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ZDARMA
Líšeň sobě aneb Jarmark
a setkání líšeňských spolků
a osobností se vydařil
PoslednÌ kvÏtnov˝ vÌkend se pod z·ötitou starosty B¯etislava ätefana
konal jiû t¯etÌ roËnÌk multikulturnÌho festivalu LÌöeÚ sobÏ. Akce, kterou
kromÏ kulturnÌch vystoupenÌ r˘zn˝ch û·nr˘ a kvalit prov·zel takÈ jarmark, fotbalovÈ utk·nÌ a turnaj ve stolnÌm tenise a volejbalu, se odehr·vala na nÏkolika mÌstech starÈ a novÈ LÌönÏ ñ v Salesi·nskÈm st¯edisku
ml·deûe, v DÏlÚ·ku,
v sokolovnÏ a v z·meckÈm parku. TradiËnÏ se
p¯edstavili socha¯i, malÌ¯i, fotografovÈ, divadelnÌci, hudebnÌci a liter·ti, kte¯Ì tady ûijÌ.
Program zah·jili
uû ve Ëtvrtek LÌöeÚsk˝m snÏnÌm ñ vernis·ûÌ soch Ji¯Ì a Martina
NetÌkovi,
absolventsk˝m koncertem se
uvedli û·ci hudebnÌho
oboru ZUä A. Doleûala. VeËer pak n·sledovala bou¯liv· debata
u hranatÈho stolu na tÈma Ñspolky a radniceì.
Druh˝ den se ˙ËastnÌci p¯esunuli k salesi·n˘m, kde v minigalerii
Odlesky p¯edstavily sv· dÌla Kl·ra MaliÚ·kov· a Veronika BÌlkov·. Odpoledne zahr·li dÏtem Gabriela a B¯etÌk ätefanovi (nikoliv pan starosta,
ale jeho syn se svou maminkou) poh·dku A je to tady... vyplouv·me,
na kterou volnÏ nav·zala blues-rockov· kapela Crossroads.
JednÌm z vrchol˘ celÈho kulturnÌho setk·nÌ bylo podveËernÌ divadelnÌ p¯edstavenÌ Commedia dell¥arte, kter˝m se prezentoval Spolek seöl˝ch, coû byli zn·mÌ herci z r˘zn˝ch kout˘ republiky ñ Pavel Liöka,
Marek Daniel, panÌ starostov· Gabriela ätefanov·, Michal Bumb·lek,
Roman Slov·k a dalöÌ, kte¯Ì v reûii ZdeÚka Duöka zprost¯edkovali
na travnatÈm prostranstvÌ vedle salesi·n˘ p¯ÌsedÌcÌm na mezi unik·tnÌ
divadelnÌ z·ûitek. Herci se nenechali, jako pravÌ profesion·lovÈ, vykolejit ani neust·l˝mi slaboduch˝mi pozn·mkami nezbedn˝ch pubert·lnÌch
hoch˘.
P·teËnÌ veËer zakonËilo komornÌ kytarovÈ vystoupenÌ Tom·öe U¯Ìdila a recitace vlastnÌch verö˘ s lÌöeÚskou tematikou Josefa Mach˘.
V sobotu se konaly na JÌrovÏ ulici farm·¯skÈ trhy a prodej v˝robk˘
lÌöeÚsk˝ch spolk˘, ke kter˝m hr·la cimb·lov· muzika romskÈ Ëard·öe.
Pr˘vodem krojovan˝ch zaËala p¯ehlÌdka dom·cÌch n·rodopisn˝ch soubor˘ a jejich host˘ a po poh·dce û·k˘ z·kladnÌ ökoly Holzova ñ The Bear,
Eagle and the Fish ñ se p¯edstavilo MalÈ divadlo kjÛgenu s jarmareËnÌ komediÌ Svat˝ Ji¯Ì. K veËernÌmu tanci a p¯ÌjemnÈmu zaûÌv·nÌ sel·tka zahr·la multiû·nrov· cimb·lka Baobab.
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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M» Brno-LÌöeÚ
N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci
RodinnÈ centrum Pastelka
KulturnÌ centrum LÌöeÚ
V·s srdeËnÏ zvou na

