr˘vodcem n·m bude odbornÌk z CEV P·lava. Cestou budeme moci
pozorovat vodnÌ ptactvo, dozvÌme se zajÌmavosti o jeho ûivotÏ i o prost¯edÌ, kterÈ k ûivotu pot¯ebuje. Po exkurzi bude moûn· prohlÌdka z·meckÈho parku, minaretu, sklenÌku Ëi z·mku.
Pro omezen˝ poËet mÌst je pot¯eba se na exkurzi dop¯edu p¯ihl·sit
Tereze éiûkovÈ na e-mail tereza.zizkova@rezekvitek.cz nebo tel. ËÌslo
775 580 205. Pro bliûöÌ informace navötivte naöe internetovÈ str·nky
www.rezekvitek.cz.

Rezekvítek Vás zve na tradiční
Velkou Kameňákovou brigádu
P¯ijÔte str·vit vÌkend uprost¯ed kr·snÈ p¯ÌrodnÌ rezervace Kamenn˝ vrch a souËasnÏ udÏlat uûiteËnou vÏc a tomuto jedineËnÈmu prost¯edÌ pomoci. Jiû tradiËnÏ, na konci Ëervna, 29. 6.ñ1. 7., za tÌmto ˙Ëelem
p¯ipravujeme Velkou KameÚ·kovou brig·du. »ek· na V·s pomoc tomuto ˙zemÌ (hrab·nÌ a odn·öenÌ pokosenÈ tr·vy), bez kterÈho by zde
nerostly vz·cnÈ rostliny, p¯ÌpadnÏ i natÌr·nÌ plotu kolem ˙zemÌ. Za odmÏnu se dobrovolnÌci m˘ûou tÏöit na spoleËnÈ jÌdlo, ubytov·nÌ a z·bavn˝ program, kde nebudou chybÏt hry, grilov·nÌ, zpÏv a hra na kytaru.
Z·jemci o brig·du se mohou hl·sit Tereze éiûkovÈ na e-mail
tereza.zizkova@rezekvitek.cz nebo t. Ë. 775 580 205. Pro bliûöÌ informace navötivte naöe internetovÈ str·nky www.rezekvitek.cz.

Příměstské tábory Rezekvítku
Jako kaûd˝ rok, i letos p¯ipravil RezekvÌtek pro dÏti ökolnÌho
a p¯edökolnÌho vÏku nabÌdku letnÌch p¯ÌmÏstsk˝ch t·bor˘. PrvnÌ t·bor
pro dÏti ve vÏku 8ñ13 let s tÈmatem Cesta kolem svÏta probÏhne 16.ñ
20. 7. 2012, druh˝ t·bor pro dÏti p¯edökolnÌho vÏku a prvÚ·Ëky s tÈmatem Z poh·dky do poh·dky se uskuteËnÌ od 13. do 17. 8. 2012. PoslednÌ
pr·zdninov˝ t˝den 27.ñ31. 8. 2012 si s n·mi m˘ûou dÏti ve vÏku 8ñ13
let uûÌt na t·bo¯e s tÈmatem MravenËÌ dobrodruûstvÌ.
SouË·stÌ programu t·bor˘ jsou v˝lety do okolÌ Brna a nÏkdy i d·l,
z·bavnÈ i pouËnÈ hry, soutÏûe, sportovnÌ aktivity, tvo¯ivÈ Ëinnosti a samoz¯ejmÏ celot·borov· hra. Program je zajiötÏn dennÏ od 9 do 17
hodin. Sraz v klubovnÏ RezekvÌtku, Kamenn· 6, Brno. VÌce informacÌ
na www.rezekvitek.cz, tel. ËÌslo 543 216 483, e-mail: tereza.zizkova@
rezekvitek.cz.

Školství
Přípravný kurz ZŠ Masarova
Pro budoucÌ gymnazisty a st¯edoökol·ky jsme i letos p¯ipravili pobyt
pln˝ studia, tentokr·t v penzionu RadeöÌn. Z˙Ëastnilo se ho 30 û·k˘ 9. roËnÌku. BÏhem 5 n·roËn˝ch dn˘ si zopakovali a ut¯Ìdili svÈ vÏdomosti, vyzkouöeli spoustu p¯ijÌmacÌch zkouöek ÑnaneËistoì, natrÈnovali si spr·vnÈ
rozvrûenÌ ˙kol˘ v danÈm Ëase a procviËili vöechny typy ˙loh z vöeobecn˝ch test˘. Kaûd˝ bÏhem dne absolvoval t¯i 1,5 hodinovÈ bloky (M, »j,
vöeobecnÈ studijnÌ p¯edpoklady) a 1,5 hodiny podveËernÌho samostudia
nebo konzultacÌ. VeËernÌ program uû byl zcela v reûii û·k˘: uËenÌ, z·pasy
Komety, kuleËnÌk, stolnÌ fotbal, spoleËn· diskotÈka... P¯ejeme vöem dev·ù·k˘m hodnÏ ötÏstÌ p¯i p¯ijÌmacÌm ¯ÌzenÌ a ˙spÏch˘ v dalöÌm studiu.
D. Dosoudilov·, Zä Masarova

$
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Školství

Stalo se
Salesko sk·Ëe do nebes
ChtÏl bys zkusit, jakÈ to je, sk·kat aû do nebes? ZajÌmajÌ tÏ nevöednÌ sporty? Chceö p¯ekonat svÈ moûnosti nebo si jen vyzkouöet netradiËnÌ aktivitu? To vöe ti mohou splnit sk·kacÌ
boty!
Nadöenci na sk·kacÌch bot·ch se seöli v Salesku na asfaltovÈm h¯iöti a spoleËnÏ jsme si vyzkouöeli zask·kat a vyskoËit aû do nebes. Objevili se novÌ talentovanÌ ËlovÌËci, kte¯Ì nemÏli
strach si tuto neobvyklou aktivitu vyzkouöet.
V Salesku jsme rozjeli novou netradiËnÌ
aktivitu pro ve¯ejnost, a to ve¯ejnÈ trÈninky
na sk·kacÌch bot·ch. NenÌ to sen! Nebo iluze!
NynÌ se to m˘ûe splnit kaûdÈmu. Seölo se plno
nadöen˝ch skokan˘ a betonovÈ h¯iötÏ se promÏnilo v chodce a skokany p¯ipomÌnajÌcÌ novou robotickou dobu mimozemöùan˘. Nestihl jsi prvnÌ
trÈnink? NevadÌ, trÈninky probÌhajÌ kaûdÈ ˙ter˝
v 17.30 pouze v p¯ÌpadÏ pÏknÈho poËasÌ. Vezmi
kamar·dy a p¯ijÔ!

publika na pomoc mladÈ dobrovolnÌky. VÏtöina
z nich bude pom·hat cel˝ rok znev˝hodnÏn˝m
dÏtem a ml·deûi v rozvojov˝ch zemÌch svÏta.
DobrovolnÌci, kte¯Ì se rozhodli vÏnovat Ë·st svÈho ûivota pomoci pot¯ebn˝m, se vydajÌ do Konga, Mexika, JAR, Zimbabwe, Indie, Bulharska,
NÏmecka a Anglie. Zde se zapojÌ do jiû existujÌcÌch projekt˘ zamÏ¯en˝ch na vzdÏl·v·nÌ a v˝chovu dÏtÌ a ml·deûe.

Pr·zdninov˝ provoz aktivit pro ve¯ejnost
Zumba
st¯eda 19.00ñ20.10 vstup 70,ñ
Pilates
˙ter˝ 19.00ñ20.00 vstup 50,ñ
Ping-pong ˙ter˝ 16.30ñ18.30
vstup 50,ñ/s kartiËkou 30,ñ.

HLED¡ME DOBROVOLNÕKY

B·ra Botkov·, Kongo

V Salesku m·ö nynÌ p¯Ìleûitost se na nich nauËit chodit, sk·kat, dÏlat vöemoûnÈ akrobatickÈ
kousky a t¯eba se i vypracovat na profesion·lnÌho skokana. TrÈninky jsou vedeny zkuöen˝m
instruktorem. TÏöÌme se na v·s.
Boris MiË·nek

Na akci s n·zvem Aksanti, coû ve svahilötinÏ
znamen· ÑdÏkujiì, se ve¯ejnosti p¯edstavÌ nejen
novÌ dobrovolnÌci, ale i ¯ada b˝val˝ch dobrovolnÌk˘. N·vötÏvnÌci se mohou tÏöit takÈ na z·ûitky
souËasn˝ch dobrovolnÌk˘ v terÈnu, sezn·menÌ
s odliön˝mi kulturami, ochutn·vku exotick˝ch
jÌdel, na vypr·vÏnÌ otce Jaroslava Mikeöe o jeho
cestÏ po Indii a BangladÈöi. Vstup je zdarma.

Orato¯
28. 6. VyhodnocenÌ etapovÈ hry.

Chyst·me v Ëervnu

Klub VeSPOD

DobrovolnÌci pom˘ûou chud˝m dÏtem
ve svÏtÏ

1. 6. VeSPOD gril p·rty zaË·tek v 17.00ñ22.00.

SlavnostnÌ vysl·nÌ dobrovolnÌk˘ probÏhne
na akci s n·zvem ÑAksantiì 9. Ëervna 2011
v 19.00 v Salesi·nskÈm st¯edisku v BrnÏ-LÌöni.
Na program je zv·na öirok· ve¯ejnost.
DÌky projektu Adopce nablÌzko vysÌl· »esk· re-

»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro
maminky s pohr·nÌm pro dÏti vûdy od 9.00
do 11.00 hodin ve velkÈ uËebnÏ.
17. 6. Ñäperky z prysky¯iceì.
14. 6. POH¡DKOV› LES ñ tradiËnÌ z·vÏreËnÈ
odpoledne v Klubu rodiË˘ a dÏtÌ od 16.00.
PodrobnÏjöÌ informace k jednotliv˝m akcÌm vûdy 14 dnÌ p¯edem na webu a na plak·tcÌch.

Jana ävecov·, Indie

Klub rodiË˘

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

Evropa: vize krize nebo krize vize?
PhDr. Tom·ö Sedl·Ëek ñ Ëesk˝ ekonom a vysokoökolsk˝ pedagog.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Krize koneckonc˘ Ëek·me uû od dob NovÈho z·kona. Ale i takov˝ Jan Amos Komensk˝ Ëekal
konec vÏk˘ a s·m sebe vnÌmal jako Eli·öe, tedy
hlas volajÌcÌho na pouöti (koneckonc˘ i takto pojmenoval jednu ze sv˝ch knih). Takûe pocit, ûe
se cosi hroutÌ nebo blÌûÌ ke kolapsu, nic novÈho
nenÌ. Tehdy se vnÌmaly vÏci spÌöe duchovnÏ
a mor·lnÏ, dnes Ëteme realitu naopak hodnÏ ekonomicky a politicky ñ a tak, i naöe krize b˝vajÌ
nynÌ ekonomickÈ.
Tom·ö Sedl·Ëek ñ v minulosti byl poradcem
prezidenta V·clava Havla a ministra financÌ.
P˘sobÌ jako hlavnÌ makroekonomick˝ stratÈg
»SOB, p¯edn·öÌ ekonomii a dÏjiny ekonomick˝ch teoriÌ na FakultÏ soci·lnÌch vÏd Univerzity Karlovy a takÈ na University of New York
in Prague.
Kdy: ˙ter˝ 12. 6. 19.00
Kde: tÏlocviËna

Salesi·nskÈ st¯edisko ml·deûe ñ DDM Brno-LÌöeÚ (Salesko) hled· novÈ dobrovolnÌky ochotnÈ
zapojit se v pr·ci pro dÏti a ml·deû.
Co Salesko charakterizuje?
Pr·ce s dÏtmi a ml·deûÌ, k¯esùanskÈ z·klady
a salesi·nsk· tradice, mlad˝ kolektiv, volnoËasovÈ kluby, z·jmovÈ krouûky, letnÌ t·bory a dalöÌ
akce.
Kde se m˘ûete zapojit?
VolnoËasovÈ kluby ñ n·plnÌ je p¯Ìtomnost mezi
˙ËastnÌky, nabÌzenÌ her, sport˘, rozhovor˘, sluûba na baru...
Z·jmovÈ krouûky ñ sportovnÌ, tvo¯ivÈ, hudebnÌ,
vzdÏl·vacÌ... Moûnost zapojit se do vedenÌ jiû
nabÌzen˝ch krouûk˘ nebo p¯ijÌt s vlastnÌm n·padem.
T·bory ñ tÏm, kte¯Ì jiû s n·mi pravidelnÏ spolupracujÌ, nabÌzÌme ˙Ëast v t·borov˝ch t˝mech
Ëi jejich vedenÌ.
NabÌzÌme i moûnost pedagogick˝ch praxÌ.
VÌce informacÌ na www.salesko.cz
(v sekci DOBROVOLNICTVÕ) nebo p¯Ìmo na
mailu vit.dlapka@salesko.cz.

Z·pis do krouûk˘
na ökolnÌ rok
2011ñ2012
bude 1. 9.ñ14. 9.
On line na adrese
www.salesianivali.cz.
P¯ehled krouûk˘
najdete v p¯Ìloze LN.
%

Školství
30 let ZŠ Masarova
NejstaröÌ sÌdliötnÌ lÌöeÚsk· ökola slavÌ 30 let od
svÈho vzniku. Byla otev¯ena v z·¯Ì 1982. V novÈm
sÌdliöti LÌöeÚ byla prvnÌ ökolou. Ve smÏnnÈm provozu ji tehdy navötÏvovalo aû 1400 û·k˘.
K tomuto v˝roËÌ p¯ipravila ökola n·sledujÌcÌ akce:
Prezentace absolventsk˝ch pracÌ û·k˘ 9. roËnÌk˘. Prezentace probÏhne v divadelnÌm s·le ökoly 7. 6. a 8. 6. 2012
od 8 hod. SrdeËnÏ zveme vöechny z·jemce, zejmÈna rodiËe prezentujÌcÌch
û·k˘.
☞ SportovnÌ turnaje mezi jednotliv˝mi t¯Ìdami.
☞ Den otev¯en˝ch dve¯Ì ñ uskuteËnÌ se ve Ëtvrtek 14. 6. 2012.
Od 8 hod. do 12 hod. a od 14 hod. do 17 hod. N·vötÏvnÌci si mohou
prohlÈdnout ökolnÌ budovu, uËebny a v dopolednÌch hodin·ch mohou
nahlÈdnout do v˝uky v jednotliv˝ch t¯Ìd·ch.
☞ Setk·nÌ souËasn˝ch a b˝val˝ch zamÏstnanc˘ ökoly. Bude v jÌdelnÏ
ökoly ve Ëtvrtek 14. 6. od 17 hod.
☞ Akademie 2012 ñ vystoupenÌ û·k˘ ökoly se bude konat ve Ëtvrtek
21. 6. v 17 hod. v DÏlÚ·ku na KlajdovskÈ ulici v LÌöni.
K v˝roËÌ bude takÈ vyd·n bulletin o ökole. Z·jemci z ¯ad b˝val˝ch û·k˘, rodiË˘ a p¯·tel ökoly si jej budou moci zakoupit v kancel·¯i ökoly koncem Ëervna nebo v p¯eds·lÌ DÏlÚ·ku v dobÏ kon·nÌ ökolnÌ akademie.
VeökerÈ informace o ökole a jednotliv˝ch akcÌch naleznete takÈ na
webov˝ch str·nk·ch ökoly www.zsmasarova.cz.

