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ZDARMA
Regulace a jednostranné zvyšování nájmů

V

e 400 000 bytech v »R p¯estala loni platit regulace n·jemnÈho. V BrnÏ skonËÌ regulace k 31. prosinci 2012. NovÏ bude platit, ûe by se mÏl n·jemce a majitel bytu dohodnout a stanovit
v˝öi Ëinûe. Pr·vÏ za tÌmto ˙Ëelem vznik· na Ministerstvu pro
mÌstnÌ rozvoj (MMR) cenov· mapa n·jemnÈho v »R, kter· m·
slouûit jako obecnÈ vodÌtko. Od 1. ledna 2013 bude mÌt n·jemce
moûnost dohody s pronajÌmatelem a zv·ûit do dvou mÏsÌc˘, zda
s navrhovan˝m n·jemn˝m souhlasÌ. Pokud nebude dohoda moûn·, bude o koneËnÈ v˝öi n·jemnÈho rozhodovat soud. V takov˝ch
p¯Ìpadech m˘ûe b˝t jist˝m vodÌtkem pr·vÏ cenov· mapa.
Dle n·vrhu cenovÈ mapy MMR je pro naöi mÏstskou Ë·st stanovena v˝öe n·jemnÈho v obecnÌch bytech na 92 KË/m2/mÏsÌc.
Na z·kladÏ dlouhodobÈ anal˝zy dospÏla Rada mÏstskÈ Ë·sti BrnoLÌöeÚ k rozhodnutÌ, ûe nenÌ nutnÈ nynÌ a ani do budoucna vyuûÌt
ministerstvem navrhovanÈ Ë·stky a proto bude n·jemnÈ nav˝öeno
o 7,60 KË/m2/mÏsÌc.
Po vyhodnocenÌ ekonomick˝ch faktor˘ jsme odmÌtli skokov˝
n·r˘st a to zejmÈna, protoûe nebyla prok·z·na nutnost v˝raznÈho
nav˝öenÌ Ëinûe. DalöÌm aspektem je soci·lnÌ dopad vyj·d¯en˝ p¯edevöÌm vztahem mezi zvyöov·nÌm n·jm˘ a nar˘st·nÌm dluûnÈ
Ë·stky, kter˝ je p¯Ìmo ˙mÏrn˝. Po d˘kladnÈm zv·ûenÌ jsme zvolili
variantu mÌrnÏjöÌho nav˝öenÌ n·jemnÈho, abychom nedostali
obËany do dluhovÈ pasti a z·roveÚ nenav˝öili dluh za n·jemnÈ.
Navrhujeme soci·lnÏ p¯ijatelnÈ ¯eöenÌ a n·jemnÈ bude nav˝öeno
od 1. 9. 2011 na 58 KË/m2/mÏsÌc.

Úřad městské části Brno-Líšeň
rozšiřuje úřední dny

FinanËnÌ prost¯edky z n·jm˘ jsou v·zanÈ na bytov˝ fond
mÏstskÈ Ë·sti. Statut mÏsta Brna neumoûÚuje investovat jinam,
neû do byt˘.
MÏstsk· Ë·st bude schopna realizovat zv˝öen˝m tempem
opravy vlastnÌho bytovÈho fondu a to p¯edevöÌm dosluhujÌcÌch
stupaËek, nevyhovujÌcÌch hlinÌkov˝ch elektroinstalacÌ a dokonËenÌ oprav balkon˘ a bytov˝ch jader.
Z·roveÚ bych chtÏl upozornit obËany, ûe kaûd˝ ËlovÏk, jehoû
n·klady na bydlenÌ p¯ev˝öÌ 30 procent z p¯Ìjm˘ dom·cnosti, by se
mÏl obr·tit na p¯Ìsluön˝ ˙¯ad pr·ce se û·dostÌ o vypl·cenÌ p¯ÌspÏvku na bydlenÌ, nebo na obecnÌ ˙¯ad, kde m˘ûe û·dat o doplatek na bydlenÌ.
V˝öe Ë·stek normativnÌch n·klad˘ na bydlenÌ podle
ß 26 odst. 1 pÌsm. a) a b) z·kona ËinÌ pro obdobÌ od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2011:
NormativnÌ n·klady na bydlenÌ jsou stanoveny jako pr˘mÏrnÈ
n·klady na bydlenÌ podle velikosti obce a poËtu Ëlen˘ dom·cnosti.
ZahrnujÌ pro n·jemnÌ byty Ë·stky n·jemnÈho v souladu se z·konem
o n·jemnÈm a pro druûstevnÌ byty a byty vlastnÌk˘ obdobnÈ n·klady.
D·le jsou do nich zahrnuty ceny sluûeb a energiÌ. NormativnÌ n·klady
na bydlenÌ jsou propoËÌt·ny na p¯imÏ¯enÈ velikosti byt˘ pro dan˝
poËet osob v nich trvale bydlÌcÌch.
V˝öe p¯ÌspÏvku na bydlenÌ se stanovÌ jako rozdÌl mezi normativnÌmi n·klady na bydlenÌ (nebo skuteËn˝ch n·klad˘, jsou-li niûöÌ)
a n·sobkem rozhodnÈho p¯Ìjmu (nebo ûivotnÌho minima rodiny, je-li
vyööÌ) a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
VÌce informacÌ, vËetnÏ kalkulaËky pro v˝poËet p¯ÌspÏvku na bydlenÌ pro rok 2011 naleznete zde:
http://www.kurzy.cz/kalkulacka/prispevek-na-bydleni/

Od mÏsÌce kvÏtna 2011 doch·zÌ k rozöÌ¯enÌ ˙¯ednÌch hodin.
PoËÌnaje 6. kvÏtnem budou ˙¯ednÌ hodiny rozöÌ¯eny o kaûd˝ p·tek od 8.00 do 11.30 hodin.
Rada M» Brno-LÌöeÚ jednomyslnÏ schv·lila rozöÌ¯enÌ ˙¯ednÌch
hodin, kterÈ se t˝k· celÈho ˙¯adu. Z·jem ve¯ejnosti byl provÏ¯en i internetovou anketou, kter· vyznÏla jednoznaËnÏ pro rozöÌ¯enÌ ˙¯ednÌho dne o p·tek.
CÌlem je umoûnit ve¯ejnosti dostupnost sluûeb ˙¯adu. Z·roveÚ
doch·zÌ ke sjednocenÌ dn˘ a ˙¯ednÌch hodin s Magistr·tem mÏsta
Brna. ÑDomnÌv·me se, ûe se jedn· o pozitivnÌ trend. UmoûnÌme obËan˘m vy¯Ìdit si vöechny ˙¯ednÌ z·leûitosti v jeden den. Jak na magistr·tu, tak v mÏstskÈ Ë·sti,ì uvedl mÌstostarosta Jozef Sedl·Ëek.
-Bä-

UpozornÏnÌ pro vöechny p¯ispÏvatele LÌöeÚsk˝ch novin
ñ uz·vÏrka p¯Ìjmu p¯ÌspÏvk˘ do n·sledujÌcÌho ËÌsla
(Ëervenec a srpen) je v pondÏlÌ 13. 6. 2011.
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Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2010–2014
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Informace občanům
Doplatek na bydlení
Doplatek na bydlenÌ je d·vka pomoci v hmotnÈ nouzi, kter· spoleËnÏ s vlastnÌmi p¯Ìjmy obËana a p¯ÌspÏvkem na bydlenÌ ze systÈmu st·tnÌ
soci·lnÌ podpory pom·h· uhradit od˘vodnÏnÈ n·klady na bydlenÌ. V˝öe doplatku na bydlenÌ je stanovena tak, aby po zaplacenÌ od˘vodnÏn˝ch n·klad˘ na bydlenÌ (tj. n·jmu, sluûeb spojen˝ch s bydlenÌm a n·klad˘ za dod·vky energiÌ) z˘stala osobÏ Ëi rodinÏ Ë·stka ûivobytÌ.
SystÈm pomoci v hmotnÈ nouzi upravuje z·kon Ë. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotnÈ nouzi, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.
Pomoc v hmotnÈ nouzi je ¯eöena d·vkami:
ñ p¯ÌspÏvek na ûivobytÌ
ñ doplatek na bydlenÌ
ñ mimo¯·dn· okamûit· pomoc
N·rok na doplatek na bydlenÌ m· vlastnÌk nebo n·jemce bytu, kter˝
uûÌv· byt a jehoû p¯Ìjem (p¯Ìjem spoleËnÏ posuzovan˝ch osob) je po
˙hradÏ od˘vodnÏn˝ch n·klad˘ na bydlenÌ niûöÌ neû Ë·stka jeho ûivobytÌ (Ë·stka ûivobytÌ spoleËnÏ posuzovan˝ch osob). Okruh spoleËnÏ
posuzovan˝ch osob pro ˙Ëely doplatku na bydlenÌ je stejn˝ jako pro
˙Ëel p¯ÌspÏvku na bydlenÌ ze systÈmu st·tnÌ soci·lnÌ podpory.
PodmÌnkou n·roku na doplatek na bydlenÌ je zÌsk·nÌ n·roku na p¯ÌspÏvek na ûivobytÌ a n·rok na p¯ÌspÏvek na bydlenÌ ze systÈmu st·tnÌ