LÕäE“SK… HODY
sobota 1. z·¯Ì 2012
14.00 h krojovan˝ pr˘vod na n·m. Karla IV.
15.30 h poûehn·nÌ v kostele sv. JiljÌ
16.00 h p¯ed·nÌ hodovÈho pr·va
starostou M» Brno-LÌöeÚ
20.00ñ02.00 h taneËnÌ hodov· z·bava
Dechov· hudba BluËiÚ·ci,
Cimb·lov· muzika LÌöÚ·ci

nedÏle 2. z·¯Ì 2012
10.00 h hodov· möe s ˙ËastÌ st·rk˘
v kostele sv. JiljÌ



Jak jiû bylo ¯eËeno, kromÏ kulturnÌch vystoupenÌ byl souË·stÌ akce
takÈ doprovodn˝ sportovnÌ program. Z·jemci se mohli p¯ihl·sit do turnaje
ve stolnÌm tenise
O poh·r Dona Boska, z˙Ëastnit se volejbalovÈho turnaje
smÌöen˝ch dvojic
nebo obdivovat fotbalovÈ umÏnÌ b˝val˝ch hr·Ë˘ a funkcion·¯˘ SK LÌöeÚ,
proti nimû se postavil odhodlan˝ t˝m
SK radnice LÌöeÚ
poskl·dan˝ p¯ev·ûnÏ ze zastupitel˘
a lidÌ spojen˝ch
s radnicÌ. Po vyrovnanÈ bitvÏ nakonec p¯ece jen b˝valÌ fotbalistÈ udolali mÈnÏ trÈnovanÈ ˙¯ednÌky nejtÏsnÏjöÌm rozdÌlem 1:0.
Festival v nedÏli pokraËoval origin·lnÌm vystoupenÌm s vlastnÌm pÏveck˝m doprovodem violoncellistky Evy Giny, v˝stavou fotografiÌ AlûbÏty ChalivopulosovÈ a dÏtsk˝m programem, kter˝ p¯ipravila Pastelka.
Denisa Belcredi p¯edvedla orient·lnÌ tance a v reûii jejÌ sestry Kristiany
jsme mohli shlÈdnout rozvernou öermÌ¯skou poh·dku T¯i princovÈ v bednÏ.
ZaznÏla ûidovsk· hudba, jidiö a hebrejskÈ pÌsnÏ v pod·nÌ Ha Chucpy.
Festival ukonËilo divadlo LÌöeÚ pozoruhodn˝m p¯edstavenÌm s romsk˝mi muzikanty a taneËnÌky Princezna Tma v reûii Pavly DombrovskÈ
a ËtenÌ Josefa Tr·vnÌËka z lÌöeÚskÈ kroniky.

Organiz·tor˘m, kter˝mi byly divadlo LÌöeÚ, RodinnÈ centrum Pastelka, N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci, radnice M» Brno-LÌöeÚ, Salesi·nskÈ st¯edisko ml·deûe, KC LÌöeÚ, rodina Belcredi, AteliÈr Stud·nka, TJ Sokol LÌöeÚ, SK LÌöeÚ a dalöÌ spolky a osobnosti, se za ty Ëty¯i dny poda¯ilo vytvo¯it
p¯Ìjemnou p¯·telskou a tv˘rËÌ atmosfÈru, kterou mohou lÌöeÚsk˝m jinde
z·vidÏt.
ProË vy v tÈ starÈ LÌöni/ jste vöichni tolik pyönÌ/
jak˝ k tomu m·te d˘vod/b˝t tak hrdÌ na sv˘j p˘vod/
to j· naplavenina z HanÈ/nem˘ûu nikdy pochopit.
Josef Mach˘
(foto na str. 1: AlûbÏta Chalivopulosov·,
foto na str. 2: 2◊ Renata Lorencov·)