Další skvělý úspěch
děvčat ze ZŠ Holzova ve florbalu
A opÏt se da¯ilo florbalistk·m Zä Holzova... Po minul˝ch vynikajÌcÌch v˝konech (vÌtÏzky okresnÌho kola ORION CUPu, n·slednÏ
6. mÌsto v republikovÈm fin·le tÈto soutÏûe) dos·hly dalöÌho
velkÈho ˙spÏchu a potvrdily tak svÈ hr·ËskÈho kvality!
Dne 18. 4. 2012 totiû dÌvky ze Zä Holzova vybojovaly 3. mÌsto
v krajskÈm fin·le o Poh·r ministra ökolstvÌ ve florbalu. CelÈmu
t˝mu dÏvËat gratulujeme a dÏkujeme nejen za mimo¯·dn˝ z·ûitek,
ale i za skvÏlou reprezentaci ökoly.

Mgr. Ivo Z·leö·k, ¯editel ökoly

„JEN POČKEJ!...“
Pod tÌmto n·zvem, vyp˘jËen˝m z oblÌbenÈho ruskÈho kreslenÈho seri·lu, se odehr·l turnaj v deskov˝ch hr·ch, kter˝ o Ëokol·dovÈ zajÌËky
vyhl·sil Klub deskov˝ch her ze ökoly na HornÌkovÏ ulici v LÌöni. äkola
pracuje s interaktivnÌmi hernÌmi modely jiû p¯es dva roky a iniciativnÏ
organizuje turnaje pro û·ky nÏkolikr·t roËnÏ. Ti nejlepöÌ se ˙ËastnÌ
celomÏstskÈ ligy z·kladnÌch ökol a kaûdoroËnÌch podzimnÌch turnaj˘.
K velikonoËnÌmu kl·nÌ byli vyzv·ni i û·ci dalöÌch Ñz·kladekì ale poh¯Ìchu se registrovala pouze druûstva dom·cÌ a blÌzkÈ Zä NovolÌöeÚsk· pod
vedenÌm Ivety DykovÈ. äkol·ci z NovolÌöeÚskÈ p¯inesli i vlastnÌ hry, odliönÈ od tÏch, kterÈ se bÏûnÏ hrajÌ p¯edevöÌm v druûinÏ na HornÌkovÏ. Turnaj
byl tak hodnÏ zpest¯en a p¯edevöÌm ñ dÌky bodovacÌmu systÈmu ñ byly
pro vöechny podobnÈ hernÌ podmÌnky.
Ze ökoly na HornÌkovÏ se v podstatÏ ne˙Ëastnili û·ci druhÈho stupnÏ,
neboù zde konkuroval jednoznaËnÏ sportovnÌ program. Takûe staröÌ hr·Ëi
z NovolÌöeÚskÈ nebyli nakonec hodnoceni v celkovÈm po¯adÌ: byla to prostÏ jin· liga. I tak hoöi z vyööÌch t¯Ìd obdrûeli ceny, odpovÌdajÌcÌ jejich vÏku
a dostalo se jim i aplausu na otev¯enÈ scÈnÏ. SvÏdËÌ to o tom, ûe na NovolÌöeÚskÈ se deskovÈ hry hrajÌ jiû lÈta.
Na HornÌkovÏ se s tÏmito interaktivnÌmi hernÌmi modely (tak odliön˝mi od pasivnÌch her na PC) zaËÌnalo v projektu Ñotev¯en˝ch ökolì. Jiû dnes
je na pravideln˝ch ˙ËastnÌcÌch sch˘zek Klubu deskov˝ch her zn·t vÏtöÌ
schopnosti v soci·lnÏ-komunikaËnÌch dovednostech i pokroky v procesu
logickÈho a kombinatornÌho uvaûov·nÌ.
Klub deskov˝ch her p¯i Zä a Mä HornÌkova p¯ipravuje dalöÌ, tentokr·t
podzimnÌ turnaj. Organiz·to¯i vÏ¯Ì, ûe pedagogiËtÌ pracovnÌci dalöÌch ökol
docenÌ pozitivnÌ efekt deskov˝ch her, a k turnajov˝m aktivit·m Ñotev¯en˝ch ökolì i k lize ökol se brzy p¯ipojÌ.
(rez)

&

Naöi ökolu v tÈto soutÏûi konkrÈtnÏ reprezentovaly Gabriela
äpiËkov·, Veronika Strnadov·, Tereza Houdkov·, Kate¯ina KamenÌkova, Tereza SlavÌkov·, Dominika Bulhartov·, Tereza Hanzlov·,
Ivana K˙kolov· a my bychom jim tÌmto za jejich skvÏl˝ v˝kon jeötÏ
jednou r·di podÏkovali.
PaedDr. D. KrejËov·

Zä Masarova

Typicky české
Projekt v 5. roËnÌku
V p·tek 20. 4. probÏhl v p·t˝ch t¯Ìd·ch Zä Masarova projektov˝
den s n·zvem: Typicky ËeskÈ. CÌlem tohoto projektu bylo odhalit
jedineËnost naöÌ zemÏ a kultury. é·ci si vyhledali zajÌmavosti o turistick˝ch pam·tk·ch, v˝znamn˝ch osobnostech, v˝robcÌch a tradicÌch. Tyto informace pak vyuûili p¯i tvorbÏ reklamnÌch plak·t˘
a scÈnek. Propagovali tak svou vlast a zjistili, ûe je toho dost, ËÌm se
m˘ûeme ve svÏtÏ pochlubit.
Lenka Sp·Ëilov·, Jana Ullmannov·, Olga Chalupov·
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Školství
Co právě „běží“ na INTEGŘE?
Gymn·zium INTEGRA BRNO si v tÏchto
mÏsÌcÌch p¯ipomÌn· dvac·tÈ v˝roËÌ svÈho zaloûenÌ. V tomto Ël·nku nebudeme bilancovat, co
vöechno se za tuto dlouhou dobu poda¯ilo uskuteËnit, ale sezn·mÌme Ëten·¯e s v˝bÏrem toho
nejzajÌmavÏjöÌho, co se u n·s dÏje pr·vÏ teÔ.
Na z·kladÏ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ se INTEGRA
stala pilotnÌ ökolou projektu InGenious, zn·mÈho takÈ pod pojmem European Coordination
body for Math, Science and technology. Tento
evropsk˝ projekt p¯edstavuje p¯ÌrodnÌ vÏdy
a technickÈ obory jako pomyslnÈ Ñmotoryì
evropskÈ ekonomiky a vÏdy a z·roveÚ reaguje
na stagnaci z·jmu evropsk˝ch student˘ o tyto
oblasti vzdÏl·nÌ. V r·mci aktivit pilotnÌ f·ze projektu vznikajÌ interaktivnÌ internetovÈ aplikace
vytvo¯enÈ p¯ednÌmi evropsk˝mi technologick˝mi koncerny, kterÈ jsou vytv·¯eny s ˙Ëelem
oslovit mladÈ lidi a p¯edstavit jim praktickÈ vyuûitÌ znalostÌ zÌsk·van˝ch ve ökolnÌch lavicÌch,
navÌc tak, aby ve studentech tÈmata probouzela
z·jem a nadöenÌ na mÌsto p¯evl·dajÌcÌch obav
ze sloûitosti l·tky. Do ovÏ¯ov·nÌ tÏchto materi·l˘
se zapojila panÌ profesorka RNDr. Hana Vostrejöov· se sv˝mi û·ky, kte¯Ì majÌ moûnost nejen
pracovat na nov˝ch ˙kolech a aktivnÏ vyuûÌvat
ICT, ale i p¯edstavit sv˘j n·zor na poskytnutÈ
materi·ly a p¯ispÏt tak sv˝m pohledem k vytvo¯enÌ nov˝ch v˝ukov˝ch postup˘ a pom˘cek
pro 21. stoletÌ. M·me radost, ûe se k partnerstvÌ
institucÌ EvropskÈ unie, vzdÏl·vacÌch institucÌ
a podnikatelskÈho sektoru p¯id·v· dÌky aktivit·m sv˝ch student˘ a vyuËujÌcÌch i Gymn·zium
INTEGRA BRNO.
Na poli mezin·rodnÌho v˝zkumu, tentokr·t
jiû glob·lnÌho, se v r·mci Mezin·rodnÌho roku
Chemie (IYC 2011) zapojila INTEGRA prost¯ednictvÌm student˘ panÌ profesorky Mgr. Moniky DuöovÈ do experimentu cÌlÌcÌho na celosvÏtov˝ sbÏr dat o kvalitÏ vody. DÌky pr·ci tÈmÏ¯ 65
tisÌc student˘ z celÈho svÏta, mezi kter˝mi nechybÏli i studenti INTEGRY, se poda¯ilo provÈst
2564 mÏ¯enÌ, jejichû v˝sledky byly zaneseny
do interaktivnÌ mapy, kter· je dostupn· na ofici·lnÌch webov˝ch str·nk·ch Mezin·rodnÌho roku chemie. Jsme r·di, ûe experimenty naöich student˘ p¯ispÏly k propagaci celosvÏtov˝ch tÈmat
kvality a dostupnosti pitnÈ vody a metodickÈ
pokyny vytvo¯enÈ odbornÌky z partnersk˝ch organizacÌ IYC 2011 urËitÏ vyuûijeme i p¯i dalöÌch, nejen projektov˝ch, aktivit·ch v hodin·ch
Chemie.
Od konce pr·zdnin minulÈho roku p¯em˝ölÌme o tom, jak se akcÌ se zahraniËnÌm dopadem

nejen ˙Ëastnit, ale jak je i vytv·¯et a to pod asistencÌ zahraniËnÌch lektor˘ a asistent˘ p¯Ìmo
na INTEGÿE. M·me proto radost, ûe naöe gymn·zium uspÏlo se sv˝m projektem na zapojenÌ
zahraniËnÌho asistenta v projektu COMENIUS
HostitelskÈ instituce. DÌky tomuto ˙spÏchu jsme
byli za¯azeni mezi instituce, kterÈ podporuje
N·rodnÌ agentura pro evropskÈ a vzdÏl·vacÌ programy, kter· nabÌzÌ vybranÈ ökoly a jejich nejlepöÌ projekty partner˘m v zahraniËÌ. V souËasnÈ
dobÏ m·me prvnÌ odezvy od zahraniËnÌch z·jemc˘ a tÏöÌme se, ûe na INTEGÿE v p¯ÌötÌm
ökolnÌm roce p¯ivÌt·me studentku matematiky
a hudebnÌ v˝chovy z NÏmecka, kter· se zapojÌ
jako asistentka naöich profesor˘
do p¯Ìpravy vybran˝ch vyuËovacÌch hodin a jako rodil· mluvËÌ
pom˘ûe naöim student˘m zvl·dnout problÈmy p¯i studiu cizÌho
jazyka. ZapojenÌ lektorky p¯edpokl·d·me i v aktivit·ch evropskÈho programu eTwinning, ve
kterÈm zÌsk·v·me od konce minulÈho roku prvnÌ zkuöenosti.
Protoûe rozumÌme tomu, ûe
do st·le vÌce INTEGRUJÕCÕHO
se svÏta se studenti INTEGRY
zapojÌ p¯edevöÌm dÌky sv˝m jazykov˝m znalostem a schopnostem
pouûÌvat jin˝ neû mate¯sk˝ jazyk,
p¯ipravili jsme na polovinu mÏsÌce kvÏtna prvnÌ roËnÌk anglickÈ konverzaËnÌ
soutÏûe pro studenty INTGERY. Jsme r·di, ûe se
n·m pro tuto myölenku poda¯ilo zÌskat i partnery
z PedagogickÈ fakulty Masarykovy univerzity
a p¯ekladatelskÈ agentury a jazykovÈ ökoly
MKM, jejichû z·stupci zasednou v odbornÈ porotÏ. Pro studenty jde o jedineËnou moûnost vyzkouöet si svÈ schopnosti p¯ed odbornou porotou
a zÌskat velmi zajÌmavÈ ceny.
A co bude odmÏnou? Mimo zajÌmav˝ch cen
jazykovÈ ökoly MKM nejlepöÌ studenti rozöÌ¯Ì skupinu spoluû·k˘ z ÑExpedice Gruzieì
a z˙ËastnÌ se JarnÌ ökoly, kter· se uskuteËnÌ
v Ëase n·vötÏvy naöich gruzÌnsk˝ch p¯·tel u n·s
v BrnÏ v Ëervnu 2012.
Myölenka uspo¯·dat projekt JarnÌ ökoly
vznikla p¯i p¯ÌpravÏ programu n·vötÏvy vyuËujÌcÌch a student˘ z partnerskÈho gymn·zia-lycea
z Tbilisi. StejnÏ jako gruzÌnötÌ p¯·telÈ p¯ipravili
student˘m INTEGRY z ÑExpedice Gruzieì moûnost ˙Ëastnit se v˝uky pod vedenÌm gruzÌnsk˝ch
lektor˘, i INTEGRA p¯ipravuje na pobyt sv˝ch
p¯·tel vÌce neû t˝den nabyt˝ v˝ukou, exkurzemi

a pozn·v·nÌm, to vöe samoz¯ejmÏ s uûitÌm angliËtiny jako spoleËnÈho prost¯edku komunikace.
A co ostatnÌ studenti? I ti se mohou tÏöit
na novinky, kterÈ p¯in·öÌ ˙Ëast INTEGRY v nov˝ch n·rodnÌch dotaËnÌch programech. Gymn·ziu INTEGRA BRNO se d·le da¯Ì ˙spÏönÏ spolupracovat se st·tnÌmi a krajsk˝mi institucemi
na poli grantovÈho a dotaËnÌho financov·nÌ
sv˝ch projekt˘. NovÈ projekty INTEGRY zÌskaly velmi vysokÈ hodnocenÌ od org·n˘ posuzujÌcÌch jejich kvalitu. Na ja¯e tohoto roku jsme
se zapojili do projektu EU penÌze st¯ednÌm ökol·m, dÌky kterÈmu vytvo¯Ìme mnoho zajÌmav˝ch
digit·lnÌch v˝ukov˝ch materi·l˘ a modernizu-