soci·lnÌ podpory. Na p¯ÌspÏvek na bydlenÌ m· n·rok vlastnÌk nebo n·jemce bytu, kter˝ je v bytÏ p¯ihl·öen k trvalÈmu pobytu a splÚuje dalöÌ
podmÌnky pro p¯izn·nÌ d·vky (bliûöÌ informace poskytuje institut st·tnÌ
soci·lnÌ podpory).
Doplatek na bydlenÌ lze p¯iznat (s p¯ihlÈdnutÌm k celkov˝m soci·lnÌm a majetkov˝m pomÏr˘m) i osobÏ, kterÈ p¯ÌspÏvek na ûivobytÌ nebyl
p¯izn·n, protoûe jejÌ p¯Ìjem (p¯Ìjem spoleËnÏ posuzovan˝ch osob) p¯es·hl Ë·stku ûivobytÌ osoby (spoleËnÏ posuzovan˝ch osob), ale nep¯es·hl 1,3 n·sobek tÈto Ë·stky.
O d·vk·ch pomoci v hmotnÈ nouzi rozhodujÌ a vypl·cejÌ je povÏ¯enÈ obecnÌ ˙¯ady.
Hmotn· nouze je v z·sadÏ stav, kdy osoba Ëi rodina nem· dostateËnÈ p¯Ìjmy a jejÌ celkovÈ soci·lnÌ a majetkovÈ pomÏry neumoûÚujÌ uspokojenÌ z·kladnÌch ûivotnÌch pot¯eb na ˙rovni jeötÏ p¯ijatelnÈ pro spoleËnost. SouËasnÏ si tyto p¯Ìjmy nem˘ûe z objektivnÌch d˘vod˘ zv˝öit
a vy¯eöit tak svoji nelehkou situaci vlastnÌm p¯iËinÏnÌm.
PosouzenÌ zda osobÏ Ëi spoleËnÏ posuzovan˝m osob·m vznikne
n·rok na doplatek na bydlenÌ je individu·lnÌ. BliûöÌ informace v·m poskytnou referenti soci·lnÌho odboru na t. Ë. 544 424 830, 544 424 833,
Ing. Ivona Dvo¯·kov·,vedoucÌ soci·lnÌho odboru
544 424 835.
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Zprávy z Radnice
10. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze 20. 4. 2011
● doporuËuje mÏstu Brnu zv·ûit moûnost v˝stavby Domu s peËovatelskou sluûbou na
pozemcÌch p. Ë. 1805, 1806 a 1807 v k. ˙.
LÌöeÚ v proluce na n·m. Karla IV. v BrnÏLÌöni.
● souhlasÌ s rozöÌ¯enÌm ˙¯ednÌch hodin ⁄¯adu
mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ o p·tek od 8.00
do 11.30 hod. od 1. 5. 2011
● schvaluje z·mÏr z¯ÌzenÌ h¯iötÏ na pÈtanque
na ulici Ondr·ËkovÏ p. Ë. 3675/1, v rozsahu
p¯iloûenÈ projektovÈ dokumentace.
● schvaluje v˝zvu k pod·nÌ nabÌdky na ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na dod·vky
Opravy a doplnÏnÌ dÏtsk˝ch h¯iöù 2011, termÌn pro pod·nÌ nabÌdky 10. 5. 2011 do
10.00 hod.
● schvaluje z·mÏr projektu Regenerace parteru v jiûnÌ Ë·sti sÌdliötÏ Brno-LÌöeÚ v celkovÈ v˝öi 844 026,ñ KË bez spolu˙Ëasti M»
Brno-LÌöeÚ (mÏsto Brno: 700 412,ñ KË,
EU: 143 614,ñ KË).
● nesouhlasÌ s p¯Ìm˝m uzav¯enÌm novÈ n·jemnÌ smlouvy k prostor·m restaurace v budovÏ radnice JÌrova 2 s dosavadnÌm n·jemcem.
● ukl·d· ⁄M» v pr˘bÏhu mÏsÌc˘ srpna a z·¯Ì
2011 zve¯ejnit nabÌdku pron·jmu prostor
restaurace a obdrûenÈ û·dosti p¯edloûit
RM» k posouzenÌ.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit se
smÏnou vlastnictvÌ Ë·sti p. p. Ë. 3458 (vlastnictvÌ p. Mgr. VaöÌËka) za Ë·st p. p. Ë. 3459
v k. ˙. LÌöeÚ (vlastnictvÌ statut·rnÌho mÏsta), dle doloûenÈho GP Ë. 3604-125/2010 ze
dne 8. 2. 2011.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ uplatnit
v p¯ipomÌnk·ch ke Konceptu ⁄PmB souhlasit v Konceptu ⁄PmB s var. I rozvojovÈ plochy Li-2, s podmÌnkou pro rozhodov·nÌ
⁄zemnÌ studie.
5. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 21. 4. 2011
● souhlasÌ s po¯·d·nÌm Farm·¯sk˝ch trh˘
v rozsahu projektovÈho z·mÏru ÑFarm·¯skÈ

Krizové řízení
Se z·mÏrem p¯inÈst ve¯ejnosti i odbornÌk˘m vÏrohodnÈ a p¯edevöÌm aktu·lnÌ informace z oblasti p¯Ìpravy a ¯eöenÌ mimo¯·dn˝ch ud·lostÌ a krizov˝ch situacÌ v kraji, byl spuötÏn port·l KRIZPORT, kter˝
provozuje HasiËsk˝ z·chrann˝ sbor JihomoravskÈho kraje. Tento port·l obsahuje
mimo jinÈ aktu·lnÌ p¯edpovÏÔ poËasÌ, stavy hladin tok˘ a dalöÌ upozornÏnÌ na aktu·lnÌ nebezpeËnÈ jevy v neposlednÌ ¯adÏ
takÈ informace a rady pro obËany jak se
zachovat v p¯ÌpadÏ vzniku mimo¯·dn˝ch
ud·lostÌ. Port·l m˘ûete navötÌvit na webov˝ch str·nk·ch www.krizport.cz.
Dalibor Hakl,
referent Odboru rozpoËtu a financÌ
ñ krizovÈ ¯ÌzenÌ
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trhy, obnoven· tradiceì s pod·nÌm û·dosti
M» Brno-LÌöeÚ o finanËnÌ podporu z rozpoËtu OKH JMK na akci Farm·¯skÈ a v·noËnÌ trhy v BrnÏ-LÌöni, obnoven· tradice,
bez n·roku na finanËnÌ prost¯edky z rozpoËtu Statut·rnÌho mÏsta Brna.
● poûaduje uplatnit v p¯ipomÌnk·ch souhlasit
v Konceptu ⁄PmB s var. III rozvojovÈ plochy Li-1, ze kterÈ bude vyjmut are·l Zetoru
a p¯iËlenÏn k rozvojovÈ ploöe Li-7 jako Ë·steËnÈ vyuûitÌ pro universitnÌ campus V/v4VS a sport S/a4-are·lov˝ s v˝ökou staveb
9ñ22 m, podÈl ul. DrËkovy komerci rozöÌ¯it
podÈl zbylÈ jihov˝chodnÌ Ë·sti komunikace
ñ W/v3 ñ volnÈ s v˝ökou staveb 6ñ16 m
s podmÌnkou pro rozhodov·nÌ ⁄zemnÌ studie.
● poûaduje uplatnit v p¯ipomÌnk·ch ke Konceptu ⁄PmB souhlas s var. II, III tj. rozvojovou plochu Li-12 vypustit a zachovat funkËnost parkoviötÏ ve stabilizovanÈ ploöe, aby
nedoölo k vÏtöÌmu zahuötÏnÌ sÌdliötÏ v nejfrekventovanÏjöÌ Ë·sti.
● poûaduje uplatnit v p¯ipomÌnk·ch ke Konceptu ⁄PmB z rozvojovÈ plochy Li 17 vypustit ve¯. vybavenost a celou plochu ponechat s funkËnÌm vyuûitÌm pro bydlenÌ B/d2,
protoûe pozemky p¯ilehlÈ ke h¯bitovu jsou
v soukromÈm vlastnictvÌ a v souËasnosti
jsou zde povoleny RD, pozemky dotËenÈ

ve¯. vybavenostÌ jsou oploceny a uûÌv·ny jako zahrady, rozvoj h¯bitova je p¯edpokl·d·n
severnÌm smÏrem.
● poûaduje uplatnit v p¯ipomÌnk·ch ke Konceptu ⁄PmB rozvojovou plochu Li 19 souhlasit s var. I ñ bez moûnosti bydlenÌ W/v/3g
ñ komerce ñ voln· ñ v˝öka 6ñ16 m, zachovat st·vajÌcÌ parkov·nÌ.
● poûaduje uplatnit v p¯ipomÌnk·ch ke Konceptu ⁄PmB rozöÌ¯enÌ rozvojovÈ plochy Li
21 celÈ ˙zemÌ dle projektu Centr·lnÌ park
Rokle, s funkËnÌm vyuûitÌm rozvojovÈ plochy p¯estavby R/v1 (rekreace ñ voln·, v˝öka od 3ñ7 m) s podÌlem zelenÏ min. 85 %,
moûnost staveb dle projektu, vËetnÏ vodohospod·¯sk˝ch staveb a h¯iöù a z toho d˘vodu zruöit rozvojovou plochu Li - 23 p¯i ulici
Konr·dovÏ, kde je jiû v souËasnosti projedn·v·na zmÏna ⁄PmB z n·vrhu SO ñ smÌö.
obchod sluûby IPP 0,8 na ZR ñ rekreaËnÌ
zeleÚ.
11. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 4. 5. 2011
● schvaluje jednostrannÈ nav˝öenÌ n·jemnÈho v obecnÌch bytech M» Brno-LÌöeÚ
od 1. 9. 2011 z Ë·stky 50,40 KË na Ë·stku
58,ñ KË, z Ë·stky 35,35 KË na Ë·stku
41,ñ KË a z Ë·stky 30,15 KË na Ë·stku
34,ñ KË/m2/mÏsÌc.

Spolky a sdružení
Jak se žije celiakům
Celiakie je autoimunitnÌ onemocnÏnÌ
a nejËastÏji je definov·na jako trval· nesn·öenlivost obilnÈho gliadinu (lepku) vyvol·vajÌcÌ poökozenÌ tenkÈho st¯eva u geneticky vnÌmav˝ch jedinc˘.
Jedinou lÈËbou je celoûivotnÌ dodrûov·nÌ
bezlepkovÈ diety.
NenÌ tÏûkÈ nauËit se bezlepkovÏ va¯it, sloûitÈ (a drahÈ) jsou n·kupy vhodn˝ch potravin.
V˝robci Ëasto p¯id·vajÌ do potravin ökroby,
ökrob obsahujÌ potravin·¯sk· barviva, v balÌrn·ch m˘ûe doch·zet ke k¯ÌûenÌ provoz˘. MusÌme peËlivÏ ËÌst sloûenÌ v˝robk˘, sledovat
obsah ÑÈËekì (mnoh· lepek obsahujÌ), v˝robky neb˝vajÌ p¯Ìliö dob¯e znaËenÈ. Ani n·kup
v prodejn·ch zdravÈ v˝ûivy n·m nezaruËÌ, ûe
je v˝robek skuteËnÏ ÑËist˝ì. Person·l neb˝v·
vûdy informovan˝.
V zahraniËÌ se situace od tÈ naöÌ dost liöÌ.
Nap¯. ve Finsku nebo ävÈdsku je bÏûnÏ bezlepkovÈ peËivo v kaûdÈm supermarketu, rychlÈ obËerstvenÌ i na benzink·ch. V Austr·lii se
takÈ nikdo nepozastavÌ nad poûadavkem na
bezlepkovÈ jÌdlo. PodÌv·me-li se blÌû, v Rakousku a NÏmecku b˝vajÌ v supermarketech
bezlepkovÈ koutky.
U n·s jsme vdÏËni za jak˝koliv vst¯Ìcn˝
krok a pochopenÌ. A tak m·me radost, kdyû
obchodnÌ ¯etÏzce zaËÌnajÌ pomalu za¯azovat
bezlepkov˝ sortiment do prodeje, dÏkujeme
nÏkter˝m restauracÌm, ûe n·m vych·zÌ vst¯Ìc
(nap¯. La Strada na KounicovÏ ulici m· oddÏ-

len˝ bezlepkov˝ provoz, m˘ûeme si d·t pizzu
i tÏstoviny).
A situace v LÌöni?
V lÈk·rnÏ na MasarovÏ ulici lze koupit
bezlepkovou mouku, smÏsi na peËenÌ chleba
atd. Ceny jsou zde niûöÌ neû vt·bor
prodejn·ch
2010
zdravÈ v˝ûivy. Velmi dÏkujeme za pochopenÌ
a vst¯Ìcnost.
V prodejn·ch Albert lze nÏkterÈ bezlepkovÈ v˝robky takÈ najÌt, ¯etÏzec Billa pr˝ p¯ipravuje rozöÌ¯enÌ bezlepkovÈho sortimentu. Zato
n·s nepotÏöilo, ûe byla na MasarovÏ zruöena
prodejna Masokombin·tu Hlohovec, kde jsme
mÏli moûnost kupovat bezlepkovÈ uzeniny.
U n·s v Brigancii je nynÌ moûnÈ zakoupit
Ëi objednat kucha¯ku autorky Zuzany KobÌkovÈ Va¯Ìm s l·skou bez lepku, mlÈka, vajec...
M˘ûete u n·s zÌskat takÈ z·kladnÌ informace
o celiakii i o bezlepkovÈ dietÏ, r·di p¯ed·me
kontakt na Klub celiakie. HlavnÏ vy, novÏ
diagnostikovanÌ celiaci ñ nebojte se na cokoliv zeptat. Jsem jedna z v·s a vÌm, jak je tÏûkÈ
se zpoË·tku zorientovat. M˘ûete se na n·s obracet i s n·pady, n·mÏty, chcete-li nap¯. zmapovat situaci ve ökolnÌch jÌdeln·ch, v restauracÌch apod.
Kontakt:
OsobnÏ: kaûdÈ ˙ter˝ 10.00ñ15.00 na poliklinice HornÌkova (v suterÈnu proti kav·rnÏ)
Telefonicky na ËÌsle: 737 574 824
e-mailem: info@brigancia.cz
Za ÑBrigancia, o.s.ì Dana »·belkov·