Zprávy z Radnice
Jak se stárne v Líšni?
LetoönÌ rok byl vyhl·öen evropsk˝m rokem aktivnÌho st·rnutÌ a mezigeneraËnÌ solidarity. To by n·s mÏlo vÈst k up¯enÌ pozornosti na to, jak senio¯i ûijÌ a jakÈ je jejich mÌsto ve spoleËnosti. DÌky tomuto impulsu by si
öirok· ve¯ejnost i p¯edstavitelÈ st·tu resp. obce mohli vÌce uvÏdomit,
ûe lidsk˝ ûivot nekonËÌ po öedes·tce, a ûe p¯Ìnos senior˘ pro celou spoleËnost je st·le nedocenÏn˝. R˘znÈ generace se p¯ece vz·jemnÏ doplÚujÌ
a obohacujÌ. To, ûe se navz·jem pot¯ebujÌ, jim umoûÚuje vytv·¯et mnoho
dobrÈho a ûivot mladÈ i staröÌ generace je dÌky tomu mnohem pest¯ejöÌ.
D˘stojnost ûivota kaûdÈho seniora a moûnost tr·vit svÈ st·¯Ì aktivnÏ
a smysluplnÏ bez ohledu na omezenÌ dan· vÏkem a zdravotnÌm stavem,
by v modernÌ spoleËnosti mÏlo b˝t samoz¯ejmostÌ. Je tomu tak skuteËnÏ?
A co senio¯i k tomu, aby mohli st·rnout aktivnÏ, pot¯ebujÌ?
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky se v loÚskÈm roce orientovala na mapov·nÌ dÏtsk˝ch h¯iöù a sportoviöù v mÏstskÈ Ë·sti a navrhla
koncepci jejich dalöÌho rozvoje. V letoönÌm roce v tÈto Ëinnosti pokraËuje
a navÌc se zaËala zab˝vat mapov·nÌm pot¯eb senior˘ v mÏstskÈ Ë·sti. CÌlem
tÈto Ëinnosti by mÏl b˝t n·vrh, jak˝m zp˘sobem m˘ûe obec napomoci spokojenÈmu ûivotu lÌöeÚsk˝ch senior˘.
V souËasnÈ dobÏ probÌh· setk·v·nÌ se seniory, kte¯Ì jsou aktivnÌ v r˘zn˝ch oblastech ûivota v LÌöni. Na z·kladÏ tÏchto rozhovor˘ by mÏla vzniknout anketa, kterou bychom r·di p¯edloûili co nejöiröÌmu spektru senior˘
v LÌöni. DÌky takto zÌskan˝m informacÌm bychom se mohli cÌlenÏ zamÏ¯it
na zpracov·nÌ konkrÈtnÌch n·vrh˘ toho, co by mÏla obec pro seniory dÏlat.
Bude se jednat o mapov·nÌ nÏkolika oblastÌ, kterÈ jsou pro seniory, p¯ÌpadnÏ jejich rodiny d˘leûitÈ. Je to oblast infrastruktury (laviËky, chodnÌky, p¯echody, osvÏtlenÌ, z·bradlÌ...), oblast sluûeb (soci·lnÌch, zdravotnÌch nebo
volnoËasov˝ch), kterÈ umoûÚujÌ senior˘m z˘st·vat aktivnÌ a setk·vat se nejen v r·mci svÈ generace i v dobÏ, kdy zdravÌ tolik neslouûÌ a oblast informovanosti o vöem, co je pro seniory d˘leûitÈ a pot¯ebnÈ a co jim m˘ûe
usnadnit jejich ûivot. PostupnÏ se m˘ûe uk·zat, ûe pro seniory je d˘leûit·
i nÏkter· dalöÌ oblast.
MÏstsk· Ë·st nenÌ schopna vy¯eöit vöechny problÈmy, se kter˝mi se
senio¯i z LÌönÏ pot˝kajÌ. ÿada z nich p¯esahuje moûnosti mÏstskÈ Ë·sti a nenÌ p¯es sebevÏtöÌ snahu p¯edstavitel˘ obce ¯eöiteln·. SouvisÌ spÌöe se situacÌ
v celÈm st·tÏ a vyûaduje ¯eöenÌ na celost·tnÌ ˙rovni. KonkrÈtnÌ znalost
toho, co senio¯i LÌönÏ pot¯ebujÌ a o co naopak nestojÌ, ale umoûnÌ cÌlenÈ
nasmÏrov·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z rozpoËtu obce a mÏla by se projevit
v celkovÈm p¯Ìstupu k rozvoji obce.
Eliöka Vondr·Ëkov·
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky

Zveme obËany na

17. ve¯ejnÈ zased·nÌ
Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon· 13. 9. 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 z jednotliv˝ch zased·nÌ Zastupitelstva a Rady
M» Brno-LÌöeÚ naleznete aktu·lnÏ na www.brno-lisen.cz.