Studenti Integry na zased·nÌ v Bruselu
jeme vybavenÌ ICT. Druh˝ projekt INTEGRY
podpo¯en˝ z glob·lnÌho grantu JihomoravskÈho
kraje, je zamÏ¯en na podporu û·k˘ se speci·lnÌmi vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami. Tento projekt se
s vysok˝m bodov˝m hodnocenÌm umÌstil jako
druh˝ v konkurenci vöech stejnÏ zamÏ¯en˝ch
projekt˘ JihomoravskÈho kraje.
Naöi studenti takÈ ned·vno reprezentovali
jako jedinÌ »eskou republiku na studentskÈm
plen·rnÌm zased·nÌ EvropskÈho hospod·¯skÈho
a soci·lnÌho v˝boru, jinÌ absolvovali jazykov˝
pobyt ve Skotsku, dalöÌ ve äv˝carsku. V souËasnosti vrcholÌ projekt UËÌme o MoravÏ, v r·mci
nÏjû INTEGRA vytvo¯ila mnoho origin·lnÌch
uËebnÌch materi·l˘ s moravskou tematikou.
Je tedy vidÏt, ûe po dvaceti letech existence
je Gymn·zium INTEGRA BRNO dynamickou
ökolou, kter· sv˝m student˘m nabÌzÌ pod heslem Ñvst¯Ìcnost a n·roËnostì modernÌ vzdÏl·v·nÌ, kterÈ je zv˝hodÚuje p¯i univerzitnÌm studiu i v dalöÌm pracovnÌm uplatnÏnÌ.
Bc. Tom·ö Chl·dek
Projektov˝ manaûer Gymn·zia INTEGRA BRNO

Žáci ZŠ Novolíšeňská úspěšní ve vědomostní soutěži
V b¯eznovÈm kole celost·tnÌ internetovÈ vÏdomostnÌ soutÏûe
PaySecCup zvÌtÏzila skupina û·k˘ 9. roËnÌku Zä NovolÌöeÚsk·.
Okruh ot·zek, kter˝ se v kaûdÈm letoönÌm kole t˝kal jednoho kontinentu, se v b¯eznu p¯esunul do Ameriky. Zde se naöim dev·ù·k˘m
povedlo na vöech 23 ot·zek odpovÏdÏt bez jedinÈho zav·h·nÌ.
I v celkovÈm po¯adÌ po sedmi soutÏûnÌch kolech dos·hli û·ci Zä
NovolÌöeÚsk· na oceÚovanÈ pozice. Mezi 334 t¯ÌdnÌmi kolektivy z celÈ
»R se umÌstili:
ñ û·ci 9. roËnÌku na 14., 18. a 20. mÌstÏ (tzn. na pozicÌch odmÏnÏn˝ch
vÏcnou cenou) a na 31. mÌstÏ;
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ñ û·ci 8. roËnÌku na 27. a 29. mÌstÏ.
Spolu s vÌtÏzstvÌm v b¯eznovÈm kole tak nav·zali na ˙spÏch
ze ökolnÌho roku 2009/2010, kdy t¯i skupiny naöich û·k˘ obsadily mÌsta
v prvnÌ dvacÌtce soutÏûÌcÌch. LetoönÌm ˙spÏchem znovu dok·zali,
ûe hled·nÌ a pouûÌv·nÌ informacÌ zÌskan˝ch na internetu pat¯Ì k jejich
siln˝m str·nk·m. VÏ¯Ìme, ûe tyto schopnosti jednou urËitÏ z˙roËÌ
ve sv˝ch budoucÌch kariÈr·ch.
Mgr. Jan Hork˝,
Ing. VÏra FabÌkov·
Zä NovolÌöeÚsk·

'

Školství
Líšeňská pohádka šla do světa

Strašidla v Dělňáku

Ve dnech 17.ñ20. 4. 2012 se vybranÌ û·ci 6.ñ9. t¯Ìd Zä Holzova vydali
na netradiËnÌ z·jezd do zahraniËÌ.
Od minulÈho roku, jak jsme V·s jiû v LÌöeÚsk˝ch novin·ch d¯Ìve informovali, se naöe ökola ˙ËastnÌ mezin·rodnÌho projektu Comenius s n·zvem
ÑFollowing the Leads of Fairy-Talesì, jehoû cÌlem je, aby û·ci zapojen˝ch
ökol nastudovali a zahr·li sv˝m zahraniËnÌm Ñkoleg˘mì lidovou poh·dku
v anglickÈm jazyce, p¯iËemû zvolen· poh·dka musÌ b˝t pro danou zemi
typick·. V pr˘bÏhu realizace projektu si û·ci nejen rozöi¯ujÌ znalosti angliËtiny, ale takÈ pozn·vajÌ novÈ kamar·dy, v naöem p¯ÌpadÏ ze Slovenska, Polska, ÿecka a Turecka. VybranÈ z·kladnÌ ökoly z tÏchto zemÌ se totiû tohoto
projektu ˙ËastnÌ spolu s n·mi.
Po dlouhÈm a obtÌûnÈm n·cviku divadelnÌho p¯edstavenÌ jsme se tedy
vydali na netrpÏlivÏ oËek·vanou n·vötÏvu sousednÌch st·t˘. P¯Ìprava kost˝m˘ a kulis n·m zabrala kaûdou volnou chvÌli, ale v˝sledek byl vÌce neû
uspokojiv˝. Poh·dka ÑO medvÏdu, orlu a rybÏì se vyda¯ila a my se s nÌ koneËnÏ mohli pochlubit i naöim projektov˝m partner˘m ñ v mÏsÌci dubnu
jsme ji p¯edstavili na Slovensku a v Polsku.

HudebnÌ ökola YAMAHA po¯·dala v LÌöni dva oblÌbenÈ karnevaly
pro nejmenöÌ. DÏlÚ·k se zaplnil straöidly a mnoha jin˝mi postaviËkami ñ
nechybÏli ËernoknÏûnÌci, bÌlÈ panÌ, sk¯ÌtkovÈ, vodnÌci a dalöÌ poh·dkovÈ
bytosti. Hana a Lucie äim˘nkovy p¯ipravily pro dÏti bohat˝ 90 minutov˝
program (Lucka i zpÌvala), a tak se straöilo, dov·dÏlo, tanËilo, zpÌvalo,
sk¯ÌtkovÈ stavÏli hrad, dÏti hladily hodnÈ straöid˝lko EmÌlka, hr·ly hry, ale
hlavnÏ se vöichni (od batolat aû po prarodiËe) dob¯e bavili. NemusÌte vöak
Ëekat na dobrou z·bavu do p¯ÌötÌho karnevalu. M·te-li doma nemluvnÏ, batole nebo p¯edökol·ka, p¯ijÔte se podÌvat do Zä HornÌkova na nÏkter˝ ze t¯Ì
program˘ pro nejmenöÌ ñ Rob·tka, PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ, RytmickÈ
kr˘Ëky. Fotografie z karneval˘ a informace o nabÌdce ökoly najdete na:
www.yamahaskola.cz/brno.

Tančíme pro radost na ZŠ Novolíšeňská

Ve slovensk˝ch KopËanech n·s û·ci provedli jejich ökolou, kter· n·s
zaujala hlavnÏ svou rozlehlostÌ a pestrou barevnostÌ. Po obÏdÏ jsme se vypravili do h¯ebËÌna Marie Terezie, kde jsme se dozvÏdÏli mnoho zajÌmavostÌ o chovu konÌ. PotÈ n·m mÌstnÌ nabÌdli slovenskÈ speciality jako je
trdelnÌk, kol·Ëe a v˝bornÈ slanÈ peËivo. Po veËe¯i a spoleËnÈ z·bavÏ si n·s
rodiËe slovensk˝ch dÏtÌ odvedli do sv˝ch domov˘, kde jsme str·vili jednu
noc.
DalöÌ den r·no jsme vyrazili na dvan·ctihodinovou cestu do Polska.
Po p¯Ìjezdu do Marki ve VaröavÏ n·s polötÌ uËitelÈ ubytovali ve ökolnÌ tÏlocviËnÏ, kde jsme p¯espali a r·no i zahr·li poh·dku polsk˝m û·k˘m. Dopoledne pak n·sledovala v˝uka ve t¯Ìd·ch. Jedna skupina dÏtÌ skl·dala papÌrovÈ kytky ve v˝tvarnÈ v˝chovÏ a druh· skupina zpÌvala starou polskou
lidovou pÌseÚ. Po obÏdÏ n·s naöi vyuËujÌcÌ provedli Varöavou. K veËeru
pro n·s byla p¯ichyst·na diskotÈka. Pak uû na n·s ale p¯iöla velk· ˙nava,
a tak jsme öli brzo sp·t, abychom byli ËilÌ na dalöÌ den.
V p·tek jsme vst·vali uû v pÏt hodin r·no a vyrazili na cestu dom˘. P¯est·vku jsme si udÏlali v kr·snÈm historickÈm mÏstÏ KrakovÏ, kde jsme
i utratili poslednÌ zlotÈ. Po ˙navnÈ a dlouhÈ cestÏ autobusem jsme koneËnÏ
dorazili do Brna, do naöÌ milÈ LÌönÏ.
Jsme vdÏËni naöim uËitel˘m, ûe n·m uk·zali jinÈ kraje a ûe jsme si dÌky
tÈto poh·dkovÈ v˝pravÏ naöli novÈ kamar·dy.
é·ci 6.ñ9. t¯Ìd Zä Holzova

Na ja¯e probÏhl v BrnÏ XIII. Mezin·rodnÌ taneËnÌ festival neprofesion·lnÌch soubor˘. I my ze Zä NovolÌöeÚsk· jsme se tÈto prestiûnÌ soutÏûe
˙Ëastnili se dvÏma taneËnÌmi skupinami. DivokÈ koËky se p¯edvedly se
street dance pod n·zvem Black and white ñ ÑDobro a zloì a Tyg¯ata s disko
tancem ÑTanec barevì. Vybojovali jsme si kr·snÈ t¯etÌ mÌsto a dÏti si odn·öely bronzov˝ poh·r. CelÈ odpoledne na n·s d˝chala p¯Ìjemn· atmosfÈra, vöichni se dob¯e bavili a dÏti i my dospÏlÌ jsme Ëerpali novÈ zkuöenosti na dalöÌ vystoupenÌ. Uû teÔ se tÏöÌme na p¯ÌötÌ rok.
Monika Simandlov·,
Zä NovolÌöeÚsk·

Canisterapie na ZŠ Novolíšeňská
Ve Ëtvrtek p¯iöla do naöÌ t¯Ìdy panÌ psycholoûka se Ëty¯mi psy. T¯i
byli retrieve¯i a jeden rasy, kterou nezn·m. Psi byli kr·snÏ vycviËenÌ
a poslouchali. D·vali jsme jim pamlsky, hladili je a zkouöeli, co vöechno dovedou. Dok·zali p¯inÈst br˝le i drobn˝ prst˝nek. DozvÏdÏli jsme
se, ûe canisterapie je lÈËba ËlovÏka kontaktem se zvÌ¯etem. Uû jen pohled na hravÈ a kr·snÈ psy mÏ rozveselil. Moc se mi to lÌbilo a vÏ¯Ìm, ûe
tihle chlup·Ëi dok·ûÌ lidem nejen pomoci, ale hlavnÏ rozd·vat dobrou
n·ladu a radost.
Christian Habermann,
û·k t¯Ìdy 5. A, Zä NovolÌöeÚsk·
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Školství
30. duben 2012 na ZŠ Holzova
30. duben 2012 byl na Zä Holzova skuteËnÏ mimo¯·dn˝. Nejenûe byli vöichni û·ci ñ
v r·mci projektovÈho dnu PrvnÌ pomoci ñ sezn·meni se z·sadami prvnÌ pomoci, ale navÌc
t¯Ìda 8. A spolu s vyuËujÌcÌmi budovy Pohankova p¯ipravila pro svÈ mladöÌ spoluû·ky dalöÌ nezapomenuteln˝ z·ûitek ñ tradiËnÌ p·lenÌ
ÑËarodÏjnicì.
VzdÏl·vacÌ program naöÌ ökoly nese n·zev äkola pro ûivot a znalost z·sad prvnÌ pomoci k nezbytn˝m ûivotnÌm dovednostem
urËitÏ pat¯Ì. Proto hned v prvnÌch vyuËovacÌch
hodin·ch dne 30. dubna 2012 byli û·ci sv˝mi
t¯ÌdnÌmi uËiteli instruov·ni o z·kladnÌch z·sad·ch prvnÌ pomoci, spr·vnÈm postupu p¯i
oöet¯ov·nÌ bÏûn˝ch poranÏnÌ, ale i spr·vnÈm
postupu p¯i ¯eöenÌ v·ûnÏjöÌch situacÌ. D·le byly vöechny t¯Ìdy I. i II. stupnÏ podrobnÏji sezn·meny se z·sadami prvnÌ pomoci prost¯ednictvÌm v˝ukov˝ch program˘ a instrukt·ûnÌch videÌ, kterÈ jim byly p¯edstaveny v interaktivnÌch uËebn·ch naöÌ ökoly. MezitÌm jiû
st·lo na ökolnÌm dvo¯e p¯istavenÈ vozidlo z·chrannÈ sluûby (zkr·tka z·chranka, Ëi chceteli sanitka) a dva profesion·lnÌ z·chran·¯i postupnÏ seznamovali vöechny û·ky naöÌ ökoly