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘ vöech znaËek
i v bytÏ, mont·ûe vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘, mÏ¯enÌ a mont·û
DVB-T (digit·l). R. Hanzl, JateËnÌ 47, LÌöeÚ. Tel. 606 511 506.

OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, Pálavské námìstí, Brno-Vinohrady

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

KADEØNICTVÍ – DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DÌTSKÉ
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● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.

2WHYĨHQR3R²3i²KRG6R²KRG
Tel. 544 211 554

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● PODLAH¡ÿSK… PR¡CE, plovoucÌ podlahy, pvc, linoleum, koberce,
pokl·dka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
● PRONAJMU GAR¡é, ul. Jedovnick· (v blÌzkosti ul. Zikova a HornÌkova), svÏtlo + z·suvka 220 V, dlouhodobÏ. Tel.: 603 453 450.
● MALBY 14 KË/cm2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!

Kadeø nict ví NERO

● Prod·m d¯evÏnou, Ë·steËnÏ podsklepenou chatku v z·hr·dk·¯skÈ osadÏ v LÌöni. Tel. 737 929 745.
● INSTALAT…RSK… A TOPEN¡ÿSK… PR¡CE.
Tel. 737 866 728, e-mail: lw.montaz@gmail.com.
● NabÌzÌme ˙pravy d·msk˝ch a p·nsk˝ch odÏv˘ a zak·zkovÈ öitÌ
na mÌru. Tel.: 776 833 060, cena na webu: www.wellness-gyro.cz.
● Jazykov· ökola p¯ijme lektora AJ na Ë·steËn˝ nebo pln˝ ˙vazek
od z·¯Ì 2011. Plat 190ñ200 KË/45 minut. Tel.: 777 909 699.
● WELLNESS PLUS ñ kurz na hubnutÌ i s cviËenÌm Brno-LÌöeÚ,
Kotlanka, DÏlÚ·k. VÌce na mobilu 773 474 758 nebo www.wellness-gyro.cz.

● PRONAJMU GAR¡é, dlouhodobÏ, ul. Heydukova. Tel. 732 212 472.

● Byt OV 4+1, äevelova. Jen pro n·roËnÈ, gar·û. Tel. 776 690 646.

● HLED¡ME BALKON NA DOBÿE VIDITELN…M MÕSTÃ pro umÌstÏnÌ plachty, tel. 722 566 099.

● www.nadsenedeti.cz. NEJLEVNÃJäÕ NA INTERNETU!
HraËky, dÏtsk· obuv stejn· jako v ûirafce v centru.

● MALÕÿSK… PR¡CE ñ mobil: 604 142 037, tel.: 515 545 205.
● PROD¡M GAR¡é v are·lu Jedovnick· ñ LÌöeÚ (Elplova, HornÌkova, Pol·Ëkova) ñ stÏhov·nÌ. Tel. 606 905 094, 604 172 412.
● KoupÌm byt i ZADLUéEN› I PRIVATIZACE. Tel.: 720 551 215.
● www.photokids.cz ñ Fotografov·nÌ miminek, dÏtÌ a rodinn˝ch
portrÈt˘, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.
● NabÌzÌm gar·û k pron·jmu, St. LÌöeÚ, dlouhodobÏ. Tel. 732 588 219.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● Prod·me pÏkn˝ byt 3+1 v LÌöni u lesa. Tel. 777 882 963.
● LevnÏ prod·m univerz·lnÌ stola¯sk˝ stroj + ods·v·nÌ, p·sovou
brusku, soustruh, materi·ly aj. Tel. 544 231 455, 775 398 864.
● KoupÌm pÏkn˝ byt Ëi RD v BrnÏ i okolÌ. Tel. 725 935 026.

ŠKODA Octavia od 259 900 K.
Klasika, které mËžete vºit.
- Spousta prostoru v elegantním balení
- Cena již od 259 900 K*
- Paket Plus s klimatizací
a další výbavou za 10 000 K
* S financováním od ŠkoFINu

Ilustraní foto.

Vzorový pºíklad: ŠKODA Octavia Tour,
cena vozu 259 900 K; délka úvru 60 msícË;
výše úvru 181 930 K; poplatek za uzavºení
smlouvy 0 K; výpËjní úroková sazba 10,26 % p.a.;
RPSN ** 20,61 %; splátka úvru 3 888,52 K;
splátka úvru vetn pojištní ** 4 702,52 K;
celkové platby za vozidlo* 360 121,20 K.
** Vetn havarijního pojištní a povinného ruení

Svezte vaši rodinu ve voze ŠKODA Octavia Tour
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozË ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 518 700 000

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

Držitel certifikátu ISO 9001

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení obyvatelé a pŉátelé Líšnė,
na úvod nám dovolte upozornit na skuteĀnost, kvśli níž dojde
k nepatrnému opoždėní otevŉení 1. a jediných domácích potŉeb
a železáŉství v Líšeļském centru obchodu a služeb (LCOS).
Děje se tak díky faktu, kdy se do nových zmodernizovaných prostor
po masně přestěhuje drogerie.
A teprve v prostorách po drogerii, jež
také projdou modernizací, uvítáme
začátkem července domácí potřeby
a železářství. Pěvně věříme, že tato
drobná zpoždění plně vynahradí
modernější a velkorysejší interiéry
obou provozoven, kde bude radost
nakupovat. Děkujeme za pochopení.
Pojďte s námi tvořit své centrum
a napište nám na našem webu, jaký
sortiment zboží uvítáte v domácích
potřebách a železářství.
Malé ohlédnutí za velkou rodinnou
akcí - Pálení čarodějnic 30. 4. 2011
Pálení čarodějnic opět sklidilo úspěch.
Svědčí o tom velká účast. Až na pět
set z vás se přišlo pobavit, opéct si
buřt, zaskotačit s dětmi nebo si jen tak
zarelaxovat na dece v trávě. Největší
pozornost našich čarodějnic a čarodějů patřila skákacím hradům, soutěžím
a ohni, na němž byla v podvečer spálena čarodějnice. LCOS rozdalo všem
čarodějnicím a čarodějům za účast
v soutěžích buřty a pitíčka. Na závěr
akce jsme vybrali ty nejpovedenější
kostýmy. Dárků bylo mnoho, na každého se tak dostala milá pozornost.
Věříme, že se vše líbilo.
Za zpestření hezkého odpoledne
poděkujme mažoretkám SK PROVO
a celému týmu restaurace U Fidela, že
se o nás starali.

Drogerie Elkup nabízí

OPALOVACÍ PROSTŘEDKY
A PROSTŘEDKY PROTI HMYZU SE SLEVOU

AŽ 50%

Lanza gel 3l
na bílé a barevné
prádlo
199,90 Kč

129,90 Kč

www.drogerieElkup.cz
drogerie sítě Teta

Somat 7
90 tablet
329,90 Kč

219,90 Kč

Ariel 3l
mountain
249,90 Kč

Gillette
voda po holení
50 ml
139,90 Kč

169,90 Kč

49,90 Kč

Tyto a další nabídky si můžete prohlédnout a objednat v e-shopu a vyzvednout
v prodejně v LCOS, Masarova 7. Akceptujeme platební karty.

ochotná obsluha
kvalitní pokrmy
nejlepší pivo na Moravě

2 nové zahrádky
středy a pátky grilování
www.uﬁdela.cz

20–50% SLEVA NA LETNÍ ZBOŽÍ
/akce platí od 10. 6.–31. 7. 2011/

Navštivte naše webové stránky

www.lcos.cz

www.textilanicka.cz

a prohlédněte si fotograﬁe z akce.

LÉKÁRNA MASAROVA
Otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00 / So 8.00–12.00
Kontakt: tel./fax : 544 214 134
email: lekarnamasarova@seznam.cz
20. a

AKCE NAŠÍ LÉKÁRNY NA MĚSÍC ČERVEN:

-10%
SLEV
A

Sleva 10 % na přípravky
proti klíšťatům pro vaše domácí
mazlíčky.

iKvalitní opalovací krémy DAYLONG za zvýhodněné ceny.
Navíc při koupi 2 ks získáte antibakteriální gel na ruce
v hodnotě 95 Kč jako dárek.
iNízké ceny antikoncepce a očkovacích látek.
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SMILE bělící pudr na zuby
BETAKAROTEN
WOBENZYM
PRO DĚTI
SUNAR Complex 2,3

30 g
100+30 tbl
200 tbl
800 tbl

85 Kč
129 Kč
799 Kč
2 599 Kč
180 Kč

NEPLAŤTE ZA SVÉ ZDRAVÍ
VÍCE NEŽ JE NUTNÉ -

Spolky a sdružení

Školství
Projekt „Moje volba
– moje budoucnost“ na ZŠ Novolíšeňská

O pr·zdnin·ch
p¯ipravujeme:
IntenzivnÌ t˝dennÌ kurz EfektivnÌho rodiËovstvÌ od 8. 8. do
12. 8., kaûd˝ vöednÌ den od 18.00 do 21.00 v prostor·ch Pastelky.
V kurzu budete mÌt moûnost vyzkouöet si, jak˝m zp˘sobem zvl·dat
klasickÈ a st·le znovu se opakujÌcÌ krizovÈ situace, do kter˝ch se p¯i v˝chovÏ sv˝ch dÏtÌ dost·v·te. Kurzem v·s provede Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov·. P¯ihl·öky Klub Pastelka, n·m. Karla IV. 4, Brno-LÌöeÚ,
www.pastelka.net, info@pastelka.net, tel.: 725 816 804 od 8.00 do
15.00 hod.
JÛga pro tÏhotnÈ kaûdÈ ˙ter˝ v Ëervenci a srpnu od 9.30 do 11.00
hod. (Cena 900 KË za cel˝ kurz ñ 9 setk·nÌ). P¯ihl·öky na jitka.balasova
@gmail.com, http://jogavbrne.webnode.cz/, 774 844 685.