SdÏlenÌ
Dne 30. 9. 2012 konËÌ p¯Ìjem û·dostÌ o poskytnutÌ dotace
z rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ pro rok 2013.
é·dosti podanÈ po 30. 9. 2012 nebudou akceptov·ny a nebudou p¯edloûeny p¯Ìsluön˝m odborem k projedn·nÌ v org·nech
mÏstskÈ Ë·sti.
BliûöÌ informace o dotacÌch z rozpoËtu M» naleznete na
dotace.brno-lisen.cz.
Anna Mikul·kov·, majetkopr·vnÌ odbor

Rekonstrukce Pálavského náměstí
TermÌn: 30. Ëervna ñ 31. srpna 2012
Informace pro obËany LÌönÏ, kte¯Ì cestujÌ na ulici NovolÌöeÚskou p¯es
P·lavskÈ n·mÏstÌ.
PokraËov·nÌm v loÚskÈm roce zah·jenÈ rekonstrukce P·lavskÈho
n·mÏstÌ je letoönÌ druh· etapa, kter· obs·hne severnÌ Ë·st n·mÏstÌ a komunikaci spojujÌcÌ P·lavskÈ n·mÏstÌ s ulicÌ éaroöickou. Investorem akce je
spoleËnost BrnÏnskÈ komunikace a. s.
DopravnÌ opat¯enÌ:
TrolejbusovÈ linky 25 a 26 budou ukonËeny na StarÈ osadÏ a linka 27
bude mimo provoz. N·hradnÌ dopravu zajistÌ kloubovÈ autobusy na v˝lukovÈ lince x27, jejÌû trasa bude v oblasti Vinohrad upravena. Autobusy pojedou ze StarÈ osady po trase trolejbus˘ aû k zast·vce Pruö·neck· a d·le p¯es
zast·vky Mikulovsk· a R˘ûenin dv˘r z·vlekem na NovolÌöeÚskou, odtud
zpÏt po trase trolejbus˘ na P·lavskÈ n·mÏstÌ, kde trasa v˝lukovÈ linky x27
skonËÌ. V˝lukou budou dotËeny takÈ trasy linek 82 a 99.
Linda äkrancov·, tiskov· mluvËÌ DPMB, a.s.
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Zprávy z radnice
Městská policie se otevírá
komunikaci se sluchově
znevýhodněnými

Preventivní projekty MP Brno o prázdninách
JÌzda zruËnosti v Luû·nk·ch

MÏstsk· policie Brno p¯ich·zÌ s nabÌdkou, dÌky nÌû dojde ke zkvalitnÏnÌ parametr˘ komunikace s osobami se sluchov˝m postiûenÌm. Hned na dvou mÌstech uû nynÌ nabÌzÌ
indukËnÌ smyËku, usnadÚujÌcÌ komunikaci obËan˘m trpÌcÌm problÈmy sluchu, kte¯Ì pro dorozumÌv·nÌ s okolÌm pouûÌvajÌ naslouchacÌ pom˘cky. V˝hody tohoto modernÌho
prost¯edku mohou sluchov˝m handicapem znev˝hodnÏnÌ
obËanÈ vyuûÌt na dvou pracoviötÌch, a to na Jednotce projedn·v·nÌ p¯estupk˘ MP Brno (K¯enov· 4) a takÈ v budovÏ
¯editelstvÌ MP Brno (ätef·nikova 43).
Uûivatel˘m naslouchacÌch pom˘cek tak brnÏnötÌ str·ûnÌci umoûnÌ jasnÏjöÌ a z¯etelnÏjöÌ komunikaci. NejvÏtöÌ p¯Ìnos p¯Ìstroje totiû spoËÌv· v tom, ûe usmÏrÚuje ¯eË a omezuje rozptylujÌcÌ okolnÌ ruchy. DÌky tomu doch·zÌ k eliminaci pocit˘ frustrace, kterÈ sluchovÏ postiûenÌ p¯i komunikaci Ëasto zaûÌvajÌ, a hovor se v˝raznÏ zlepöÌ. MÌsta, kde lze
indukËnÌ smyËky vyuûÌt jsou oznaËena z¯eteln˝m piktogramem.
IndukËnÌ smyËky jsou prim·rnÏ urËeny k vyuûÌv·nÌ
na takto oznaËen˝ch mÌstech, v p¯ÌpadÏ pot¯eby je vöak lze,
dÌky tomu, ûe jsou p¯enosnÈ, vyuûÌt takÈ p¯i jedn·nÌ v jin˝ch Ë·stech budov.
VybavenÌ MÏstskÈ policie Brno indukËnÌmi smyËkami
je dalöÌm v˝razn˝m krokem ke sniûov·nÌ bariÈr p¯i komuMgr. Pavel äoba, mluvËÌ MP Brno
nikaci s ve¯ejnostÌ.