jednak se z·sadami prvnÌ pomoci v p¯ÌpadÏ
nutnosti resuscitovat pacienta, d·le jim pak
bylo p¯edvedeno vybavenÌ sanitnÌho vozu
a dÏtem takÈ byly uk·z·ny moûnosti pomoci
ohroûenÈmu pacientovi p¯Ìmo v z·chrannÈm
vozidle. é·ci bÏhem tohoto v˝ukovÈho programu zÌskali nejen d˘leûitÈ informace, ale
i cennÈ praktickÈ zkuöenosti, nap¯. si na figurÌnÏ vyzkouöeli spr·vnÈ uloûenÌ pacienta do
tzv. stabilizovanÈ polohy, d˝ch·nÌ z ˙st do ˙st,
srdeËnÌ mas·û atd. VÏ¯Ìme, ûe dÌky zÌskan˝m
znalostem a dovednostem si budou naöi û·ci
umÏt poradit v p¯ÌpadÏ ohroûenÌ zdravÌ Ëi ûivota jin˝ch a poskytnou dotyËn˝m adekv·tnÌ
pomoc.
30. duben 2012 nebyl vöak na Zä Holzova, jak jiû bylo v˝öe naznaËeno, pouze ve znamenÌ prvnÌ pomoci... é·Ëci budovy Pohankova se nejprve z˙Ëastnily v˝ukovÈho programu
u sanitnÌho vozu a potÈ je Ëekal jeötÏ jeden
˙kol ñ zvl·dnutÌ zkouöek do cechu ËarodÏjnickÈho. V budovÏ Pohankova se to tedy po
des·tÈ hodinÏ poËalo hemûit mal˝mi i velk˝mi ËarodÏjnicemi a ËernoknÏûnÌky, kte¯Ì, byù
vypadali opravdu straöidelnÏ a hrozivÏ, byli
sluûebnÌky hodn˝mi a laskav˝mi, p¯ipraven˝-

mi lidem nikoliv ökodit, ale ñ po prvnÌ Ë·sti
dne ñ je takÈ vyökolenÏ lÈËit a pom·hat jim.
SlavnostnÌ shrom·ûdÏnÌ mal˝ch ËarodÏj˘
se konalo na rozlehlÈ ökolnÌ zahradÏ. PotÈ na
malÈ ökol·Ëky Ëekala ¯ada ˙kol˘, kterÈ museli
splnit, aby zÌskali v˝uËnÌ list mal˝ch ËarodÏj˘. PostupnÏ proch·zeli patn·ct stanoviöù,
kde pro nÏ mÏli staröÌ ËarodÏjovÈ a ËarodÏjky
z II. stupnÏ (t¯Ìda VIII. A) p¯ipraveny ˙koly,
v nichû museli malÌ adepti ËarodÏjnickÈho
uËenÌ osvÏdËit nejen mrötnost a obratnost, ale
i bystr˝ ˙sudek: sk·kali v pytlÌch, dokazovali
svou zruËnost h·zenÌm na terË, pozn·vali r˘znÈ byliny... Po ukonËenÌ zkouöek byli û·Ëci
p¯ipuötÏni ke slavnostnÌm radov·nk·m na
ökolnÌ zahradÏ. Zde st·la vysok· hranice, jejÌû
vrcholek byl zdoben maketou zlÈ ËarodÏjnice,
p¯edsta- vitelky temnÈ magie. A tak po ukonËenÌ vöech zkouöek a test˘ vzpl·l na ökolnÌ
zahradÏ velik˝ oheÚ a spolu s nÌm i zl· ËarodÏjka. Kolem nÏj poletovali malÌ ËarodÏjnÌËci
a oËi jim jen z·¯ily.
DÏti proûily na Zä Holzova nezapomenutelnÈ dopoledne, bavily se, soutÏûily a souËasnÏ se mnohÈmu nauËily a v mnohÈm se
procviËily.
Mgr. Martina TrËkov·

Z kultury
Jmenuješ se Josef Šedý
Kdyû lÌöeÚsk· v˝tvarnice Kate¯ina äed· loni na podzim rozn·öela se
sv˝mi spolupracovnÌky po LÌöni knihu s n·zvem 511, setk·vala se s reakcemi p¯Ìzniv˝mi i odmÌtav˝mi. NÏkte¯Ì lidi se na objemnou knihu tÏöili, jinÌ
tvrdili, ûe si s nÌ maxim·lnÏ podloûÌ nohu od stolu. Pokud ji tam st·le jeötÏ
majÌ, mohou jÌ bez okolk˘ vyndat: kniha byla totiû v dubnu vyhl·öena ministerstvem kultury za Nejkr·snÏjöÌ knihu roku 2011 v sekci katalogy.
Akce LÌöeÚsk˝ profil, jejÌû souË·stÌ tato publikace byla, vöak nekonËÌ.
JejÌm vyvrcholenÌm je druh· publikace, kter· bude ve¯ejnosti slavnostnÏ
p¯edstavena 5. z·¯Ì. N·zev knihy znÌ Jmenujeö se Josef äed˝ a zachycuje
osobnost vÌtÏze LÌöeÚskÈho profilu. Ten vzeöel z hlasov·nÌ LÌöÚ·k˘ pr·vÏ
na z·kladÏ knihy 511.
K¯est knihy Jmenujeö se Josef äed˝ nem˘ûe probÏhnout nikde jinde,
neû v LÌöni na n·mÏstÌ. Kniha nejen ûe pojedn·v· o ûivotÏ ËlovÏka, kter˝ se
v LÌöni narodil a proûil tu cel˝ sv˘j dosavadnÌ ûivot, ale je vy˙stÏnÌm hlasov·nÌ skoro dvou tisÌc LÌöÚ·k˘. Ti ve vÌce neû pÏti stech kresb·ch malÌ¯˘
z celÈ republiky hledali tv·¯ ËlovÏka, kter˝ je horizontu st¯edu jejich obce
nejpodobnÏjöÌ.
VÌtÏzem hlasov·nÌ se stal Josef äed˝. BÏhem celÈho roku jste se s nÌm
mohli setk·vat na mnoha akcÌch: od rockotÈky z jeho oblÌben˝ch hit˘
po zmrzlinov˝ poh·r podle jeho receptu. Teprve v knize Jmenujeö se Josef
äed˝ se ale s vÌtÏzem tÈto v˝tvarnÈ akce m˘ûeme sezn·mit opravdu do hloubky. A skrze nÏj nov˝m zp˘sobem vlastnÏ i s celou LÌönÌ.
Aleö Pal·n

VÌtÏz Josef äed˝ (vlevo)
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Masarova 7 a 9, Brno-Líšeň, www.lcos.cz
P

PARKOVIŠTĚ

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

ZA 99 Kþ

DNY ITALSKÉ KUCHYNċ

pro pĜíjemné teplé dny jsou
samozĜejmostí
Ì

Váš šéfkuchaĜ JiĜí Suchomel

Ve dnech 13.6.–1.7.2012 vás
srdeþnČ zveme na

LETNÍ ZAHRÁDKY

STěEDY A SOBOTY pĜi
pČkném poþasí od 18 hodin

GRILUJEME
Rezervujte si místo
na þísle +420 725 140 090 nebo na
www.u¿dela.cz.

VýbČrem tČch nejkvalitnČjších surovin od Milána až po Palermo uspokojíme
i nároþného gurmána. TČšte se
na pĜedkrmy, þerstvé domácí tČstoviny,
ryby, plody moĜe, rĤzné druhy masa,
dezerty a nebudou chybČt ani aperitivy,
digestivy þi italská vína.
ITALSKÉ DEGUSTAýNÍ MENU jen
21.6.2012 od 18hod. Speciální menu
o více chodech vám poodhalí taje pravé
italské kuchynČ, tak jak ji neznáte.

OTEVġENO

7 DNÍ V TÝDNU
PO–PÁ 8.00–18.00 H
SO–NE 8.00–12.00 H

1. NAROZENINY
Oslavte s námi
1. narozeniny.
V sobotu 7.7.2012 získáte
jako poděkování za nákup

HODNOTNÝ
DÁREK

BANKOMAT

Žijeme gastronomií

Každý den i o víkendu
pĜipravujeme POLEDNÍ MENU
navíc ROZŠÍěENÉ

O SPECIALITU
Ì

RESTAURACE

Maso vybíráme a nakupujeme ze speciálních
chovĤ þeských farmáĜĤ prvotĜídní kvality.
TvoĜíme pokrmy dle vlastních receptur,
jež jsou inspirovány našimi bohatými
gastronomickými zkušenostmi a fantazií.

Jsme nekuĜácký podnik zamČĜený na kvalitní
kuchyni doprovázenou ne ménČ
kvalitními nápoji. DennČ dovážíme
þerstvé, pokud možno regionální
suroviny, z nichž pĜipravujeme polední
menu, pokrmy a la card (z jídelního lístku)
a speciality pĜímo závislé na surovinách
odpovídajících danému roþnímu období.

Ì

TOALETY

NOVÁ SLUŽBA

ROZVOZ

těžšího a rozměrnějšího
zboží zakoupeného
v prodejně přímo
k vám domů. Služba je
poskytována po 18. hodině
pro oblast Líšně, Vinohrad,
Židenic, Staré Osady
a Juliánova.

SLEVY

10%–40%

Velký výprodej v měsíci
červnu na

1000 položek

JEDI

V LÍŠNÉ
NI

NOVÝ SORTIMENT
Ocelové řetězy, lanka,
horolezecká lana, provazy,
startovací šňůry a struny
do sekaček, šňůrky
do žaluzií

www.lcos.cz
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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
Červnové víkendové kurzy
KCL Kotlanka
➡ POWER BODY
CviËenÌ zamÏ¯enÈ na spalov·nÌ tuk˘ a posilov·nÌ jednotliv˝ch svalov˝ch partiÌ.
Kdy: sobota 9. 6. od 10.00 do 11.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË
➡ PILATES NA PODLOéK¡CH
CviËenÌ, jenû podporuje tÏlo i mysl ve vÏdomÈ souh¯e.
Kdy: sobota 16. 6. Od 10.00 do 11.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË
➡ TECHNIKA TIFFANY ñ d·reËky
P¯ijÔte si vyrobit skuteËnÏ zajÌmav˝ d·rek pro svÈ blÌzkÈ.
Kdy: sobota 16. 6. Od 10.00 hod. do 13.00 hod.
Za kolik: 280,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu)
➡ äPERKY Z TYLU A ORGANZY
VyrobÌte si netradiËnÌ a origin·lnÌ öperk, kter˝ podtrhne Vaöi osobnost a vkusnÏ doplnÌ kaûd˝ outfit.
Kdy: sobota 23. 6. od 10.00 do 13.00 hod.
Za kolik: 180,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu)
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.

Letní příměstské tábory
Jsou urËenÈ pro mladöÌ ökol·ky, tedy dÏti, kterÈ rodiËe nechtÏjÌ
nechat cel˝ den bez dozoru. V cenÏ t·bora je vûdy 1,5 l tekutiny, tepl˝ obÏd (kromÏ v˝let˘), pojiötÏnÌ dÏtÌ, veöker˝ materi·l, odborn˝
dohled lektor˘ od 8.00 do 17.00 hodin. Program vûdy p¯izp˘sobujeme poËasÌ. Cena 220,ñ KË/den. P¯ihl·öky s minim·lnÌ z·lohou 200,ñ KË je nutno uhradit do 27. 6. 2012 v hotovosti na recepci
KCL Kotlanka, Kotlanova 7.
➡ 2.ñ7. 7. 2012 CRAZY T¡BOR
TÏöit se m˘ûete na masky, ÑöÌlenÈì p¯evleky a ÑöÌlenÈì hry.
➡ 23.ñ27. 7. 2012 CESTA STROJEM »ASU
T·bor bude tentokr·t zamÏ¯en˝ na st¯edovÏk.
➡ 20.ñ24. 8. 2012 VESMÕRN… DOBRODRUéSTVÕ
Novinka
➡ 27.ñ31. 8. 2012 TANE»NÕ T¡BOR zamÏ¯en˝ na Street dance
Na tento t·bor se mohou hl·sit i staröÌ dÏti.

Pro velk˝ ˙spÏch podzimnÌho koncertu Hany a Petra Ulrychov˝ch se skupinou Javory beat jsme tyto popul·rnÌ sourozence opÏt
pozvali, tentokr·t ovöem vystoupili s klasick˝mi Javory a znovu
p¯ed vyprodan˝m s·lem nadöenÈho publika. MÏsÌc b¯ezen se uzav¯el II. VelikonoËnÌm jarmarkem, v jehoû programu vystupovaly
dÏti z lÌöeÚsk˝ch Zä a na trûiöti u st·nk˘ mohli n·vötÏvnÌci nakupovat, kromÏ jinÈho velikonoËnÌho zboûÌ, kraslice zdobenÈ vËelÌm
voskem, vajÌËka zdoben· maöliËkovou technikou, rÈsovanÈ kraslice
nebo se i nÏco dozvÏdÏt o jejich v˝robÏ. Ve Ëtvrtek 12. dubna ˙Ëinkovala na DÏlÚ·ku hned dvakr·t zn·m· brnÏnsk· bluegrassov· skupina PoutnÌci. V dopolednÌch hodin·ch uvedla pro Zä HornÌkova
v˝chovn˝ po¯ad ÑNa cest·ch countryì, kde û·ci zÌskali informace,
jak se k n·m tato hudba dostala, jak se hraje na banjo, na mandolÌnu
a uslyöeli spoustu zn·m˝ch pÌsnÌ. Ve veËernÌch hodin·ch zahr·li
PoutnÌci spoleËn˝ koncert s nemÈnÏ zn·mou skupinou Cop z PlznÏ.
Poutav· byla takÈ p¯edn·öka ÑTrabantem nap¯ÌË Afrikouì s unik·tnÌmi fotografiemi a zajÌmavou videoprojekcÌ z cesty dvou mal˝ch
trabant˘ nap¯ÌË Ñjednou velkou Afrikouì. Tv˘rci tohoto po¯adu jsou
nynÌ opÏt na cest·ch po svÏtÏ a na podzim se m˘ûeme tÏöit na dalöÌ
zajÌmavÈ pokraËov·nÌ.
Koncert zde mÏl i legend·rnÌ hudebnÌk, kl·vesista, zpÏv·k
a skladatel Roman Dragoun se skupinou Futurum.
Ve Ëtvrtek 3. kvÏtna zavÌtal do LÌönÏ divadelnÌ soubor ze Sivic
ÑCimrman Revival Siviceì s p¯edstavenÌm Ñ»eskÈ nebeì. Byl zde
jiû ponÏkolik·tÈ a plnÏ obsazen˝ s·l svÏdËil o kvalitÏ a p¯itaûlivosti
Miloslav Koubek, produkËnÌ KCL DÏlÚ·k
jejich p¯edstavenÌ.