V souËasnosti chybÌ na trhu pr·ce kvalifikovanÌ ¯emeslnÌci a
techniËtÌ pracovnÌci. Proto Integrovan· st¯ednÌ ökola Sokolnice s
partnery, kter˝mi jsou Svaz pr˘myslu a dopravy »R a ESB ElektrickÈ
stroje a. s., p¯iöla s projektem zamÏ¯en˝m na û·ky 7. aû 9. roËnÌku
z·kladnÌch ökol JihomoravskÈho kraje. Jeho cÌlem je sezn·mit û·ky s
nÏkter˝mi odvÏt- vÌmi pr˘myslu a konkrÈtnÌmi ¯emesln˝mi profesemi
v nich, p¯edstavit je jako perspektivnÌ povol·nÌ a motivovat û·ky p¯i
v˝bÏru st¯ednÌ nebo pozdÏji i vysokÈ ökoly.
é·ci p¯ipravujÌcÌ se k volbÏ st¯ednÌ ökoly jsou zahrnov·ni nep¯ebern˝m mnoûstvÌm tiötÏn˝ch informacÌ, Ëasto se v nich oni i jejich rodiËe
ztr·cejÌ a chybÌ jim konkrÈtnÌ p¯edstava. ProjektovÈ aktivity jim nabÌzejÌ p¯ÌmÈ setk·nÌ s realitou pr·ce v danÈm oboru Ëi profesi formou besed s odbornÌky, exkurzÌ do firem a oborov˝ch dn˘ na vybran˝ch st¯ednÌch ökol·ch.

Jesličky Betynka
Denní zařízení rodinného typu pro děti od 9 měsíců
NaöÌ filozofiÌ je öùastnÈ, usmÏvavÈ dÌtÏ a spokojenÌ rodiËe. V harmonickÈm a podnÏtnÈm prost¯edÌ zajistÌme vöestrann˝ rozvoj Vaöeho
dÏù·tka.
U batolat rozvÌjÌme hygienickÈ a stravovacÌ n·vyky. ProcviËujeme
hrubou a jemnou motoriku, n·cvik ch˘ze. Formou hry podporujeme
rozvoj ¯eËi, slovnÌ z·soby a smyslovÈho vnÌm·nÌ.
S dÏtmi mladöÌho p¯edökolnÌho vÏku pracujeme, hrajeme a uËÌme
se v souladu s r·mcov˝m vzdÏl·vacÌm programem pro Mä.
U vöech dÏtÌ klademe d˘raz na rozvoj osobnosti, akceptujeme v˝chovnÈ poûadavky vych·zejÌcÌ z rodinnÈho a kulturnÌho prost¯edÌ
dÌtÏte.
Provoz jeslÌ je celoroËnÌ, vËetnÏ st·tem stanoven˝ch pr·zdnin,
v pracovnÌ dny od 7.00 do 18.00 hod. O dÏti se starajÌ zdravotnÌ sestry
a uËitelky Mä. Jedna vychovatelka m· na starosti maxim·lnÏ 3 dÏti.
V naöem t˝mu jsou zastoupeny vöechny vÏkovÈ kategorie i muûsk˝
prvek (anim·tor mimoökolnÌch aktivit).
Co nabÌzÌme navÌc? V Ëem jsme jedineËnÌ?
✿ Jazykovou vybavenost person·lu (anglick˝, nÏmeck˝, rusk˝ jazyk,
portugalötina) ñ p¯ijÌm·me dÏti z bilingv·lnÌho rodinnÈho prost¯edÌ.
✿ HlÌd·nÌ dÏtÌ mimo pracovnÌ dobu, v dobÏ nemoci hlÌd·nÌ dÌtÏte
v dom·cÌm prost¯edÌ.
✿ Po¯·d·me tzv. ÑRodiËovsk˝ veËerì ñ 1◊ za mÏsÌc pohlÌd·me Vaöe
dÏti p¯es noc (vËetnÏ stravy a programu).
✿ Po¯·d·me tzv. ÑVelk˝ n·kupì ñ 1◊ za mÏsÌc pohlÌd·me Vaöe dÏti
celÈ sobotnÌ dopoledne (vËetnÏ programu a stravy) ñ m˘ûe nav·zat
na rodiËovsk˝ veËer.
✿ Stravu 5◊ dennÏ odpovÌdajÌcÌ hygienick˝m a dietnÌm poûadavk˘
mal˝ch dÏtÌ obohacenou o BIO potraviny.
✿ Pravidelnou n·vötÏvu solnÈ jeskynÏ.
✿ Canisterapii.
✿ Dechov· cviËenÌ s flÈtniËkou.
✿ LogopedickÈ hr·tky.
Z·pis dÏtÌ na ökolnÌ rok 2011/
2012 probÌh· jiû nynÌ, provoz
zahajujeme 1. 8. 2011 formou
n·razovÈho hlÌd·nÌ dÏtÌ, moûno vyuûÌt ke zvyk·nÌ dÏtÌ na
pravidelnou doch·zku.

V prvnÌm pololetÌ ökolnÌho roku 2010/11 se do projektov˝ch aktivit
zapojili û·ci 9. roËnÌku naöÌ ökoly. Z˙Ëastnili se besedy s odbornÌkem
z oblasti strojÌrenstvÌ, elektrotechniku jim p¯iblÌûili studenti a pedagogovÈ z ISä Sokolnice. S velk˝m ohlasem se setkala exkurze do vozovny
DPMB ve SlatinÏ a zejmÈna n·vötÏva MoravskÈ ˙st¯edny v BrnÏ-BohunicÌch.
Ve druhÈm pololetÌ se projektovÈ aktivity p¯esunuly na û·ky 8. roËnÌku a budou je prov·zet aû do tÈ doby, neû si podajÌ p¯ihl·öky na st¯ednÌ ökoly. ZaË·tkem p¯ÌötÌho ökolnÌho roku bude projekt nabÌdnut jeötÏ
û·k˘m 7. roËnÌku.
I kdyû projekt konËÌ 30. 4. 2012, vÏ¯Ìme, ûe dÌky p¯ipravovan˝m
materi·l˘m se stane inspiracÌ pro dalöÌ û·ky i v n·sledujÌcÌch ökolnÌch
letech.
Projekt ÑMoje volba ñ moje budoucnostì, reg. Ë. CZ.1.07/1.1.02
/02.0088, je spolufinancov·n Evropsk˝m soci·lnÌm fondem a st·tPaedDr. Lenka Svobodov·
nÌm rozpoËtem »eskÈ republiky.

Dne 28. 6. 2011, od 6:30 bude k Z
Novolíeòská pøistaven kontejner urèený ke
sbìru papíru. áci, rodièe, obèané Línì,
zapojte se do tøídìní odpadu a pøineste
nepotøebný papír. Za peníze utrené sbìrem
papíru kola zakoupí dìtem deskové a jiné
hry,
které
budou
slouit
k vybavení
pøestávkových koutkù.

CelodennÌ provoz jeslÌ zaËne
29. 8. 2011.
JesliËky Betynka, Nivky 33, Brno 628 00

$

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Setkání vedení radnice
s řediteli líšeňských škol
Dne 13. dubna 2011 uspo¯·dala ökolsk· a kulturnÌ komise tradiËnÌ
setk·nÌ vedenÌ radnice s ¯editeli lÌöeÚsk˝ch z·kladnÌch a mate¯sk˝ch
ökol. CÌlem tÈto akce je sezn·mit se s ˙spÏchy, ale i s problÈmy jednotliv˝ch vzdÏl·vacÌch za¯ÌzenÌ. ÿeditelÈ a ¯editelky p¯edstavili
svoje ökoly v kr·tkÈ prezentaci. N·sledn· neform·lnÌ diskuse slouûila k v˝mÏnÏ zkuöenostÌ.
MÌstostarosta zodpovÏdn˝ za oblast ökolstvÌ Mgr. Janiötin mohl
s uspokojenÌm konstatovat, ûe z·kladnÌ i mate¯skÈ ökolstvÌ je v LÌöni
na vysokÈ ˙rovni a ¯editelÈ se sv˝mi t˝my odv·dÌ vynikajÌcÌ pr·ci.

ZŠ Masarova
na Mezinárodním tanečním festivalu
DÌvky a chlapci ze 3. A, kte¯Ì trÈnujÌ v krouûku AEROBIC na Zä
Masarova, se 8. 4. 2011 z˙Ëastnili Mezin·rodnÌho taneËnÌho festivalu,
kter˝ se konal v BrnÏ. P¯edvedli choreografii Evy ProkleökovÈ ÑämoulÌciì. I kdyû byli na soutÏûi poprvÈ, ve velkÈ konkurenci vybojovali
1. mÌsto a zlat˝ poh·r.

Ing. Eva Svobodov·,
radnÌ, p¯edsedkynÏ ökolskÈ a kulturnÌ komise

VÍTÁMVÁS CUP na ZŠ Novolíšeňská
SblÌûit zdravÈ a hendikepovanÈ mladÈ lidi pomocÌ oblÌbenÈ stolnÌ
hry STIGA hokej ñ s tÌmto posl·nÌm putuje po brnÏnsk˝ch ökol·ch
turnaj ÑVÕT¡MV¡S CUP na cest·chì po¯·dan˝ pod z·ötitou prim·tora mÏsta Brna pana Romana Onderky a hejtmana JihomoravskÈho
kraje pana Michala Haöka. Jeho po¯adateli jsou studenti St¯ednÌ ökoly F. D. Roosevelta pro tÏlesnÏ postiûenÈ (ve spolupr·ci s VUT Brno)
a sv˘j projekt nazvali na poËest spoluû·ka a kamar·da Luk·öe VÌt·mv·se, kter˝ v roce 2005 podlehl svÈ v·ûnÈ nemoci.
P·tou zast·vkou putovnÌho turnaje v tomto ökolnÌm roce se stala
tÏlocviËna Zä NovolÌöeÚsk·. Ve st¯edu 4. kvÏtna 2011 se za hr·Ësk˝mi
stoly potkali z·stupci naöich û·k˘ v Ëele s ¯editelem ökoly Josefem Nov·kem, reprezentanti po¯·dajÌcÌ st¯ednÌ ökoly a z·stupci extraligovÈho
florbalovÈho klubu Bulldogs Brno. Ke skvÏlÈ sportovnÌ atmosfÈ¯e p¯ispÏli i spont·nnÌ fanouöci, kter˝mi byli p¯edevöÌm û·ci Zä NovolÌöeÚsk· se sv˝mi uËiteli. Setk·nÌ poctili svou n·vötÏvou takÈ starosta a mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ pan B¯etislav ätefan a pan Jozef Sedl·Ëek,
kte¯Ì se s n·mi podÏlili o post¯ehy a poznatky ze svÈ pr·ce ve vedenÌ
M» Brno-LÌöeÚ, ale takÈ o vzpomÌnky na sv· ökolnÌ lÈta a na sv˘j vztah
ke sportu v dobÏ jejich ökolnÌ doch·zky i v souËasnosti.