V obdobÌ pr·zdnin kaûdoroËnÏ v˝raznÏ nar˘st· poËet cyklist˘. Protoûe zejmÈna
na silnicÌch b˝vajÌ nejvÌce zranitelnÈ dÏti, nabÌzejÌ i letos str·ûnÌci z odboru prevence
MP Brno pr·vÏ jim moûnost vyzkouöet si vöe tak¯ÌkajÌc v p¯edstihu.
Na dÏtskÈm dopravnÌm h¯iöti v parku Luû·nky v obdobÌ od 10. 7. do 30. 8. 2012 kaûdÈ
˙ter˝ a Ëtvrtek v dobÏ od 9 do 14.30 hodin budou dÏtem pod dohledem str·ûnÌk˘ vötÏpov·ny z·sady bezpeËnÈho chov·nÌ v silniËnÌm provozu. PraktickÈ jÌzdy na dopravnÌm h¯iöti,
dopravnÌ testy, omalov·nky, ale i k¯Ìûovky ËekajÌ na vöechny ty, kte¯Ì se rozhodnou p¯ijÌt,
aby pozn·vali dopravnÌ znaËky, ¯eöili modelovÈ situace a hledali spr·vn· ¯eöenÌ nebezpeËn˝ch situacÌ v silniËnÌm provozu. DÏti se sezn·mÌ s povinnou v˝bavou jÌzdnÌho kola
a technikou jÌzdy, kter· jim napom˘ûe ˙Ëastnit se silniËnÌho provozu bez nehod a ˙raz˘.
SouË·stÌ projektu je i osvÏta t˝kajÌcÌ se problematiky bezpeËnÈ jÌzdy na koleËkov˝ch bruslÌch a skateboardu.

Nejezdi bez p¯ilby na hlavÏ
PrevencÌ dÏtsk˝ch ˙raz˘ zp˘soben˝ch n·sledky dopravnÌch nehod se zab˝v· projekt MP Brno, kter˝ je zamÏ¯en na cÌlovou skupinu dÏtÌ ñ cyklist˘, jezdc˘ na koleËkov˝ch bruslÌch.
SpojenÌ informaËnÌ a motivaËnÌ kampanÏ o z·konnÈ povinnosti pouûÌv·nÌ ochrann˝ch
p¯ileb pro cyklisty do 18 let m· p¯ispÏt ke zv˝öenÌ podÌlu dÏtÌ ñ cyklist˘, kterÈ v silniËnÌm
provozu pouûÌvajÌ ochrannÈ p¯ilby. RodiËe by s po¯ÌzenÌm tÏchto pom˘cek rozhodnÏ nemÏli v·hat. Jak· je realita zjistÌ v terÈnu tzv. ÑbezpeËnÈ patrolyì sloûenÈ ze str·ûnÌk˘ odboru
prevence a doplnÏnÈ o str·ûnÌka s ˙zemnÌ odpovÏdnostÌ. Ty budou v uveden˝ch dnech p˘sobit na vytipovan˝ch silniËnÌch ˙secÌch, cyklostezk·ch a dalöÌch mÌstech se zv˝öen˝m
pohybem cyklist˘ a brusla¯˘ a odmÏÚovat dÏti s p¯ilbou (a brusla¯e s chr·niËi), drobn˝mi
d·rky, kterÈ jeötÏ zv˝öÌ jejich bezpeËÌ v silniËnÌm provozu (blikaËky, reflexnÌ p·sky apod.).
S pr·zdnou neodjedou ani dospÏlÌ, kte¯Ì budou mÌt vöe v po¯·dku. TermÌny: 13. 7., 27. 7.,
Mgr. Pavel äoba, mluvËÌ MP Brno
10. 8. a 24. 8. vûdy od 13 do 18 hodin.