Jarní měsíce na Dělňáku
JarnÌ mÏsÌce jsou na DÏlÚ·ku ve znamenÌ pestrÈho kulturnÌho
programu. V mÏsÌci b¯eznu jsme zde na IrskÈm veËeru mohli za
zvuk˘ irskÈ hudby oslavit sv·tek sv. Patrika, patrona Irska. SouË·stÌ
veËera byla i v˝uka tance, ochutn·vka whisky, st·nek s keltsk˝mi
öperky nebo uk·zky hry na skotskÈ dudy. Protoûe se podobn· akce
uskuteËnila jiû v loÚskÈm roce na podzim, mohli jsme s radostÌ sledovat vzr˘stajÌcÌ z·jem o tu souËasnou. Velmi zajÌmavÈ a z·bavnÈ
bylo takÈ ÑLÌöeÚskÈ povÌd·nÌ s reûisÈrem ZdeÚkem Troökouì. DÏti
z mate¯sk˝ch ökol jsme potÏöili poh·dkou ÑP¯Ìhody vËelÌch medvÌdk˘ì oblÌbenÈho divadla Krapet, kter· pobavila nejen je, ale i panÌ
uËitelky.
Na öermÌ¯skÈ burze si na svÈ p¯iöli milovnÌci historick˝ch kost˝m˘, v˝robk˘ z k˘ûe, zbranÌ, zbrojÌ, keramiky a skla. é·ci lÌöeÚsk˝ch ökol mÏli zase moûnost na DÏlÚ·ku zhlÈdnout projekci film˘
s velmi aktu·lnÌ tematikou z 13. Mezin·rodnÌho festivalu dokument·rnÌch film˘ o lidsk˝ch pr·vech ÑJeden svÏtì.
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„Hraní je pro nás mystický zážitek“

Rozhovor s Ji¯Ìm a ä·rkou Besper·tov˝mi
Ji¯Ì a ä·rka Besper·tovi jsou neobyËejn˝ manûelsk˝ p·r. Jejich ûivot spojuje p¯edevöÌm v·ûn· hudba ñ oba jsou aktivnÌ hudebnÌci a kanto¯i. ZatÌmco
ä·rka ovl·d· odmaliËka klavÌr, Ji¯Ìho domÈnou jsou housle. NenÌ ani t¯eba
¯Ìkat, jak perfektnÏ se pr·vÏ tyto dva n·stroje doplÚujÌ. To oba dok·zali
v ojedinÏlÈm uskupenÌ Ensemble Messiaen, v nÏmû se spoluhr·Ëi oûivili velmi
n·roËnou skladbu ûidovskÈho skladatele, kter· vznikla bÏhem jeho vÏznÏnÌ
v koncentraËnÌm t·bo¯e. Na rozhovor mÏ pozvali do svÈho domku ve starÈ LÌöni, ve kterÈm jsem si dÌky origin·lnÏ ¯eöenÈm d¯evÏnÈm interiÈru, p¯ipadala
tÈmÏ¯ jako uprost¯ed lesa. NenÌ se takÈ Ëemu divit, neboù jak manûelÈ ¯ÌkajÌ,
les je nÏco, co oba pot¯ebujÌ k ûivotu. O tom, co dalöÌho utv·¯Ì jejich ûivot
i o ä·rËinÏ babiËce, kter· chodila prod·vat na Zeln˝ trh se doËtete v tomto
rozhovoru.
■ Kam sahajÌ vaöe hudebnÌ zaË·tky?
ä: N·s k tomu vedl tatÌnek ñ houslista ñ
cel˝ ûivot hr·l v Jan·ËkovÏ ope¯e. ÿÌk·m n·s,
protoûe jsem z dvojËat. Moje sestra Katka
hraje na housle. Protoûe jsme asi nebyly bez
talentu, hranÌ n·s bavilo. Naöi byli vytrvalÌ
a musely jsme pravidelnÏ cviËit, za coû jsme
jim dnes vdÏËnÈ, protoûe hudbu m·me moc
r·dy.
■ MÏla jste obdobÌ, kdy jste s hranÌm chtÏla
skonËit?
ä: Na konzervato¯i, asi ve t¯etÌm roËnÌku,
jsem mÏla pocit, ûe mi to nejde. Ten rok jsem
p¯em˝ölela, co bych mohla dÏlat jinÈho. Pak
to ale p¯eölo a od tÈ doby mÏ hudba uû nikdy
neopustila.
■ Jak jste zaËÌnal vy?
J: Ko¯eny jsem mÏl takÈ doma. Maminka
uËila na klavÌr, takûe jsem hr·l nejd¯Ìv na nÏj.
Aû v öestÈ t¯ÌdÏ jsem zaËal na housle. MÏl
jsem ötÏstÌ na dobrou kantorku a bÏhem kr·tkÈ
doby jsem se p¯ipravil na konzervato¯. TeÔ se
mnÏ vybavila jeötÏ kr·sn· scÈna. M˘j t·ta dÏlal gymnastiku a kdyû jsem mÏl p¯ed p¯ijÌmaËkami na konzervato¯, pot¯eboval do druûstva
kluka na gymnastickÈ z·vody. Na trÈninku
byla dÏvËata a j· jsem se chtÏl na hrazdÏ uk·zat. SkonËil jsem podmetem a dopadl na ruku.
Ruka se zlomila a byl z nÌ klikyh·k. A dodnes
si pamatuji na svoje prvnÌ slova ÑJeûÌö, housliËky, co bude s housliËkama?ì Tenkr·t jsem
jezdil do Brna na konzultace k panu profesorovi JedliËkovi, kter˝ se za mÏ zaruËil, takûe
jsem mÏl odloûenÈ zkouöky.
■ NÏjakÈ obdobÌ vzdoru jste takÈ zaûil?
J: Jejdamane (smÏje se)! Kdyû o tom mluvila ä·rka, tak jsem si vzpomnÏl na situaci
na akademii v Praze. V druhÈm roËnÌku jsem
uvaûoval o tom, ûe zaËnu p·st ovce na hor·ch.
Budeme tam mÌt s kamar·dy chaloupku, kde
si budeme dÏlat dom·cÌ koncerty, zv·t tam
p¯·tele a tak d·le. V tÈ dobÏ jsem velmi v·ûnÏ
p¯em˝ölel o tom, ûe to povÏsÌm na h¯ebÌk. Uû
ani nevÌm, co nakonec rozhodlo. Na to jsem
mÏl hranÌ p¯Ìliö r·d.
■ Na konzervato¯ jste se vr·til jako vyuËujÌcÌ...

"

J: VÌte, j· jsem do tÈ doby tvrdil, ûe nikdy
nebudu uËit. Pak ale p¯iöla nabÌdka od mÈho
b˝valÈho kantora, protoûe odch·zel do Finska. Tak jsem öel na konkurz a ten dopadl
dob¯e. Nakonec jsme se v tom naöel ñ uû pÏtat¯icet let uËÌm. Je to n·dhern· pr·ce.
■ Co je nejtÏûöÌ na tom, uËit nÏkoho hr·t?
ä: NejtÏûöÌ je mÌt trpÏlivost. UËÌm dÏti
od öesti do dvaceti let. Taky neztr·cet nadÏji,
protoûe vloûen· energie je nÏkdy mnohem
vÏtöÌ, neû v˝kon dÌtÏte. Ten se odvÌjÌ od mnoha faktor˘ ñ jakÈ je poËasÌ, jak se dÌtÏ cÌtÌ.
Mnohdy nem· t¯eba takovÈ dispozice, jak
bych si p¯edstavovala. P¯ijmout tyhle vÏci,
pro mÏ bylo nejtÏûöÌ. TeÔ uû to umÌm.
■ Stalo se v·m nÏkdy, ûe jste nÏkomu museli
¯Ìct, ûe nem· dostateËn˝ talent?
J: Asi zn·te Karla Holase z »echomoru.
P¯iöel ke mnÏ v druhÈm roËnÌku a ve ËtvrtÈm
jsme se s jeho t·tou domluvili, ûe ho vezme
pryË, protoûe to neölo, mÏl jinÈ z·jmy.
Po dvou letech se ke mnÏ vr·til a dodÏlal si to
d·lkovÏ. Dodnes spolu m·me velmi p¯·telsk˝
vztah. To povaûuji asi za sv˘j nejvÏtöÌ pedagogick˝ ˙spÏch. MÏli jsme jeötÏ jednoho ml·dence, kterÈmu jsme ¯Ìkali Metaxa. Tomu
jsem to taky rozmlouval. On toho ale nenechal
a nakonec jezdil po svÏtÏ a vydÏl·val si housliËkama na ulici. VydÏlal si na auto a na
vöechno moûn˝. ⁄ûasn˝.
■ Hr·li jste spoleËnÏ v souboru Ensemble
Messiaen, kde jste nastudovali dÌlo skladatele Oliviera Messiaena. Mohli byste tohoto
autora Ëten·¯˘m p¯iblÌûit?
ä: MÏl ûidovskÈ p¯edky a jako t¯icetilet˝
se ocitl v koncentraËnÌm t·bo¯e. Skladba
vznikla tam, jako jeho vzdor proti faöismu.
Byla k¯esùansky zamÏ¯en·. Napsal ji pro n·stroje, kterÈ tam mÏl po ruce. On byl klavÌrista, spolu s nÌm tam byl houslista, klarinetista
a violoncellista. Je takov· rarita, ûe tam tu
skladbu nÏkdy v lednu nebo v ˙noru v mrazech zahr·li p¯ed dvÏma tisÌci vÏzni. Po roce
se odtamtud dostal, protoûe ho jeho p¯ÌbuznÌ
vyplatili. Ta hudba je velmi siln· a kr·sn·. NenÌ ale pro kaûdÈho, protoûe je velmi n·roËn·.
J: Ve äpanÏlsku se po¯adatelÈ divili, ûe
nic takovÈho neznajÌ. Kdyû to slyöeli, ¯Ìkali,