KromÏ oblÌbenÈ stolnÌ hry, mÏli û·ci naöÌ ökoly moûnost shlÈdnout uk·zky florbalovÈho umÏnÌ extraligov˝ch hr·Ë˘ Bulldogs Brna
(z nichû nÏkterÈ si mohli i sami vyzkouöet). MÏli takÈ moûnost nauËit
se, jak pom·hat hendikepovan˝m spoluobËan˘m a kamar·d˘m, a jak se
k nim chovat, nap¯Ìklad, jak oslovit hendikepovanÈho kamar·da, jak
mu pomoci do schod˘. Zjistili, jak je tÏûkÈ jezdit na vozÌËku ñ prostÏ
opÏt se nauËili nÏco uûiteËnÈho a pot¯ebnÈho pro ûivot.
VÌtÏzem turnaje se stal AntonÌn Kr·tk˝ ze Sä F. D. Roosevelta.
Z reprezentant˘ Zä NovolÌöeÚsk· byl nejlepöÌ Filip Urban z IX. C. AbsolutnÌ vÌtÏzstvÌ vöak n·leûÌ pozoruhodnÈ a chv·lyhodnÈ myölence,
obÏtavosti student˘ St¯ednÌ ökoly F. D. Roosevelta p¯i jejÌ realizaci
a vynikajÌcÌmu z·zemÌ, kterÈ turnaji poskytla Zä NovolÌöeÚsk·.
CelÈmu projektu p¯ejeme ˙spÏönou cestu v podobÏ dalöÌch skvÏRNDr. Josef Nov·k, ¯editel Zä NovolÌöeÚsk·
l˝ch turnaj˘ a setk·nÌ.
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Zleva stojÌ: Dominika Mil·nov·, Zuzana Vernerov·, Nat·lka Stratilov·,
vedoucÌ skupiny Eva Prokleökov·, Julie KuËerov·, Krist˝na Homolkov·,
Linh Nguyen.
1. ¯ada zleva: Lucie VaculÌkov·, B·ra Svobodov·, Jan Mikulica. Do skupiny pat¯Ì takÈ Mirek Pr·öek a Eliöka Schmausov·.
Eva Prokleökov·, Zä Masarova

Cestovatelé z Masarky
Ve st¯edu 20. dubna jsme na naöÌ ökole oslavili Den ZemÏ. Pro
û·ky 1.ñ9. roËnÌku jsme p¯ipravili projektov˝ den ÑCestovatelÈì.
Kaûd· cestovatelsk· v˝prava si nejprve vymyslela sv˘j n·zev a pok¯ik.
Pak uû se vöichni vydali na cestu po r˘zn˝ch zemÌch naöÌ kr·snÈ planety.
Na kaûdÈm z 25 stanoviöù, umÌstÏn˝ch v okolÌ ökoly, plnili nÏjak˝ ˙kol.
Ve Francii stavÏli Eiffelovku z krabic, v Austr·lii sk·kali v pytlÌch jako klokani, v EgyptÏ mumifikovali toaletnÌm papÌrem, v ÿecku odpovÌdali
na ot·zky o OH, v »ÌnÏ p¯en·öeli
cukr h˘lkami, v Norsku vytv·¯eli
sousoöÌ jako ve VigelandovÏ parku,
v Japonsku skl·dali papÌrovou skl·daËku, v BrazÌlii kopali na br·nu.
KromÏ toho se bÏhem cesty vypo¯·dali s nÏkter˝mi obtÌûemi. Museli si
poradit s transportem ranÏnÈho Ëlena
v˝pravy, p¯ekonali velmi n·roËnou
p¯ek·ûkovou dr·hu, zvl·dli noËnÌ
p¯esun se zav·zan˝ma oËima, p¯eöli
p¯es ¯eku plnou piranÌ, zorientovali
se bez kompasu, dorozumÌvali se pomocÌ öifer a takÈ poznali, kterÈ z lesnÌch plod˘ lze v p¯ÌpadÏ nouze jÌst. PerfektnÏ zvl·dli i pozn·v·nÌ vlajek
navötÌven˝ch st·t˘ a urËov·nÌ jejich hlavnÌch mÏst. DÏti takÈ musely
uk·zat, jak jsou na tom se svou pamÏtÌ a jak citliv˝ majÌ Ëich a hmat.
Vöechny v˝pravy (Dr·Ëci, Parù·ci, Bob¯i, œ·belskÈ p¯Ìöerky, ...) byly
moc öikovnÈ. P¯edvedly nejen svoje znalosti a dovednosti, ale p¯edevöÌm
schopnost spolupracovat. V kaûdÈ cestovatelskÈ v˝pravÏ byli totiû zastoupeni û·ci vöech roËnÌk˘. MalÈ dÏti se velmi snaûily a û·ci 2. stupnÏ jim
pom·hali, povzbuzovali je a chv·lili. BezvadnÏ se o svÈ mladöÌ spoluû·ky
starali, p¯estoûe hlÌdat celÈ dopoledne Ñpytel blechì nenÌ nic snadnÈho.
Za p¯ekr·snÈho poËasÌ jsme si tak vöichni zp¯Ìjemnili poslednÌ p¯edpr·zdninov˝ den.
Denisa Dosoudilov·, Zä Masarova 11
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
Jak bylo (mnÏ) a jak je (Barm·nc˘m)
v BARMÃ ñ a u n·s...
V ˙ter˝ 26. dubna se v programu SaVIO
uskuteËnilo vypr·vÏnÌ o zemi ovl·danÈ vojenskou juntou, ve kterÈ vzduch vonÌ ko¯enÌm a kde
ËÌönÌci se p¯ivol·vajÌ mlask·nÌm. VÌte, o kterÈ
zemi je ¯eË? Schv·lnÏ nech·v·m chvÌli pauzy,
abyste si mohli po¯·dnÏ promyslet odpovÏÔ.
No dob¯e, s pravdou ven... ¯eË je samoz¯ejmÏ o BarmÏ, jejÌû p¯ÌrodnÌ kr·sy, zajÌmavosti
a pozoruhodnosti p¯ijela p¯edstavit Daniela Hronov·, kter· mÏla Ëest navötÌvit tuto podmanivou
zemi celkem dvakr·t. JistÏ m·lokdo dnes tuöÌ,
jak se ûije v BarmÏ, kde je pr˘mÏrn˝ v˝dÏlek jeden dolar na den. JakÈ jsou mÌstnÌ kulturnÌ zvyky? Jak se obyvatelnÈ tÈto zemÏ stravujÌ? JakÈ
jsou jejich hodnoty a jak nahlÌûejÌ na n·s, obyvatele z·padnÌ civilizace? Pat¯Ìte-li mezi ty, kte¯Ì
se z jakÈhokoliv d˘vodu nemohli zajÌmavÈho
veËera z˙Ëastnit a zajÌmajÌ-li v·s osudy mÌstnÌch
obyvatel a celÈ zemÏ, pak m·te opÏt moûnost zaposlouchat se do zajÌmav˝ch informacÌ prost¯ednictvÌm nahr·vky z cestopisu, kter· je umÌstÏna
v sekci ke staûenÌ na www.salesko.cz.
Mgr. Petr MaliÚ·k

Odr·ûedlovÈ z·vody v Salesku
Ke startu, p¯ipravit, pozÛÛÛÛÛr, teÔ...
Ve Ëtvrtek 5. kvÏtna odstartovaly na h¯iötÌch
za Saleskem historicky prvnÌ saleskovÈ odr·ûedlovÈ z·vody. ⁄derem des·tÈ hodiny se malÌ i vÏt-

öÌ z·vodnÌci zaËali sjÌûdÏt ze vöech kout˘ svÏta
na sv˝ch motork·ch, kolech a odr·ûedlech, aby
se spoleËnÏ utkali v nejr˘znÏjöÌch disciplÌn·ch.
Na z·vÏr se pak vöichni zkuöenÌ z·vodnÌci poprali s nelehkou z·vodnÌ dr·hou a dojeli aû
do cÌle, kde na nÏ Ëekala zaslouûen· sladk· medaile.
Mgr. Kl·ra Simandelov·

Chyst·me v Ëervnu
SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost
Uganda ñ ritu·ly a zvyky
Michal P¯Ìhoda ñ cestopis
Fotografie a povÌd·nÌ o poslednÌ cestÏ s organizacÌ Bwindi Orphans do Ugandy, dokument o ûivotÏ dÏtÌ, ob¯Ìzka chlapc˘ ñ p¯echod do dospÏlosti.
Kdy: 7. Ëervna 19.00
Kde: Klub VeSPOD
Je pr·vo vûdy spravedlivÈ?
JUDr. Miloslav V˝born˝
Co by mÏli Ëinit tv˘rci, uûivatelÈ a aplik·to¯i
pr·va? Pr·va, povinnosti, svobody a odpovÏdnosti ñ jak je nalÈzat. Je v˘bec v lidsk˝ch sil·ch
nalÈzat spravedliv· rozhodnutÌ? JakÈ je postavenÌ ⁄stavnÌho soudu? Je ⁄stavnÌ soud soudem
soudÌcÌm parlament, vl·du i soudy? Sehr·v· Ëi
m· (nebo nem·?) sehr·vat p¯i rozhodov·nÌ soudce vnÌm·nÌ spravedlnosti v biblickÈm Ëi k¯esùanskÈm pojetÌ? P¯edevöÌm o takto naznaËen˝ch

ot·zk·ch bude hovo¯it JUDr. V˝born˝ s tÌm, ûe
se tÏöÌ na zajÌmavÈ dotazy.
Miloslav V˝born˝ vystudoval Pr·vnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1990 byl
zvolen poslancem »eskÈ n·rodnÌ rady. V roce
1996 se stal ministrem obrany. Od roku 1998
p¯edsedal LegislativnÌ radÏ vl·dy. Soudcem
⁄stavnÌho soudu »eskÈ republiky byl jmenov·n
3. Ëervna 2003 prezidentem V·clavem Klausem.
Kdy: 21. Ëervna 19.00
Kde: Klub VeSPOD

Klub rodiË˘ a dÏtÌ
Za pokladem sk¯Ìtka LÌöÚ·Ëka
MilÈ dÏti, zveme v·s i vaöe rodiËe na dobrodruûnou cestu ÑZa pokladem sk¯Ìtka LÌöÚ·Ëkaì, kter·
se uskuteËnÌ ve Ëtvrtek 9. Ëervna. Sejdeme se
v 9.00 hodin u Saleska nebo v 9.30 hodin p¯ed
hotelem Velk· Klajdovka. N·vrat k Salesku do
11.30 hodin. TÏöÌme se na V·s.