Spolky a sdružení
Prázdninové ohlédnutí
za úspěchy klubu Likusák
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k je uû osm˝m rokem otev¯en pro dÏti
a ml·deû z LÌönÏ a Vinohrad, kte¯Ì ve svÈm ûivotÏ ¯eöÌ nÏjakÈ trable,
se kter˝m si nevÏdÌ rady. Za dobu jeho existence proölo sluûbou uû vÌce jak
dva tisÌce mlad˝ch lidÌ, jejichû spoleËn˝m jmenovatelem jsou problÈmy,
do kter˝ch se dost·vajÌ ñ aù uû ¯eöÌ potÌûe ve ökole, s vrstevnÌky nebo v rodinÏ, jsou vystaveni svod˘m drog nebo sv˝m chov·nÌm balancujÌ na hranÏ
z·kona. Pod hlaviËkou organizace Ratolest Brno se snaûÌme pom·hat
tÏmto mlad˝m lidem ¯eöit jejich obtÌûnÈ ûivotnÌ situace, poskytovat jim
podporu a ukazovat nov˝ smÏr.
O kvalitÏ a smysluplnosti naöÌ pr·ce svÏdËÌ takÈ fakt, ûe jsme od ˙nora
otev¯eli novou poboËku NÌzkoprahovÈho klubu Likus·k v mÏstskÈ Ë·sti
Nov˝ LÌskovec, kde ve spolupr·ci s mÌstnÌ samospr·vou postupnÏ rozjÌûdÌme terÈnnÌ formu sluûby p¯Ìmo v ulicÌch sÌdliötÏ. V p¯ÌötÌm roce pl·nujeme
v NovÈm LÌskovci otev¯Ìt druhou klubovnu, kam by mohly dÏti doch·zet
a bezpeËnÏ tady tr·vit sv˘j voln˝ Ëas.
TakÈ v letoönÌm roce se snaûÌme prohlubovat naöi spolupr·ci s mÌstnÌmi institucemi. V kvÏtnu jsme v LÌöni uspo¯·dali jiû pravidelnÈ Otev¯enÈ
setk·nÌ s odbornou ve¯ejnostÌ, v r·mci kterÈho jsme do diskuze p¯izvali
mÌstnÌ odbornÌky, z·stupce samospr·vy, policie i v˝chovnÈ poradce. Zapojili jsme se do dvou lÌöeÚsk˝ch akcÌ pro ve¯ejnost ñ VelikonoËnÌ jarmark
a LÌöeÚ sobÏ. RovnÏû se n·m poda¯ilo zÌskat pro naöi Ëinnost z·ötitu od starosty M» Brno-LÌöeÚ a mÌstostarosty M» Brno-Vinohrady, jejichû spolupr·ce je pro n·s velmi d˘leûit·. Nemal˝m ˙spÏchem je zÌsk·nÌ podpory
ze sbÌrkovÈho projektu Pomozte dÏtem!, kter˝ realizuje spoleËnÏ Nadace
rozvoje obËanskÈ spoleË- nosti a »esk· televize. V b¯eznu n·s tak navötÌvilo
Ñku¯eì a öt·b »eskÈ televize, kter˝ nat·Ëel report·û o naöem projektu M·me
plno! aneb Jak neskonËit na prac·ku.
Ani p¯es pr·zdniny v Likus·ku nezah·lÌme. I nad·le pracujeme
na zlepöov·nÌ naöich sluûeb, p¯ipravujeme zajÌmavÈ akce pro klienty a sledujeme novÈ trendy v soci·lnÌ pr·ci.
Od Ëervna do z·¯Ì p¯ech·zÌ klub Likus·k na letnÌ reûim, coû znamen·,
ûe klubovna bude otev¯ena pouze v ˙terky a st¯edy od 15 do 19 hodin. ZbylÈ dny budou pracovnÌci chodit p¯Ìmo za mlad˝mi lidmi do ulic LÌönÏ, Vinohrad a NovÈho LÌskovce. VÌce informacÌ najdete na naöich str·nk·ch
Za t˝m NK Likus·k, Lucie Quisov·
www.ratolest.cz.
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Výprava k rodnému stromu
PavlÌna Navr·tilov· se sv˝mi spolupracovnicemi z obËanskÈho sdruûenÌ ANIM¡»EK uspo¯·daly 25. kvÏtna netradiËnÌ akci pro rodiny ÑV˝pravu k rodnÈmu stromuì.
CÌlem bylo z·bavnou formou p¯ispÏt k zamyölenÌ nad vztahy a generaËnÌmi vazbami v rodinÏ. ZajÌmav· v˝prava vedla kolem lÌöeÚskÈ rokle
a na ˙ËastnÌky Ëekalo nÏkolik stanoviöù s ˙koly. DÏti s pomocÌ dospÏl˝ch
zodpovÌdaly ot·zky o sv˝ch rodiËÌch, sourozencÌch, prarodiËÌch, prostÏ
o rodinÏ. Za kaûd˝ splnÏn˝ ˙kol zÌskaly jablÌËko ñ Ëlena rodiny na sv˘j rodn˝ strom, kter˝ si dotvo¯ily v cÌli v˝pravy. No a protoûe si ho mohly odnÈst
i s sebou dom˘, dost moûn· si o nÏm jeötÏ d·l budou povÌdat.
Kr·sn˝m momentem bylo malov·nÌ na chodnÌku, kdy dÏti kreslily
obr·zky pro svoje prarodiËe. MnÏ se zvl·öù lÌbilo velikÈ veselÈ slunÌËko
s vÏnov·nÌm: ÑBabiËce, m·m tÏ r·dì.
Z·ötitu nad akcÌ p¯evzala Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky
jako p¯ÌspÏvek k EvropskÈmu roku aktivnÌho st·rnutÌ a mezigeneraËnÌ solidarity.
Pokud i vy m·te pÏkn˝, inspirujÌcÌ p¯ÌbÏh o porozumÏnÌ mezi generacemi napiöte n·m. R·di ho v LÌöeÚsk˝ch novin·ch uve¯ejnÌme.
Edita Kreml·Ëkov·, komise.socialni@brno-lisen.cz