ûe n·s pozvou zas, ûe je to ˙ûasnÈ. Hr·li jsem
to pro dva tisÌce lidÌ v BarcelonÏ v obrovskÈm
auditoriu, kde by byl slyöet öpendlÌk, kdyby
spadnul. ⁄ûasn· atmosfÈra. Naopak byly koncerty u n·s, kde lidÈ odch·zeli.
■ Jak moc je ta skladba n·roËn· pro v·s?
J: Dva roky jsme cviËili, neû jsme s tÌm öli
na pÛdium. Velice n·roËnÈ. Proto se ta skladba m·lo hraje. Je n·roËn· na interpretaci i na
obsazenÌ. Sladit klarinet s houslemi s violoncellem a klavÌr ñ takovÈ nezvyklÈ uskupenÌ
d·t dohromady zvukovÏ a intonaËnÏ je hroznÏ
n·roËnÈ.
■ O Ëem p¯i hranÌ tÈ skladby p¯em˝ölÌte?
ä: Jsou tam dvÏ pomalÈ vÏty a p¯i nich se
opravdu modlÌm nebo medituji. A p¯i tÏch
rychl˝ch vÏt·ch nenÌ Ëas, to d·v·m pozor (oba
se smÏjÌ).
J: Je to Ëty¯icetiminutov· skladba a uprost¯ed je n·dhern· violoncellov· Ë·st, kter· je
v podstatÏ modlitbou. Na z·vÏr, jsem vûdycky
z·vidÏl zbytku, ûe oni uû majÌ dohr·no a my
musÌme s ä·rkou dohr·t poslednÌ vÏtu, kter·
je hodnÏ tÏûk·, ale ta jde taky rovnou nahoru.
NÏkolikr·t jsem p¯i tom mÏl mystick˝ z·ûitek.
OhromnÈ.
■ Jak˝ je tedy v·ö vztah k duöevnu?
ä: J· jsem k¯esùanka. Nechala jsem se ve
t¯iceti letech pok¯tÌt.
■ Jak jste se k vÌ¯e dostala?
ä: PrvnÌ impuls bylo ˙mrtÌ mÈho kamar·da v jeho jednadvaceti letech. On byl vÏ¯ÌcÌ
ËlovÏk, j· tehdy ne. MyslÌm si, ûe za mÏ tehdy
i prosil. PotÈ p¯iölo mnoho dalöÌch impuls˘.
DomnÌv·m se ale, ûe v duöi to je od narozenÌ.
J: J· jsem taky k¯esùan. Jako mal˝ jsem
chodil ministrovat do kostela, protoûe maminka to chtÏla. Pak jsem se vzd·lil, poznal
vöechno moûnÈ a nakonec jsem asi i dÌky ä·rce nÏkdy v pÏtaËty¯iceti konvertoval zp·tky
do cÌrkve.
■ KromÏ hudby v·s tedy spojuje i vÌra...
J: A zvÌ¯·tka (smÏje se).
ä: M·me toho hodnÏ spoleËnÈho a to n·s
takÈ drûÌ v obdobÌch krize. M·me taky moc
r·di p¯Ìrodu a chodÌme spolu r·di a Ëasto do
lesa. NÏkte¯Ì lidÈ mnÏ t¯eba ¯eknou ÑCo m·ö
po¯·d s tÌm lesem?ì (smÏje se). Ale opravdu
to je jedna z vÏcÌ, kterou oba hodnÏ pot¯ebujeme.
■ A co tedy m·te s tÌm lesem?
ä: CÌtÌm se tam moc dob¯e. NaËerp·m tam
energii, jak nikde jinde.
J: J· jsem jednu dobu chodil vÌc do lesa
neû do kostela. MÏl jsme chr·m boûÌ v lese.
Tam je jeho p¯Ìtomnost ˙ûasn·.
■ Kam nejËastÏji chodÌte?
J: M·me tady blÌzko Kras..., taky jednu
kr·snou cestu, na kterou chodÌme se psem.
ä: Na Hornek Ëasto. Taky r·da zajdu na
mÌsto toho p˘vodnÌho hradiska.
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■ JakÈ je pro v·s LÌöeÚ mÌsto k ûivotu?
ä: LÌöeÚ m·m moc r·da, protoûe jsem se
tady narodila. Oba moji rodiËe i prarodiËe
jsou z LÌönÏ. M·m moc r·da KostelÌËek, z·meck˝ park, kter˝ uû je teÔ zav¯en˝, ale kdyû
jsem byla mal·, tak jsme tam jezdÌvali na kole.
A co bych jeötÏ chtÏla na LÌöni vyzvednout
jsou ˙ûasnÈ vÏtrnÌky, kterÈ se dajÌ koupit
u Kolejk˘, d¯Ìv se tomu ¯Ìkalo mlÈk·rna. Je to
mal˝ obch˘dek hned naproti kostelu.
J: Z LÌönÏ sice p˘vodnÏ nejsem, ale m·m
k nÌ velmi blÌzko. MÏ vûdycky fascinovalo, ûe
tady m˘ûe ËlovÏk sednout na kolo a vyjet do
lesa. Nebo kdyû napadne snÌh, m˘ûu uû p¯ed
domem nasadit bÏûky. Taky je tady pomÏrnÏ
dost Ëist˝ vzduch, takûe si tady p¯ipad·m jako
v p¯ÌrodÏ.
ä: BabiËka Ma¯enka Sehnalov· byla
z tÏch LÌöÚaËek, kterÈ chodily prod·vat na
Zeln˝ trh. VzpomÌnala, jak chodily za tmy, ûe
to bylo tvrdÈ. Ale hroznÏ ji to tam mezi lidmi
bavilo. Ona byla ˙ûasn· ûena. Siln·, vesel·.
S Jan·Ëkem se setkala. Chodil poslouchat jejich ¯eË, pak to d·val do sv˝ch oper. VzpomnÏla jsem si taky na historku z v·lky. Bylo
m·lo jÌdla, dÏdeËek byl zav¯en˝ v koncentr·ku a ona mÏla sama na starosti dÏti. Pro mlÈko
tenkr·t chodila za p¯Ìbuzn˝mi do Hor·kova.
To je asi hodina cesty. Kdyû uû byla v LÌöni,
zakopla a celou konviËku mlÈka rozlila. ÑJ·
jsem tak plakala, ûe tÏm dÏtem to mlÈko nep¯inesu,ì vypr·vÏla. Aby tatÌnek mohl studovat konzervato¯, babiËka opravdu tvrdÏ pracovala. Tak mÏl doma vûdycky lÌstek: ÑUva¯ila
jsem ti brambory, vajÌËko si uva¯, slepice ti ho
snese. Jestli nesnese, m·ö jenom brambory.ì
■ Po kolik generacÌ tady vaöe rodina ûije?
ä: To bohuûel nevÌm. Ale ¯Ìkalo se, ûe m·me snad nÏjakÈ francouzskÈ p¯edky.
J: VidÌö, tak to m·me taky spoleËnÈ. M˘j
p¯edek byl napoleonsk˝ d˘stojnÌk, kter˝ tady
z˘stal a sbalil nÏjakou ÑMoravkuì. Z toho
vznikl n·ö rod, kter˝ se pak p¯esunul do »ech.
■ M·te v LÌöni p¯Ìleûitost k vystupov·nÌ?
J: Pro Salesi·ny jsme dÏlali adventnÌ koncert, kam jsem pozval Pavla äporcla. Jinak,
hr·li jsme tady nÏkdy?
ä: Nehr·li. Tady to vûdycky ho¯elo na
tom, ûe nebyl klavÌr. Ani na radnici, ani na
z·mku.
J: Ani tady na to nejsou moc prostory.
U Salesi·n˘ je to moc velkÈ na nÏjakÈ komornÌ koncerty. V DÏlÚ·ku taky nenÌ klavÌr.
■ Kde jste v poslednÌ dobÏ nejËastÏji vystupovali?
ä: MÏla jsem nÏkolikaletou spolupr·ci
s Janem äkrdlÌkem ñ violoncellistou. Hr·li
jsme po celÈ »eskÈ republice, v mnoha mÏstech. TeÔ jsme mÏli pauzu, ale od z·¯Ì zase
zaËneme.
J: J· jsem si dal pauzu, protoûe p¯em˝ölÌm, jestli jeötÏ v˘bec m·m. Uû m·m vÏk, kdy
si m· ËlovÏk uûÌvat spÌö klidu. Ale m·m jeötÏ
sen, zahr·t si toho Messiaena. Taky bych r·d
jel s komornÌm orchestrem do äpanÏlska, ale
nevÌm, jestli se to kv˘li souËasnÈ ekonomickÈ
situaci ve äpanÏlsku, poda¯Ì.

LÍEÒSKÉ NOVINY

■ Hr·li jste i na akcÌch spojen˝ch s degustacÌ vÌna...
J: (SmÏje se) Ano, to nebylo v˘bec öpatnÈ. Naproti konzervato¯i je Vinn· galerie, jejÌû
majitelka n·s pozvala do Reduty, kde bylo
spojenÌ vzork˘ vÌna s v·ûnou hudbou. Dramaturgicky to p¯ipravil HonzÌk äpaËk˘ a vymyslel to velice dob¯e. P¯edloûili jsme posluchaË˘m i n·roËnÈ vÏci, t¯eba toho Messiaena. Byl
to velmi ˙spÏön˝ veËer. I pro n·s to bylo zajÌmavÈ. Doöli k n·m pak lidÈ s tÌm, ûe se jim to
moc lÌbilo a kdy budeme zase hr·t.
■ D· se v »eskÈ republice v·ûnou hudbou
uûivit?
ä: Velmi tÏûko. Honza äkrdlÌk to tak dÏl·
a je to velmi tÏûkÈ. P·r öpiËek se tÌm uûivÌ, ale
ta vÏtöina musÌ mÌt vÌc zamÏstn·nÌ. Nelze b˝t
na volnÈ noze.
J: Situace se v poslednÌ dobÏ zhoröila.
Nez·vidÌm mlad˝m lidem. Mezi sv˝mi absolventy m·m v˝bornÈ houslisty, kte¯Ì se snaûÌ
hr·t a vÌm, jak tÏûko sh·nÌ uplatnÏnÌ. Je daleko vÏtöÌ nabÌdka, neû popt·vka. Uûivit se tÌm,
je iluze. Zn·m spoustu houslist˘, kte¯Ì to povÏsili na h¯ebÌk a dÏlajÌ ˙plnÏ nÏco jinÈho.
■ Zahrajete si nÏkdy doma?
J: Doma hrajeme, kdyû zkouöÌme na koncert. TeÔ jste mnÏ ale vzala myölenku, protoûe
jsme chtÏl svÈ ûenÏ ned·vno navrhnout, ûe si
nÏkdy jen tak pro radost zahrajeme.
ä: J· obËas hraji Bacha. Jeho si jinak m·lo
kdy zahraji, protoûe to jsou sÛlovÈ vÏci.
■ M·te mnoho zkuöenostÌ s vystupov·nÌm
v zahraniËÌ...
J: Ano, toho bylo skuteËnÏ hodnÏ. Splnil
se mi sen, ûe jsem byl dva a p˘l mÏsÌce v Americe na turnÈ, bÏhem nÏhoû jsme projeli celÈ
st·ty. MÏli jsme to ötÏstÌ, ûe jsme mÏli volno
v Los Angeles. S dvÏma p¯·teli jsme si taky
p˘jËili auto a objeli jejich n·rodnÌ parky.
Do Kalifornie bych se chtÏl jeötÏ nÏkdy vr·tit,
ale nevÌm, jestli se mnÏ to poda¯Ì. Z·ûitk˘ je
mraky ñ z Egypta, z Finska, ze äpanÏlska.
■ KterÈ publikum jste si nejvÌc oblÌbili?
J: HodnÏ se mnÏ lÌbÌ ve äpanÏlsku, ûe jsou
lidÈ otev¯enÌ. Nep¯ijdou nastrojenÌ v obleku,
ale vnÌmajÌ a spont·nnÏ reagujÌ. Jsou mnohem
vÌc uvolnÏnÏjöÌ a p¯irozenÏjöÌ neû u n·s. Po
koncertÏ p¯ijdou a povÌdajÌ si s v·mi.
ä: J· m·m taky to äpanÏlsko. Jednak tam
majÌ skvÏlÈ kafe (smÏjÌ se), podle mÏ nejlepöÌ
v EvropÏ. A druh· vÏc je, ûe mnÏ takÈ vyhovuje jejich otev¯enost a spont·nnost. »lovÏk
vyjde na pÛdium a uû cÌtÌ, ûe je tam dob¯e.
Chodilo tam mnohem vÌc mlad˝ch lidÌ. Oni si
umÌ lÈpe uûÌt, investovat penÌze do kultury.
■ Co v·m hudba v ûivotÏ d·v·?
ä: Je toho hodnÏ a nevÌm, kde m·m zaËÌt.
D·v· mi samoz¯ejmÏ radost, seberealizaci,
sv˝m zp˘sobem je to i komunikace s Bohem.
OtevÌr· srdce. Podle mÏ rozvÌjÌ duöi. Pro mÏ je
to kvalita, bez kterÈ bych tÏûko ûila.
J: MnÏ se vûdy trochu tloukla hudba se
sportem a Ëasto jsem p¯em˝ölel, jestli jsem
nemÏl radÏji sportovat. Ale teÔ kdyû to vidÌm

s odstupem, tak mnÏ muzika dala moc. Jednak
jsem se podÌval do svÏta a z·ûitky, kdyû jsem
hr·l v r˘zn˝ch duchovnÌch prostor·ch, byly
nesmÌrnÏ hlubokÈ. Zahr·l jsem si se spoustou
zajÌmav˝ch lidÌ, mÏl jsem moûnost s nimi
mluvit. MÏl jsem ötÏstÌ setkat se s Itzhakem
Perlmanem, jednÌm z nejvÏtöÌch houslist˘.
TakÈ mÏ naplÚuje to, ûe radost z muziky mohu
p¯ed·vat mlad˝m lidem a z·roveÚ z˘st·vat
mlad˝m, protoûe se mezi mlad˝mi pohybuji.
CÌtÌm se na t¯icet, Ëty¯icet, jako vrstevnÌk s nimi. Oni se na mÏ moûn· dÌvajÌ jako na starÈho
dÏdka, ale to je jejich pohled (smÏje se). To, ûe
jsem v muzice cel˝ ûivot, povaûuji za obrovskÈ ötÏstÌ a naplnÏnÌ.
■ UËili jste hr·t i vaöeho syna?
J: Pokouöeli jsme se (smÏjÌ se).
ä: Naöemu synovi je dvacet t¯i. Uû s n·mi
nebydlÌ, je samostatn˝. K hudbÏ jsme ho vedli, hr·l öest, sedm let na klavÌr. Pak se vzbou¯il, on je beran, a nechtÏl hr·t. ÿekl, ûe my cel˝ ûivot cviËÌme a to on teda ne. TeÔ podnik· ñ
m· hospodu a uvidÌme, co bude d·l. Dob¯e vÌ,
ûe cviËit cel˝ ûivot nenÌ pro nÏj. Je hodnÏ svobodomysln˝, chce b˝t sv˝m p·nem, jde si svojÌ cestou. Vztah k umÏnÌ m·. Kdyû t¯eba jeli
s p¯ÌtelkynÌ do Pa¯Ìûe, velk˝m z·ûitkem pro
nÏj byla muzea. On miluje obrazy, literaturu.
■ Takûe jste to nevnÌmali jako zklam·nÌ?
ä: UrËitÏ ne. Ani jsem nemyslela, ûe by
z nÏj mÏl b˝t profesion·lnÌ muzikant. Jen
jsme mu chtÏli d·t z·klady.
■ Zahraje si nÏkdy jen tak?
ä: V˘bec. ÿekla bych, ûe ztratil nit. PotÏöilo n·s ale, ûe kdyû jsme si od nÏj jednou
p˘jËili auto, z p¯ehr·vaËe zaËal hr·t Pavel
äporcl. NÏco tam snad z˘stalo a moûn· se to
projevÌ zase u jeho dÏtÌ.
■ M·te nÏjakÈ hudebnÌ sny, kterÈ si jeötÏ
chcete splnit?
ä: J· m·m jeden sen, ale tajn˝. Ta cesta se
mi zaËala trochu otevÌrat. ZatÌm to ale nem˘ûu
¯Ìct.
J: Muzikantsky uû moc sny nem·m. MÏl
jsem vûdy sen, dostat se do vysok˝ch hor, podÌvat se do Himal·jÌ a vylÈzt aspoÚ pÏtitisÌcovku. To se mnÏ uû asi taky nesplnÌ. Ale po¯·d jeötÏ uvaûuji o cestÏ sn˘, kterou bych si
mohl dop¯·t. Jednak bych se chtÏl podÌvat na
svat· mÌsta. Jeden sen podobnÈho r·zu uû se
mnÏ splnil. M·m bi¯movacÌho patrona svatÈho Frantiöka a do Assisi jsme nÏkolikr·t zajeli. Jednou, kdyû tady byly povodnÏ, se mnÏ
ozvala kamar·dka, jestli bych tam mohl zahr·t. Nazkouöeli jsme s jejich orchestrem
»tvero roËnÌch dob. Na z·vÏr mÏ poprosili,
jestli bych zazpÌval Ëeskou hymnu. Tak jsem
tam nÏkdy o p˘lnoci ¯val hymnu na pln˝ s·l.
To byl kr·sn˝ z·ûitek.
■ Vaöe sny jsou takÈ cestovatelskÈho r·zu?
ä: To m·me spoleËnÈ. TakÈ r·da cestuji.
Izrael by mÏ l·kala. Vûdycky mÏ takÈ l·kalo
jezdit na koni. ChtÏla bych mÌt jednou velkÈho psa (smÏje se). A dalöÌ opravdu velk˝ sen
je mÌt vnouËata, starat se o nÏ. Na to se tÏöÌm.
Lenka Mareöov·