PoËÌtaËov· uËebna
V p¯ÌötÌm ökolnÌm roce spouötÌme novou multimedi·lnÌ poËÌtaËovou uËebnu, kter· bude slouûit
jako multimedi·lnÌ centrum pro kaûdou vÏkovou
kategorii. Budeme novÏ nabÌzet tyto krouûky:
Z·kladnÌ pr·ce s poËÌtaËem pro dospÏlÈ a seniory, PoËÌtaËe ñ zaË·teËnÌci (dÏti a adolescenti),
PoËÌtaËov· Grafika (adolescenti), Tvorba internetov˝ch str·nek (adolescenti), Fotokrouûek
(dÏti, adolescenti), Videotvorba (adolescenti),
Audiotechnik ñ zvuka¯ (adolescenti), d·le takÈ
douËov·nÌ cizÌch jazyk˘ za pomoci v˝ukov˝ch
program˘. VÌce informacÌ naleznete pr˘bÏûnÏ na
naöich str·nk·ch.
(pokraËov·nÌ na stranÏ 9)
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň

ZŠ Novolíšeňská ve Strážnici

(pokraËov·nÌ ze strany 8)

V p·tek 15. 4. 2011 se t¯Ìdy 1. C a 1. D Zä NovolÌöeÚsk· vypravily
do str·ûnickÈho skanzenu na velikonoËnÌ program ÑFaöanky, faöanky, Velk· noc ide...ì.
Na zaË·tku prohlÌdky se dÏti p¯evlÈkly do masek a z˙Ëastnily se faöankovÈho pr˘vodu, p¯i kterÈm si zatancovaly s medvÏdem. Str·ûnickÈ
vesniË- ky n·s vt·hly do tradic a zvyk˘ Velikonoc d·vn˝ch Ëas˘. S paÚm·mou jsme zdobili kraslice, s vesnick˝mi dÏvËaty jsme vyn·öeli
MORENU, s podöabl·¯i jsme tancovali, ochutnali jsme i boûÌ milosti
a truhl·¯ n·m vyrobil faöankovou öavli.
DÏti si odvezly jarnÌ pÌöùaliËky i jinÈ suven˝ry. V˝let byl zakonËen
n·vötÏvou Baùova kan·lu. Do Brna jsme se vr·tili s velikonoËnÌ n·Mgr. Hana M¸llerov·, Zä NovolÌöeÚsk·
ladou.

»trn·ct dobrovolnÌk˘ pom˘ûe chud˝m dÏtem ve svÏtÏ
SlavnostnÌ vysl·nÌ dobrovolnÌk˘ probÏhne na akci s n·zvem ÑAksantiì
18. Ëervna 2011 v 19.00 v Salesi·nskÈm st¯edisku v BrnÏ-LÌöni. VeËerem bude prov·zet zn·m˝ moder·tor Pavel AndÏl (Noc s AndÏlem
na »T2) a jako speci·lnÌ host vystoupÌ Frantiöek Radecki, Ëesk˝ salesi·n p˘sobÌcÌ v Zimbabwe. Na program je zv·na öirok· ve¯ejnost.
Rok 2011 byl Evropskou uniÌ vyhl·öen Evropsk˝m rokem dobrovolnictvÌ. »esk· republika nez˘st·v· pozadu a dÌky projektu Adopce nablÌzko vysÌl· na pomoc 14 mlad˝ch dobrovolnÌk˘. 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, Svazijska, JihoafrickÈ republiky, Zambie, Indie
a Bulharska. Zde se zapojÌ do jiû existujÌcÌch projekt˘ zamÏ¯en˝ch na vzdÏl·v·nÌ a v˝chovu dÏtÌ a ml·deûe.
Na akci s n·zvem Aksanti, coû ve svahilötinÏ znamen· ÑdÏkujiì, se ve¯ejnosti p¯edstavÌ nejen 14 nov˝ch dobrovolnÌk˘, ale i ¯ada b˝val˝ch dobrovolnÌk˘. N·vötÏvnÌci se mohou tÏöit takÈ na skypovÈ rozhovory se souËasn˝mi dobrovolnÌky v terÈnu, sezn·menÌ s odliön˝mi kulturami nebo
ochutn·vku exotick˝ch jÌdel. Vstup je zdarma.
V doprovodnÈm programu Aksanti probÌh· v˝stava

ÑPot¯ebujeme se navz·jemì
od 9. 5. do 19. 6. v Galerii Saleska.
SouËasnÏ takÈ zveme na v˝stavu

ÑObr·zky pro radostì
v˝tvarn˝ch pracÌ û·k˘ speci·lnÌ Zä, Mä a PraktickÈ ökoly ELPIS,
kter· se kon· od 17. 5. do 24. 6. v Galerii Salesko.

Fyzikální duety žáků ZŠ Novolíšeňská
V r·mci projektu Naturtech probÌhala i zajÌmav· soutÏû nazvan·
Fyzik·lnÌ duet, kterou organizovala VUT v BrnÏ. SoutÏû byla zamÏ¯ena na praktickou experiment·lnÌ Ëinnost i na spolupr·ci ve dvojici.
⁄ËastnÌci si mohli vybrat z 11 tÈmat. Zrealizovan˝ experiment pak
museli zdokumentovat a poslat do 1. korespondenËnÌho kola.
Ze Zä NovolÌöeÚsk· se do tÈto soutÏûe p¯ihl·sily t¯i dvojice. Ondra
HladÌk a Luk·ö äeiner ve svÈm p¯ÌspÏvku shrom·ûdili mnoho recept˘
na bublinov˝ roztok, zkoumali a prakticky je zkouöeli. Testovali takÈ
r˘znÈ pom˘cky. Svoji pr·ci zdokumentovali formou prezentace a videoz·znamu.
Podobnou cestou pracovali i Adam Remeö a Milan ZajÌËek. Tato
dvojice si vybrala tÈma PET l·hve. P¯ipravili nÏkolik souprav pro experiment·lnÌ Ëinnost, vyzkouöeli zajÌmavou soupravu na nafukov·nÌ balÛnku s vyuûitÌm dvou PET lahvÌ. Vyrobili takÈ z PET l·hve svÌtilnu,
kter· jde pouûit i jako mal˝ sklenÌËek. NejvÌce pr·ce jim zabralo zhotovenÌ funkËnÌho modelu vodnÌho vzn·öedla z velkÈ a dvou mal˝ch PET
lahvÌ. Vzn·öedlo je poh·nÏno elektromotorkem a vrtulÌ.
T¯etÌ dvojice, VÏrka a Vaöek FabÌkovi, se sv˝m projektem VodnÌ
hraËky postoupili do fin·le, kterÈ se konalo v Muzeu VysoËiny
v JihlavÏ.
PorotÏ i dalöÌm ˙ËastnÌk˘m p¯edstavili hraËky, kterÈ vyuûÌvajÌ zajÌmav˝ch vlastnostÌ vody, zejmÈna toho, ûe voda umÌ nadn·öet i tlaËit.
Velmi se lÌbil lÈtajÌcÌ mot˝l na tyËi, p¯i jehoû v˝robÏ û·ci vyuûili svÈ
znalosti o vztlakovÈ a magnetickÈ sÌle. Prakticky p¯edvedli takÈ zhotoven˝ model hydraulickÈho zved·ku a uk·zali, jak lze vypoËÌtat velikost
sÌly, kterou musÌ p˘sobÌ ruka na mal˝ pÌst, aby tÌmto zved·kem byl
zvednut kokosov˝ o¯ech. Zn·m˝ pokus s kartezi·nkem vylepöili tak, ûe
k nÏmu p¯idali koleËko s lopatkami, kterÈ vyst¯ihli z Omnia vÌËka.
Pot·pÏË se pak po stlaËenÌ l·hve pohyboval nejen dol˘ a p¯i povolenÌ
nahoru, ale takÈ se ot·Ëel na jednu a druhou stranu. Na z·vÏr VÏrka porotÏ p¯edvedla zajÌmavÈ kouzlenÌ s vodou a vÌnem, ve kterÈ takÈ vyuûila sv˝ch znalostÌ o atmosfÈrickÈm tlaku.
VystoupenÌ sourozenc˘ FabÌkov˝ch bylo ocenÏno ve fin·le
2. mÌstem. P¯ed nimi se umÌstili studenti z Gymn·zia Boskovice
RNDr. VÏra Bdinkov·
s projektem Elektrol˝za.
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Skvělé úspěchy žáků ZŠ Holzova
V poslednÌ dobÏ se û·k˘m Zä Holzova obzvl·ötÏ da¯Ì... Po pÏveck˝ch ˙spÏöÌch Nat·lky »adeni teÔ velkÈho ˙spÏchu dos·hla dalöÌ naöe
û·kynÏ ñ Krist˝nka Pokorn· ze t¯Ìdy VIII. B ñ a to na poli vÏdy biologickÈ. Nejprve vyhr·la ökolnÌ kolo biologickÈ olympi·dy, potÈ v dubnu
kolo mÏstskÈ a v ˙ter˝ 10. kvÏtna se jÌ poda¯ilo vyhr·t i kolo krajskÈ,
kterÈ se odehr·valo na p˘dÏ chemickÈ fakulty VUT v BrnÏ. TÌm dos·hla nejvyööÌ moûnÈ mety v tÈto soutÏûi ñ a my jÌ moc a moc gratulujeme!
A co k tomu dod·v· sama Krist˝nka?
ÑOdmaliËka m·m r·da vöechna zvÌ¯ata, i kdyû kom·¯i, blechy
a klÌöùata nepat¯Ì mezi moje nejoblÌbenÏjöÌ. Kdyû jsem chodila do ökolky, fascinovaly mÏ nejvÌce ryby, teÔ m·m nejradÏji plazy a obojûivelnÌky. ZajÌm·m se ale i o savce, pt·ky a bezobratlÈ ûivoËichy. Ve svÈm volnÈm Ëase je takÈ r·da pozoruji ve volnÈ p¯ÌrodÏ. TeÔ se uû trochu vÏnuji
i botanice. Se svou sestrou Nelkou chodÌm do krouûku terarist˘ na p¯ÌrodovÏdnou stanici Kamen·Ëky. Domov s n·mi sdÌlÌ kr·lÌci, morËe, andulka, rybiËky, pakobylky, ötÌ¯i a jejich potrava. K tomu bych si r·da
po¯Ìdila jeötÏ nÏjakÈho jeötÏra a hada.ì
Jak se zd·, zrodila se pr·vÏ nov· lÌöeÚsk· bioloûka a my jÌ p¯ejeme
mnoho ˙spÏch˘ i v dalöÌch letech, st·lÈ zaujetÌ pro z·hady p¯Ìrody
a nezdolnou sÌlu p¯i hled·nÌ jejich vysvÏtlenÌ, podstaty.
(redakËnÏ upraveno)

Divadlo LÌöeÚ se ˙ËastnÌ s inscenacÌ Putin lyûuje mezin·rodnÌ v˝stavy
PraûskÈ quadriennale scÈnografie a divadelnÌho prostoru!