#

Z dopisů čtenářů
Motto: ÑNikdy nesmÌte utratit vÌc penÏz neû vydÏl·te... Pokud se v·m to nepoda¯Ì, pak b˘h s v·mi.ì
Anna Kop·Ëkov·, moje prababiËka
Sjednejte si p˘jËku bez ruËitele, p˘jËujeme
d˘chodc˘m, rychlÈ p˘jËky od 18 let, levnÈ p˘jËky, p˘jËky na V·noce, p˘jËky na dovolenou atd.,
atd.... Reklamy, slogany, v·bniËky, toho jsme
v dneönÌ dobÏ svÏdky. BankovnÌ firmy a instituce n·s dnes a dennÏ bombardujÌ ˙vÏrov˝mi
programy se zd·nlivÏ nÌzk˝mi ˙rokov˝mi sazbami. P˘jËit si penÌze na byt, d˘m, prostÏ na nÏco, co hodnotu neztr·cÌ, v nouzi snad ledniËku,
praËku, nenÌ öpatnÈ. Pokud se uû dostaneme
do tÈto situace, je zbyteËnÈ platit za p¯edraûenÈ
p˘jËky, kterÈ se dajÌ sehnat levnÏji, tedy majÌ
niûöÌ ˙rokovou sazbu.
Pro p¯ehled uv·dÌm bÏûnÈ ˙rokovÈ sazby:
ï HypoteËnÌ ˙rokovÈ sazby 2,5 % ñ 7 %
ï Spot¯ebitelskÈ ˙rokovÈ sazby 6 % ñ 20 %
U ˙Ëelov˝ch spot¯ebitelsk˝ch ˙vÏr˘, tedy
pokud nakupujeme na spl·tky televizi, auto Ëi
t¯eba ledniËku, b˝vajÌ ˙rokovÈ sazby vyööÌ. Je
tedy nutnÈ si spoËÌtat, kolik zaplatÌme navÌc,
za to, ûe n·m byla p˘jËka poskytnuta, a uvÏdomit si, co bychom si za penÌze zaplacenÈ na ˙rocÌch mohli koupit, mÌsto abychom je zbyteËnÏ
zaplatili ˙vÏrovÈ firmÏ. KomerËnÌ banky, jako
nap¯. »S, »SOB, KB, GE Money bank aj., poskytujÌ niûöÌ ˙rokovÈ sazby, ale neposkytujÌ
˙vÏry kaûdÈmu. OvÏ¯ujÌ si z·kaznÌka v registru
dluûnÌk˘, dÌvajÌ se na p¯Ìjem, zda jste zamÏstn·ni na dobu urËitou Ëi neurËitou, poûadujÌ v˝pis
z rejst¯Ìku trest˘ nebo chtÏjÌ vÏdÏt, zda je z·kaznÌk ruËitel, Ëi nikoliv. Naopak nebankovnÌ instituce, kterÈ se ËastÏji vyuûÌvajÌ na ne˙ËelovÈ
p˘jËky, majÌ sazby mezi 6 % ñ 20 %. ⁄roky tvo¯Ì
aû t¯etinu skuteËnÈ ceny vÏci. Tyto instituce poûadujÌ potvrzenÌ o p¯Ìjmu, aû od urËitÈ v˝öe p˘jËky, stejnÏ tak ˙Ëast ruËitele. Pro niûöÌ Ë·stky obvykle staËÌ obËansk˝ pr˘kaz, ˙daje o zamÏstnavateli, ËÌslo bankovnÌho ˙Ëtu dluûnÌka. NÏkterÈ
instituce ani neovÏ¯ujÌ, zda nejste vedeni v seznamu dluûnÌk˘, coû m˘ûe b˝t v nÏkter˝ch p¯Ìpadech velmi nebezpeËnÈ. DluûnÌk se tÌm do-

st·v· ke snadn˝m p˘jËk·m, st·v· se, ûe si jich
po¯ÌdÌ vÌc, nenÌ schopen je spl·cet a dost·v· se
do dluhovÈ pasti.
Pokud uû se ËlovÏk rozhodne vyuûÌt moûnost zÌsk·nÌ ˙vÏru, je nutnÈ si smlouvu p¯edem
¯·dnÏ p¯eËÌst a nechat si vysvÏtlit nesrozumitelnÈ pas·ûe nez·vislou t¯etÌ osobou. RozhodnÏ nenÌ moudrÈ podepisovat smlouvu hned, ale nechat
si p·r dnÌ na rozmyölenou. Je nutnÈ zn·t, kolik
penÏz se v koneËnÈm d˘sledku zaplatÌ. D˘leûitÏjöÌ neû v˝öe ˙rokovÈ sazby, je skuteËn· v˝öe
spl·tek a poplatk˘ dohromady. Toto ukazuje tzv.
RPSN, kterÈ je vyj·d¯eno v procentech, viz nÌûe.
⁄vÏrov· smlouva obvykle obsahuje:
ï oznaËenÌ vÏ¯itele a dluûnÌka
ï ˙Ëel ˙vÏru
(nap¯. n·kup spot¯ebnÌho zboûÌ nebo sluûeb)
ï v˝öe ˙vÏrovÈ Ë·stky, kterou se vÏ¯itel zav·zal
dluûnÌkovy poskytnout
ï ˙rokov· sazba, zp˘sob
a termÌn spl·cenÌ ˙rok˘
ï obdobÌ Ëerp·nÌ a p¯ÌpadnÈ odkl·dacÌ
podmÌnky Ëerp·nÌ ˙vÏru
ï zp˘sob spl·cenÌ a termÌn splatnosti ˙vÏru
ï p¯ÌpadnÈ zajiötÏnÌ (nap¯. ruËitelsk˝ z·vazek)
ï RPSN ñ roËnÌ procentnÌ sazba n·klad˘
Smlouva musÌ b˝t vûdy pÌsemn·, p¯iËemû
jedno vyhotovenÌ smlouvy musÌte obdrûet.
SmluvnÌmi podmÌnkami v·m nesmÌ b˝t znemoûnÏno p¯edËasnÈ splacenÌ ˙vÏru. RozdÌl b˝v·
takÈ mezi ˙Ëelov˝mi a bez˙Ëeln˝mi ñ tzv. hotovostnÌmi ˙vÏry. ⁄ËelovÈ ˙vÏry, kterÈ poskytujÌ,
banky v r·mci speci·lnÌch produkt˘, jsou v·z·ny
na urËit˝ ˙Ëel, v˝hodou vöak je nÌzk· ˙rokov·
sazba.
D˘leûitÈ informace:
RPSN ñ RoËnÌ ProcentnÌ Sazba N·klad˘.
V uzavÌranÈ smlouvÏ musÌ b˝t RPSN uvedeno.
Je d˘leûitÈ vÏdÏt, ûe tento ukazatel ud·v· procenta z dluûnÈ Ë·stky, kter· musÌ spot¯ebitel zaplatit za jeden rok. RPSN obsahuje veökerÈ v˝-

V·ûen· radnice, v·ûen· redakce LÌöeÚsk˝ch novin,
r·d bych touto formou podÏkoval vedenÌ i vöem dalöÌm zamÏstnanc˘m
Z·kladnÌ ökoly Masarova. Jsem rodiËem tÏlesnÏ postiûenÈho û·Ëka t¯Ìdy
1. D. N·ö syn m· dÏtskou mozkovou obrnu a na zaË·tku z·¯Ì jsem byli plni
nejistoty, jak to bude ve ökole vöe zvl·dat. Nejenom uËenÌ, ale i p¯epravov·nÌ do t¯Ìdy, mezi uËebnami, na obÏd, p¯Ìstup spoluû·k˘... Jiû po prvnÌch
p·r dnech jsme vÏdÏli, ûe naöe nejistota je zbyteËn·. DÌky velkÈ ochotÏ
a nadöenÌ n·ö syn mohl absolvovat vöechny ökolnÌ i mimoökolnÌ aktivity.
Je plnohodnotn˝m Ëlenem t¯Ìdy a naöel si kamar·dy, kte¯Ì ho budou prov·zet na cestÏ ûivotem. DÌky vst¯Ìcnosti vedenÌ ökoly jsem mÏl tu moûnost
z˙Ëastnit se na p¯elomu dubna a kvÏtna se synem äVP v RadeöÌnÏ. DÌky
tomu jsme nemuseli vynechat cviËenÌ, kterÈ je pro jeho rehabilitaci velmi
d˘leûitÈ. R·d bych takÈ vyuûil tuto p¯Ìleûitost a z celÈho srdce podÏkoval
a hluboce se uklonil p¯ed pracÌ vöech dospÏl˝ch ˙ËastnÌk˘ naöÌ ÑExpedice
na planetu RadeöÌn 2012ì. DÌky jejich celodennÌ obÏtavÈ pr·ci a nasazenÌ
dÏti proûily nezapomenuteln˝ t˝den, kter˝ byl pln˝ pozn·v·nÌ, soutÏûÌ,
dobrodruûstvÌ a z·bavy. Nejenom dÏti, ale i j· si odn·öÌm z tohoto pobytu
mnoho z·ûitk˘ a vzpomÌnek.
JeötÏ jednou moc dÏkuji vöem zamÏstnanc˘m ökoly. Po letnÌ regeneraci
budovy vöichni vidÌ, jak moc je kr·sn· zvenËÌ. A j· nynÌ uû takÈ vÌm, kolik
kr·sy je uvnit¯.
S pozdravem a p¯·nÌm pevnÈho zdravÌ a öùastnÈho ûivota

daje spojenÈ s Ëerp·nÌm p˘jËky. ⁄rok ukazuje
pouze cenu vyp˘jËen˝ch penÏz. N·slednÏ si
sami m˘ûete ovÏ¯it rozdÌl mezi ˙rokem a RPSN.
Zahrnuto do RPSN je nap¯:
ï poplatek za uzav¯enÌ smlouvy
(administrativnÌ poplatky)
ï poplatek za spr·vu ˙vÏru
ï poplatek za vedenÌ ˙Ëtu
ï poplatek za p¯evedenÌ penÏûnÌch poplatk˘
ï poplatek za prvnÌ nav˝öenou spl·tku
ï pojiötÏnÌ schopnosti spl·cet
⁄vÏrovÈ sluûby, se kter˝mi se m˘ûeme setkat:
⁄vÏrovÈ karty ñ na kartÏ je p¯edschv·len˝
limit, kam aû je moûnÈ Ëerpat do mÌnusu. Na kartÏ existuje bez˙roËnÈ obdobÌ ñ zpravidla 40 dn˘.
Je t¯eba dorovn·vat dluh ke kaûdÈmu z˙ËtovacÌmu obdobÌ, jinak naskakujÌ aû 20 % ˙roky.
Klient by mÏl mÌt kartu pod kontrolou a pouûÌt
ji, pokud vÌ, ûe dluh je schopen opravdu dorovn·vat. FinanËnÌ instituce s·zÌ na to, ûe klient obdobÌ neplnÌ a banka z˙Ëtuje ˙roky. S·m jsem
kdysi kartu dostal, i kdyû jsem opakovanÏ uv·dÏl, ûe ji nechci. Musel jsem jÌt do banky a kartu
p¯ed zamÏstnancem banky rozst¯ihnout. Pak
jsem si musel vyû·dat potvrzenÌ, ûe jsem z karty
nikdy neËerpal.
KontokorentnÌ ˙Ëet ñ b˝v· souË·st bÏûnÈho
˙Ëtu. Kontokorent m˘ûete dostat dle v˝öe vaöich
p¯Ìjm˘. Banky nabÌzejÌ kontokorentnÌ ˙vÏry
zhruba od 5000 KË aû po 100 000 KË. Pro podnikatele existujÌ kontokorenty ve v˝öi aû 1,5 milionu KË. Tato sluûba je dobr· jako rezerva, ale
pokud se pravidelnÏ p¯esahuje a nedorovn·v·,
naskakujÌ ˙roky. Zde û·dnÈ bez˙roËnÈ obdobÌ
nenÌ. Kaûd˝ den, pokud jste v mÌnusu, ˙roky
nabÌhajÌ. ⁄roky jsou v mal˝ch Ë·stk·ch, takûe je
klient nemusÌ hned zaznamenat, ale za rok m˘ûe
b˝t p¯ekvapen. Kontokorent je t¯eba minim·lnÏ
jednou za rok dorovnat.
Jan Ventruba

Nápad na výlet s návštěvou galerie
SlunÌËko zve do p¯Ìrody, do lesa, k vodÏ. JednÌm z v˝chozÌch
mÌst k n·vötÏv·m okolÌ Brna je Velk· Klajdovka. Nedaleko stejnojmennÈ zast·vky autobus˘ 45 a 78 ze StarÈ osady je nep¯ehlÈdnuteln· budova ökoly na HornÌkovÏ ulici, jejÌû souË·stÌ je i Galerie
H·dy.
Pr·vÏ zde je od 17. kvÏtna do 10. Ëervna v˝stava pojmenovan·
Cesta zemÌ, cesta k ËlovÏku, cesta k duöi. P¯edstavuje tvorbu Ëty¯
autor˘ r˘znÈho vÏku i v˝tvarnÈho n·zoru ñ fotografie, malbu
a kresbu. MnoûstvÌ zajÌmav˝ch artefakt˘ nabÌzÌ takÈ st·l· expozice skvÌcÌ se dÌly autor˘, jako VladimÌr Kom·rek, Olbram Zoubek,
Frantiöek HejË a mnoha dalöÌmi. V galerii je moûno spat¯it pr·ce
zn·m˝ch autor˘, vytvo¯enÈ dnes jiû m·lo uûÌvan˝mi technikami
(nap¯. artprotis).
Takûe budete-li si chtÌt zpest¯it vych·zku do p¯ekr·snÈho
brnÏnskÈho okolÌ dalöÌm kulturnÌm z·ûitkem, navötivte Galerii
H·dy. Otev¯eno je zde od pondÏlÌ do Ëtvrtka od 15 do 17 hodin
a o nedÏlÌch od 14 do 17 hodin. Po dohodÏ na tel.: 517 541 811 je
n·vötÏva moûn· kdykoliv bÏhem ökolnÌho vyuËov·nÌ. VstupnÈ je
dobrovolnÈ.
Radim Zezula

Old¯ich BenÌËek
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Historie a současnost líšeňského Sokola (část VI.)