BrnÏnskÈ p¯edstavenÌ v r·mci PQ 2011:

divadlo LÌöeÚ: Putin lyûuje
Politick· fraöka o obÏtech Putinovy vl·dy

24. 6. 2011 v 20.00, ve vojenskÈm stanu
ñ Pivnice u Fidela (Masarova 7)
dalöÌ informace: www.divadlolisen.cz
rezervace lÌstk˘: irena@divadlolisen.cz

'

Z kultury
Příměstské tábory na Kotlance
»as p¯ed Velikonocemi byl v KulturnÌm centru LÌöeÚ
na Kotlance urËen dÏtem, kterÈ mÏly pr·zdniny. Mohly si u n·s
vyrobit kr·snou velikonoËnÌ v˝zdobu, ale takÈ nechybÏly vych·zky do p¯Ìrody nebo t¯eba na v˝stavu akvarijnÌch ryb spojenou s prohlÌdkou hradu äpilberk.
P¯i proch·zce po kr·sn˝ch lÌöeÚsk˝ch lesÌch v Mari·nskÈm
˙dolÌ si mohly dÏti postavit domeËky pro lesnÌ obyvatele a v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ blÌzkÈho Kadlcova ml˝na si pochutnaly
na obÏdÏ. P¯ÌmÏstskÈ t·bory p¯ipravujeme i na lÈto. Uû teÔ se
n·m hl·sÌ z·jemci z ¯ad d¯ÌvÏjöÌch n·vötÏvnÌk˘ t·bor˘, proto
nev·hejte a p¯ihlaste svÈ dÏti vËas. PrvnÌ t·bor se uskuteËnÌ v termÌnu od 25. do 29. 7. 2011. Tento t·bor jsme nazvali Cesta kolem svÏta.



Bude to t˝den pln˝ tvo¯enÌ na etnickÈ tÈma, kaûd˝ den jinak
zamÏ¯en˝. NavötÌvÌme zemi indi·n˘, faraÛn˘, podÌv·me se do Japonska a nebude chybÏt ani cesta do Karibiku, kde se setk·me
s pir·ty a na chvÌli se jimi dokonce i staneme. DalöÌ termÌn t·bor˘
je 22.ñ26. 8. 2011, a to se pro zmÏnu podÌv·me do minulosti.
Jmenuje se Cesta strojem Ëasu aneb V˝prava do minulosti. Tento
t·bor bude, jak uû n·zev napovÌd·, pln˝ v˝let˘ za pozn·nÌm
a do p¯Ìrody.
PodÌv·me se nap¯Ìklad do Anhtroposu, na B˝ËÌ sk·lu a nebude chybÏt ani v˝let do Dinoparku.
VÏ¯Ìme, ûe je na co se tÏöit. Tak p¯ijÔte a proûijte s n·mi dobrodruûstvÌ, na kterÈ budete jistÏ dlouho vzpomÌnat!
TÏöÌ se na V·s kolektiv KC LÌöeÚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

St ar ožitnosti

Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže,
zastávka Konopná, tramvaj č. 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: nábytek • obrazy • rámy • kapesní a náramkové hodinky
do r. v. 1970 • šperky • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky
• pudřenky • svícny • lustry • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia
• gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla
• betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci • hudební nástroje
• plakáty • knihy • pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti.
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

využijte zcela nový
bezplatný projekt
oddlužení a pomoci
Nejste schopni splácet
své finanční závazky?
Máte zadluženou nemovitost?
Je proti Vám vedeno exekuční řízení
nebo Vám bezprostředně hrozí?
Bezplatná právní konzultace.
obchodní manažer:

Tel: 724 100 147

www.kr editfinance.cz

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘.
Moravsk· vÌna sudov·, znaËkov· a roËnÌkov·.
Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

Potraviny SAHARA

nově otevřeno
do 21.30 hod.
– čerstvé pečivo z vlastní pekárny
– parkování přímo u prodejny
– uzeniny, mléčné výrobky, sudové víno
Potraviny SAHARA
Bednaříkova 2
Brno-Líšeň

Otevírací doba:
Po–Pá 6–21.30 hod.
So 7–12 hod.

V Ý H O DY
Nerušené bydlení
uprostřed přírody
Cykloturistické trasy
a naučné stezky

Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta

Klidná nová ulice
Oblíbená lokalita
Mariánského údolí
10 min. autem do
Brna návaznost D1
LÍŠEĂ

BRNO

PODOLÍ
50

SLATINA

D1

Ceny domu od
ŠLAPANICE

3 999 900 KČ (vč. dph a pozemku)
K nastěhování od 1. 9. 2011

www.rd-podoli.cz

Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: rd-podoli@rd-podoli.cz
Představte si žít v pohodě jako 15letý Dominik.
Zvládl astma a stresy se rozplynuly jako sníh na slunci.
Vy se to naučíte na semináři 18. 6. 2011.
www.kcivahart.webnode.cz, 606 864 570

sanace

v ýs t a v b a

statika budov

zednické práce
výškové práce
izolace
zateplení fasád
rekonstrukce
domů - bytů,
koupelen

tel: 774 789 787
www.sanast.cz

Mariánské údolí 3, 628 00 Brno
Tel.: 544 217 996, 774 990 152
pořádá
v pátek 1. 7. 2011 od 20 hodin

Vstup zdarma.
Přijďte se pobavit
a pochutnat si
na dobrém jídle.
Jste srdečně zváni.
www.kadlcuvmlyn.cz
www.ranchmusic.webnode.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od 1. 4. 2011 změna ordinačních hodin a lékaře v ordinaci
praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. M. Hutařové,
poliklinika Horníkova 34, Brno-Líšeň

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.
odběry
Po
Út
St
Čt
Pá

7:00–7:30

7:00–7:30

bez objednání
7:30–10:00
7:30–10:00
13:00–16:00
10:30–12:00
7:30–10:00

na objednání
10:00–15:30
10:00–12:00
16:00–18:00
12:30–15:30

Více na: www.ordinacebajerova.cz

Z kultury
Vítězem Líšeňského profilu je Josef Šedý

V

r·mci akce LÌöeÚsk˝ profil oslovila Kate¯ina äed· vöechny dom·cnosti ze StarÈ LÌönÏ (vÌce neû 2500) a poû·dala je, aby z celkem 511 kreseb vybrali tu kresbu, na kterÈ je zobrazen ËlovÏk nejvÌce podobn˝ horizontu obce. VybÌralo celkovÏ 1905 obyvatel, z hlasov·nÌ pak jako vÌtÏzn·
vzeöla kresba ËÌslo 14, na kterÈ student Hynek Poul zobrazil pana Josefa
äedÈho.
Josef äed˝ se narodil v roce 1951 v LÌöni a proûil zde cel˝ sv˘j dosavadnÌ ûivot. V LÌöni ûili i jeho rodiËe ñ matka Jana äed· pracovala jako
vedoucÌ skladu v Dom·cÌch pot¯eb·ch, otec Josef äed˝ jako mistr ve sklen·¯skÈ dÌlnÏ.
Po ukonËenÌ z·kladnÌ ökoly absolvoval Josef äed˝ st¯ednÌ uËiliötÏ ñ
obor elektromechanik. V tomto oboru nad·le p˘sobil v defektoskopickÈ
laborato¯i v Zetoru. V roce 1993 se Josef äed˝ stal spolumajitelem videop˘jËovny PROFIL, kde dodnes p˘sobÌ uû jako majitel. Jeho videop˘jËovna
na lÌöeÚskÈm n·mÏstÌ Karla IV. je sv˝m zp˘sobem unik·tnÌ: v dobÏ, kdy
ostatnÌ p˘jËovny zanikly, PROFIL st·le existuje a nabÌzÌ nejen DVD, ale
i prodej videokazet. NÏkte¯Ì z·kaznÌci pro nÏ do okrajovÈ LÌönÏ nev·hajÌ jet
p¯es celÈ Brno.
V roce 1974 se Josef äed˝ v BrnÏ oûenil s Hanou äoukalovou. Jeho
manûelka (nar. 1953) pracovala jako prodavaËka a nynÌ jako övadlena.
Z manûelstvÌ se narodily dvÏ dcery: Kate¯ina (1977) a Martina (1979).
Josef äed˝ m· t¯i vnouËata ñ Julii, Nelu a Ji¯Ìho.
Mezi konÌËky Josefa äedÈho pat¯Ì rockov· hudba a filmy. Jeho pr·ce je
mu i konÌËkem. Z LÌönÏ se vÌtÏz LÌöeÚskÈho profilu nehodl· ani v budoucnu
stÏhovat.

Ihned po ukonËenÌ slavnostnÌho vyhl·öenÌ vÌtÏze lÌöeÚskÈho profilu
zaËala vznikat kniha.
ÑV publikaci nebudou zachyceny jen ud·losti jeû p¯edch·zely nalezenÌ
vÌtÏznÈho profilu, ale i akce, jeû jsou v souvislosti s tÌm p¯ipravov·ny na nÏkolik p¯ÌötÌch mÏsÌc˘,ì ¯Ìk· autor knihy spisovatel Aleö Pal·n.
Harmonogram tÏchto akcÌ naleznete v dalöÌm ËÌsle.
Kate¯ina äed·

Z dopisů čtenářů
TJ SOKOL LÍŠEŇ AKADEMIE
Dne 26. dubna 2011 zaûil velk˝ s·l lÌöeÚskÈ
Sokolovny mnoho potlesku. Svoji pohybovou
dovednost tam p¯edvedly pod vedenÌm panÌ
Dany DoleûalovÈ p¯edökol·ci. Rozz·¯enÈ tv·¯e
cviËenc˘ byly podÏkov·nÌm za potlesk div·k˘.
StejnÈ ovace sklidil i N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·Ëek, kter˝ pod vedenÌm Heleny VrchotovÈ zatanËil a zazpÌval nÏkolik lÌöeÚsk˝ch pÌsnÌ a tanc˘
ze SbÌrky Frantiöka Svobody.
P¯Ìpravka TS St¯evÌËky zatanËila pod vedenÌm M. »ernÈ Ñämoulataì. Pro vÏtöÌ dÌvky pak
p¯ipravila tat·û choreografka tanec s n·zvem
Jungle song. I tato ËÌsla mÏla opÏt velk˝ ˙spÏch.