120 let Sokola Líšeň – oddíl malé kopané
Mal· kopan· je mlad˝ sport, kter˝ se u n·s po obdobÌ Ñpl·ckov˝chì
kl·nÌ zaËÌn· organizovat v roce 1971. V EvropÏ je znaËnÏ oblÌben p¯edevöÌm v Anglii a ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ.
Hraje se na ploch·ch cca 44ñ54 ◊ 24ñ30 m s hracÌ dobou 2 ◊ 30
minut s 5 hr·Ëi v poli a 1 brank·¯em. Tresty a karty jsou obdobnÈ jako
u velkÈho fotbalu, po ËervenÈ kartÏ vöak m˘ûe po pÏti minut·ch doplnit
muûstvo jin˝ hr·Ë. Vrcholovou organizacÌ u n·s je »eskomoravsk˝
svaz malÈ kopanÈ, kter˝ je Ëlenem Mezin·rodnÌ asociace po¯·dajÌcÌ
i ligu mistr˘ (hraje 12 zemÌ). Z malÈ kopnÈ se odötÏpila jejÌ s·lov· varianta, tzv. futsal liöÌcÌ se p¯edevöÌm poËtem hr·Ë˘ (4 + 1), menöÌm
a lÌnÏjöÌm mÌËem, kratöÌ avöak Ëistou hracÌ dobou a neomezen˝m st¯Ìd·nÌm.
Mal· kopan· v LÌöni vznikla jako nejmladöÌ oddÌl sokolskÈ jednoty
v roce 1995. JejÌmi zakl·dajÌcÌmi Ëleny a hr·Ëi byli K. Kaöpar, J. Ehrenberger, J. B¯inka, J. Star˝, T. é·k, P. Josefi, T. Josefi, A. Lak˘vka,
M. Hrazdil a J. HudlÌk. V tÈto sestavÏ hr·lo muûstvo od roku 1996 pod
hlaviËkou Sokola LÌöeÚ jeötÏ podle staröÌch pravidel blÌûÌcÌch se spÌöe
futsalu. Upravili si svÈpomocnÏ venkovnÌ cviËiötÏ sokolovny na antukovÈ h¯iötÏ, kterÈ udrûovali pomocÌ odvodÚovacÌch dren·ûnÌch kan·l˘
v p¯ijatelnÈm stavu po celou letnÌ sezonu. T¯ÌdennÌ trÈninky v t˝dnu
a vÌkendovÈ z·pasy vöak h¯iötÏ nevydrûelo a stalo se pro skuteËnÏ kvalitnÌ sportov·nÌ nevhodnÈ. OddÌl je dnes vyuûÌv· jen v˝jimeËnÏ pro nÏkterÈ trÈninky, v zimnÌm obdobÌ pak trÈnuje ve velkÈm s·le sokolovny.
Muûstvo malÈ kopanÈ zkvalitÚovalo postupnÏ svoji v˝konnost a vypracovalo se bÏhem relativnÏ kr·tkÈho Ëasu do nejvyööÌ brnÏnskÈ soutÏûe
ñ 1. t¯Ìdy. To nenÌ v tak kr·tkÈm Ëase m·lo.
V t˝mu dnes hraje z p˘vodnÌch zakladatel˘ st·le jeötÏ 5 hr·Ë˘
(Ehrenberger, B¯inka, Star˝, Josefi a Lak˘vka). PoslednÏ jmenovan˝
oslavil ned·vno 50 let a z˘st·v· sv˝m p¯Ìstupem, v˝bornou v˝konnostÌ
a obÏtavostÌ nejen na poli ryze sportovnÌm, ale i organizaËnÌm a spoleËenskÈm p¯Ìkladem vöem mladöÌm hr·Ë˘m. V ned·vnÈ minulosti bylo
muûstvo postiûeno p¯edËasn˝m ˙mrtÌm jednoho ze zakl·dajÌcÌch Ëlen˘
oddÌlu, Karla Kaöpara mladöÌho. Jeho dres s Ë. 7 byl na trvalou pam·tku
vy¯azen ze sady oddÌlov˝ch dres˘.
SouËasnou sezonu 2011ñ2012 hraje oddÌl ve skupinÏ 1.B brnÏnskÈ
t¯Ìdy na h¯iöti v brnÏnsk˝ch Luû·nk·ch u hotelu Boby a na ulici RybnickÈ v NovÈm LÌskovci. Letos m· 9 Ëlen˘ a v p˘li soutÏûe se drûÌ stejnÏ jako v loÚskÈm roce na velmi dobrÈm druhÈm mÌstÏ. V˝sledky muûstev v tabulce jsou vöak i letos velice vyrovnanÈ. StejnÏ jako minul˝ rok

Muûstvo malÈ kopanÈ Sokola LÌöeÚ v r. 2008 ñ zleva shora Hloûek J. (14),
Frydr˝öek D. (10), Star˝ J. (5), äpaËek R. (8), B¯inka J. (3), Luk˘vka A.,
BaËinsk˝ M., äikl M. (15), Kaöpar M. (2), Ou¯ednÌk R. (13), Bubniak P.
(23).

i tuto zimu trÈnuje t˝m malÈ kopanÈ 2 ◊ t˝dnÏ ñ vûdy ˙ter˝ a sobotu ñ
v lÌöeÚskÈ sokolovnÏ. OblÌbenou zimnÌ aktivitou hr·Ë˘ malÈ kopanÈ se
stalo pravidelnÈ zimnÌ soust¯edÏnÌ ve vesnici Klentnice u vodnÌch
n·drûÌ NovÈ Ml˝ny. Zde se vedle fyzickÈ p¯Ìpravy pilujÌ i nÏkterÈ technickÈ n·vyky pro nadch·zejÌcÌ sezonu. PodobnÏ v lÈtÏ po¯·d· oddÌl
sportovnÌ vÌkendovÈ soust¯edÏnÌ ve VeverskÈ BÌt˝öce. V obou jmenovan˝ch obcÌch sehr·v· lÌöeÚsk˝ t˝m vûdy ¯adu p¯·telsk˝ch utk·nÌ, kter·
majÌ p¯Ìpravn˝ r·z. Tato soust¯edÏnÌ jsou mezi hr·Ëi velmi oblÌben·,
utuûujÌ osobnÌ vztahy a majÌ v˝znamn˝ vliv na soudrûnost a vpravdÏ
sokolskÈho ducha v celÈm oddÌlu.
Kr·tkÈ ohlÈdnutÌ za 17 lety malÈ kopanÈ v lÌöeÚskÈ jednotÏ ukazuje
na naprostou opr·vnÏnost tohoto sportu uvnit¯ sokolskÈ organizace.
JejÌ dobrovolnost a ËistÏ amatÈrsk˝ p¯Ìstup se docela dob¯e kloubÌ s tradiËnÌmi sokolsk˝mi hodnotami. OddÌl malÈ kopanÈ Sokola LÌöeÚ zve
dalöÌ v·ûnÈ z·jemce o tento typ sportov·nÌ za v˝öe uveden˝ch podmÌnek do sv˝ch ¯ad.
Michal Kaöpar

Sport
Sobota se zumbou a posilováním
SportovnÌ komise RM» Brno-LÌöeÚ ve spolupr·ci s Fitness Evy
äabatovÈ po¯·dala dalöÌ sportovnÌ akci, kter· se konala v ˙ter˝
14. dubna 2012 v 18 hodin. Akce sportovnÌ komise probÌhala ve dvou
cviËebnÌch hodin·ch.
18.00ñ19.15 BODY COMPLET
pod vedenÌm instruktorky Body and
mind MarkÈty äabatovÈ, pomal· intenzivnÌ posilovacÌ hodina s vyuûitÌm balanËnÌch pom˘cek.
19.30ñ20.45 ZUMBA, kter· je velice oblÌbena. Zumba je nov˝ fitness
program spojujÌcÌ cviËenÌ s latinskoamerick˝mi tanci. Vytancujete sv·
kila i dennÌ starosti. Zumba je energie, radost a z·bava, nerozhoduje
vÏk, kondice ani taneËnÌ zkuöenost.
Zumbu p¯edcviËovala zkuöen·,
usmÏvav· lektorka Zumba official
instruktor Marika Nov·kov·, kter·
takÈ z·vÏr ukonËila posilovacÌmi
a protahovacÌmi cviky.
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BÏhem cviËenÌ cviËenky obdrûely pitn˝ reûim, doplÚky zdravÈ
v˝ûivy, carnitin na spalov·nÌ tuku...
UkonËenÌ celÈ akce probÏhlo tombolou, kde hlavnÌ v˝hrou byla permanentka do fitness, mas·û
a drobnÈ d·reËky pro vöechny.
Chcete se cÌtit lÈpe, udÏlat nÏco
pro svÈ tÏlo, kondici a zdravÌ? NabÌzÌme V·m posilovnu, aerobik, kde
si m˘ûete s vybrat r˘znÈ formy cviËenÌ v aerobnÌm s·le pod vedenÌm
zkuöen˝ch instruktorek. V naöem
fitku se takÈ m˘ûete odreagovat mas·ûÌ a vyuûÌt sluûby pedik˙ry, manik˙ry, osobnÌ trenÈrky MarkÈty äabatovÈ II. vÌcemistrynÏ Evropy svÏta ve fitness. TÏöÌme se na V·s.
Sponzo¯i celÈ akce:
SportovnÌ komise RM» Brno-LÌöeÚ
Partner akce KulturnÌ centrum LÌöeÚ, Fitness Evy äabatovÈ, MarkÈta
Eva äabatov·
äabatov· ñ mas·ûe.

%

Aktivně v Líšni – červen 2012
1. 6. Salesko ñ VeSPOD gril p·rty (17.00ñ22.00)
DÏlÚ·k ñ VeËer s Cimb·lovou muzikou LÌöÚ·ci (19.30)
SK LÌöeÚ ñ Turnaj Den dÏtÌ ñ cup z·kladnÌch ökol (h¯iötÏ SK LÌöeÚ ñ umÏl· tr·va)
Turnaj lÌöeÚsk˝ch ökol ve futsale (Zä NovolÌöeÚsk·, 8.00)
Pastelka ñ Den dÏtÌ u hasiË˘ ñ dopolednÌ exkurze do V˝ukovÈho za¯ÌzenÌ
HasiËskÈho z·chrannÈho sboru »R v LÌöni
2. 6. Farm·¯skÈ trhy (JÌrova)
Turnaj v tenisu neregistrovan˝ch ve Ëty¯h¯e (tenisovÈ kurty u lesnÌho lomu, 8.30)
3. 6. DÏlÚ·k ñ LÌöeÚsk˝ dÏtsk˝ den (10.00ñ18.00)
7. 6. Salesko ñ äperky z prysky¯ice pro rodiËe a dÏti (9.00ñ11.00)
9. 6. Salesko ñ Aksanti ñ vysl·nÌ dobrovolnÌk˘ na jejich mise
Kotlanka ñ Power body (10.00ñ11.00)
10. 6. DÏlÚ·k ñ Setk·nÌ sbÏratel˘ (8.00ñ11.30)
12. 6. LÌöeÚ sobÏ ñ Ve¯ejn· debata o mate¯sk˝ch ökolk·ch v LÌöni (DÏlÚ·k,16.00ñ18.00)
Salesko ñ p¯edn·öka ekonoma Tom·öe Sedl·Ëka (tÏlocviËna, 19.00)
13. 6. Mahenova knihovna ñ malov·nÌ na chodnÌku (14.00ñ17.00)
BenefiËnÌ koncert (Vinohrady, s·l nad Albertem, 15.00)
14. 6. Salesko ñ Poh·dkov˝ les pro rodiËe s dÏtmi (16.00)
15. 6. DÏlÚ·k ñ koncert Charlie The Bomber (19.00)
16. 6. Kotlanka ñ Pilates na podloûk·ch (10.00ñ11.00), Technika Tiffany (10.00ñ13.00)
21. 6. DÏlÚ·k ñ Akademie Zä Masarova ke 30. v˝roËÌ ökoly (17.00ñ19.00)
22. 6. DÏlÚ·k ñ TaneËnÌ veËer se skupinou Slow hand (19.00)
23. 6. DÏlÚ·k ñ Proto sem si kanafasko kÛpila z cyklu ÑBrnÏnsko tanËÌ a zpÌv·ì
Kotlanka ñ äperky z tylu a organzy (10.00ñ13.00)
24. 6. DÏlÚ·k ñ Turnaj ve h¯e pÈtanque (h¯iötÏ, 14.00ñ17.00)
28. 6. Salesko ñ Orato¯ ñ vyhodnocenÌ etapovÈ hry
Dne 13. Ëervna 2012 v 15 hodin v s·le nad Albertem na Vinohradech se kon·

BENEFI»NÕ KONCERT
pod z·ötitou starosty M» LÌöeÚ Mgr. B¯etislava ätefana
a pod z·ötitou starosty M» Vinohrady PhDr Ji¯Ìho »ejky
BenefiËnÌ koncert po¯·d· mÌstnÌ organizace STP Brno-Vinohrady, LÌöeÚ a KVIC Brno-Vinohrady.
Program:

15.00 ñ BenefiËnÌ koncert zah·jÌ starosta M» LÌöeÚ a starosta M» Vinohrady.
15.20 ñ VystoupenÌ dÏtskÈho souboru ÑLÌöÚ·Ëekì
15.40 ñ VystoupenÌ pÏveckÈho souboru ÑStar· LÌöeÚì
16.05 ñ VystoupenÌ harmonik·¯e pana VaÚury
16.25ñ17.30 ñ PosezenÌ u cimb·lu z LÌönÏ
SrdeËnÏ zvou: za MO STP ñ p¯edsedkynÏ panÌ Marie DoleËkov·, za KVIC ñ ¯editel Bc. Libor äturza.
Bohat· tombola ñ kaûd˝ lÌstek vyhr·v·, cena jednoho lÌstku 35,ñ KË. LÌstky na tombolu se prod·vajÌ jiû od 14 hodin.
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