DospÏlÈ interpretky pod vedenÌm trenÈrky
a choreografky Hany Z·borskÈ zatanËily Rusk˝
tanec, Chorovod, Country a Honey, honey. Je aû
s podivem, s jak˝m nasazenÌm se ûeny taneËnÌ
skupiny Sokola p¯ipravuji na takovÈto veËery.
Klasick· taneËnÌ pr˘prava dovedla estetick˝
projev interpretek k v˝kon˘m, kterÈ obecenstvo
p¯ijalo s nadöen˝m potleskem i hlasit˝mi projevy
p¯Ìznivc˘ tÈto taneËnÌ skupiny sokolek. Jak je
vidÏt, tak i amatÈr, kter˝ se svÈmu hoby vÏnuje
s pravideln˝m nasazenÌm, dok·ûe p¯ed publikem
dos·hnout obdivuhodn˝ch v˝sledk˘.
SkuteËnÏ p¯Ìkladnou podÌvanou p¯edvedly

dÌvky i chlapec s TS ENIGMATIC, jejichû v˝kony
jsou na öpiËkovÈ celorepublikovÈ ˙rovni. Tance
Salsa voque a Charleston v choreografii Jany
HonkovÈ p¯ekvapily i profesion·ly sv˝m bravurnÌm projevem.
LÌöeÚskÈmu Sokolu pat¯Ì v¯el˝ dÌk, ûe v prostor·ch Sokolovny mohou sokolky a sokoli tr·vit
sv˘j voln˝ Ëas. KulturnÌ pohyb uspokojuje nejen
tÏlo, ale i ducha.
Dlouhou v˝drû a hodnÏ zdaru do dalöÌ pr·ce
p¯ejÌ nadöenÌ div·ci.
Karel Fux
(redakËnÏ neupraveno)

„Líšeňská voda je asi zázračná...“
V pondÏlÌ 9. 5. 2011 se doûila 100 let panÌ R˘ûena Kopeck· (roz.
äÛnov·) ze starÈ LÌönÏ. K tomuto v˝znamnÈmu ûivotnÌmu jubileu jÌ
p¯iöel osobnÏ pop¯·t starosta M» Brno-LÌöeÚ Mgr. B¯etislav ätefan
spoleËnÏ s mnoha dalöÌmi gratulanty.
ÑMaminka se v LÌöni narodila a proûila zde cel˝ sv˘j ûivot. Pracovala jako prodavaËka, jejÌm poslednÌm zamÏstn·nÌm byla pr·ce
v lÌöeÚskÈm Zetoru. Do zaslouûenÈho d˘chodu odeöla v roce 1968, ale jeötÏ ve
sv˝ch 75 letech si sama naöla brig·du p¯i
˙klidu ve ökole,ì ¯ekl n·m jejÌ syn Jaroslav
(76 let), b˝val˝ uËitel hudby. O panÌ Kopeckou dnes peËuje cel· rodina, nejvÏtöÌ
z·sluhu m· ovöem manûelka jejÌho vnuka
Aleöe ñ Martina Kopeck·. ÑOslavenkynÏ je
v okolÌ velmi oblÌben· a je zn·ma svou
peËlivostÌ. MÏla vûdy radost, kdyû v domÏ
i p¯ed domem bylo vöe uklizeno. Jako
vÏ¯ÌcÌ se aktivnÏ ˙Ëastnila n·boûenskÈho
ûivota v obci. Dnes se r·da podÌv· v televizi
na filmy, zpr·vy Ëi romantickÈ seri·ly,ì dod·v· syn.

LÍEÒSKÉ NOVINY

A jak jsme na tom s dlouhovÏkostÌ v LÌöni? ÑV minulÈm roce bylo
v LÌöni 72 osmdes·tilet˝ch, 45 obËan˘ se doûilo osmdes·tipÏti let a 55
bylo devades·tilet˝ch a staröÌch. N·vötÏvy jubilant˘ organizujÌ a zajiöùujÌ ËlenovÈ soci·lnÌ komise spoleËnÏ s vedenÌm radnice,ì dozvÏdÏli
jsme se od pana Kozla ze soci·lnÌ komise, kter˝ p¯iöel jubilantce
pop¯·t.
Nedalo n·m to, abychom se nezeptali
na recept, jak se tak vysokÈho vÏku doûÌt:
ÑMaminka je celoûivotnÌ abstinentka a neku¯aËka. HodnÏ pÈËe vÏnovala zahradÏ
za domem, kde byla na ËerstvÈm vzduchu.
JejÌ matka se doûila 91 let. A hlavnÏ ñ
lÌöeÚsk· voda, kterou je odkojena, je asi z·zraËn·...,ì dod·v· s ˙smÏvem syn Jaroslav
spoleËnÏ s celou rodinou.
P¯ejeme milÈ oslavenkyni jeötÏ
mnoho let ûivota proûit˝ch ve zdravÌ
v kruhu milujÌcÌ rodiny.
J.P.

!

Z kultury

Sport

1. ročník Velikonočního jarmarku
v Kulturním centru Líšeň

SK PROVO Brno –

Kdo si chtÏl zpest¯it odpoledne a navötÌvil v sobotu 16. dubna
lÌöeÚsk˝ DÏlÚ·k, urËitÏ nelitoval. KulturnÌ centrum LÌöeÚ p¯ipravilo na tento den VelikonoËnÌ jarmark, kter˝ sest·val nejen z trûiötÏ, ale i z bohatÈho z·bavnÈho programu.
Cel˝ program jarmarku ofici·lnÏ zah·jila a vöechny p¯ÌtomnÈ
p¯ivÌtala radnÌ a p¯edsedkynÏ äkolskÈ a kulturnÌ komise panÌ
Ing. Eva Svobodov·. ProdejnÌ st·nky nabÌzely rozmanit˝ sortiment
zboûÌ a umÏleck˝ch p¯edmÏt˘ zamÏ¯en˝ch na velikonoËnÌ tematiku. LidovÌ tv˘rci a obchodnÌci se pochlubili n·vötÏvnÌk˘m jarmarku nejen kr·sn˝mi ruËnÏ zdoben˝mi kraslicemi, ale i v˝robky
z pedigu, d·rkov˝m d¯evÏn˝m zboûÌm a hraËkami, vizovick˝m peËivem, ruËnÏ vyr·bÏnou biûuteriÌ nebo ubrusy z kanafasu. NechybÏl ani prodej dom·cÌch mazanc˘, ber·nk˘ a dalöÌch sladkostÌ.
LidÈ mÏli moûnost sezn·mit se takÈ s v˝robou kraslic r˘zn˝mi
technikami jako nap¯. malov·nÌ voskem, zdobenÌ maöliËkovou
technikou nebo dr·tkov·nÌm. Velmi zajÌmav· byla i technika vajÌËek oplÈtan˝ch pedigem, kterou p¯edv·dÏla panÌ Bohdana KratochvÌlov· z obËanskÈho sdruûenÌ Brigancia, kterÈ se atmosfÈra tohoto VelikonoËnÌho jarmarku na DÏlÚ·ku v LÌöni velice lÌbila.
Kraslice nejradÏji zdobÌ oplÈt·nÌm pedigem, kter˝ m˘ûe b˝t barevn˝ nebo p¯ÌrodnÌ. VajÌËko oplÈt· buÔ polystyrenovÈ nebo vyfouknutÈ, a pak m˘ûe b˝t opletenÈ celÈ nebo do p˘lky a zakonËenÈ maöliËkou nebo pedigem. Tato opleten· vajÌËka je moûnÈ poloûit

Pr·vÏ je v plnÈm proudu sezona z·vod˘ v modernÌ gymnastice jednotlivkyÚ se sestavou bez n·ËinÌ i s n·ËinÌm, kdy se
naöe dÏvËata ˙ËastnÌ z·vod˘ po celÈ republice a to jak v kategorii 0 (rok 2004 a ml.), tak i v kategorii 1 (rok 2001 a ml.).
ZatÌm se z˙Ëastnily z·vod˘ v Brunt·le, T¯ebÌËi, VyökovÏ,
Milevsku, OstravÏ... Sezonu z·vod˘ dÏvËata zakonËÌ LetnÌ akademiÌ, kter· se bude konat 21. 6. 2011 v DÏlÚ·ku v LÌöni a to
v 10.00 hod. pro ökoly a ökolky a v 16.30 hod. pro ve¯ejnost.
TÌmto V·s vöechny srdeËnÏ zveme na p¯ÌjemnÏ str·venou hodinku, kde V·m dÏvËata p¯edvedou, co vöe se v oddÌlu SK PROVO
Brno pod vedenÌm trenÈrek J. ProkeöovÈ a D. StrnadovÈ nauËila.
TÏöÌme se na V·s.

oddíl moderní gymnastiky a mažoretek

Tenisový klub Líeò a Sportovní komise ÚMÈ Brno-Líeò


poøádají





neregistrovaných
ve ètyøhøe

do oöatky, zapÌchnout do kvÏtin·Ëe a nebo zavÏsit t¯eba na vrbovÈ
proutky do v·ziËky. ProstÏ podle p¯·nÌ a fantazie. Na velikonoËnÌm
programu se podÌlely i lÌöeÚskÈ soubory. Velk˝ potlesk pat¯il dÏtskÈmu N·rodopisnÈmu souboru LÌöÚ·Ëek pod vedenÌm Mgr. Heleny VrchotovÈ. MenöÌ dÏti vystoupily s programem Ñÿemeslaì
a staröÌ dÏti p¯edvedly program s n·zvem ÑVÌt·nÌ jara ñ utopenÌ
smrtkyì a ÑJarnÌ hryì. ZajÌmav˝ program si p¯ipravily maûoretky
a gymnastky z SK Provo Brno-LÌöeÚ pod vedenÌm Jany ProkeöovÈ
a vok·lnÌ skupina A*sing z hudebnÌ ökoly Yamaha pod vedenÌm
panÌ uËitelky DoböÌkovÈ. Pro n·vötÏvnÌky jsme p¯ipravili i vystoupenÌ Krouûku roztlesk·vaËek a Krouûku orient·lnÌho tance z p¯ilehl˝ch Vinohrad pod vedenÌm Hany BlaûkovÈ. DÏti zaujalo artistickÈ vystoupenÌ, kterÈho se mohly p¯Ìmo z˙Ëastnit a vyzkouöet si
ûonglov·nÌ a takÈ uk·zku Hula hop s obruËemi. O pÌsniËky, tanec,
poh·dku, soutÏûe a povÌd·nÌ o VelikonocÌch se postaraly zn·mÈ
BrnÏnskÈ pÌsniËkovÈ tetiny. Pro dÏti p¯ipravilo naöe KCL ve spolupr·ci s KnihkupectvÌm BarviË a Novotn˝ takÈ v˝tvarnÈ dÌlniËky.
Na 1. roËnÌk VelikonoËnÌho jarmarku nav·zal jeötÏ koncert souËasnÈho gospelu souboru ADD Gospel Jany ÑCrownì Pe¯tovÈ se speci·lnÌm hostem romskou skupinou Imperio. V˝sledek tÈto spolupr·ce p¯ispÏl k velkÈmu umÏleckÈmu z·ûitku. Jiû nynÌ se tÏöÌme
na dalöÌ VelikonoËnÌ jarmark v KCL.

Datum:

sobota 11.6.2011

Místo:

tenisové kurty u lesního lomu, Støelnice 48, Líeò

Zahájení:

8:30 hod.

Kategorie:

úèastnit se mohou neregistrovaní hráèi (mui, eny)

Systém:

vyøazovací  podle poètu pøihláených

Startovné:

200,- Kè / 1 pár

Ceny:

první tøi místa obdrí vìcné ceny

Obèerstvení:

zajitìno

Pøihláky:

do støedy 8.6. 20:00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz





Partnerem akce je Kulturní centrum Líeò

Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ
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