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘, antÈn a satelit˘, vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘. RadomÌr Hanzl. Tel. 606 511 506.
● 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.
● 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˘.
● 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.
● 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.
● MALBY 14 KË/m2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● 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.
● Prod·m dvougen. RD v DrnovicÌch u Vyökova, zahr·dka, gar·û,
2 terasy, orientace JZ, plyn, Mä, Zä, zdrav. st¯. Tel.: 603 524 554.
● V›ROBA SKÿÕNÃK NA MÕRU
VyrobÌme v·m jakoukoliv sk¯ÌÚku dle vaöeho zad·nÌ.
NynÌ AKCE 30 % SLEVA na:
ñ ohranÏnÈ naform·tovanÈ dÌlce dle vaöeho p¯·nÌ
ñ v˝bÏr z 300 dekor˘, lamino, masiv smrk a buk, OSB
ñ cena je bez mont·ûe a vrt·nÌ (moûno dodat)
Domestav, äpit·lka 23, Brno
www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190.

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Pro naše klienty hledáme
v Líšni byty 1+kk a 3+1 až 4+1 v OV
Pomůžeme vám zdarma s prodejem
nemovitosti krok po kroku
Stanovíme tržní cenu Vaší nemovitosti
Nachystáme veškeré smlouvy
Ověříme podpisy na všech dokumentech
Bezpečně uschováme vaše peníze u advokáta
Zajistíme znalecký posudek
Připravíme daňové přiznání a podáme na FÚ
www.realspektrum.cz Volejte zdarma 800 800 099

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.

DOPRAVA PRO SENIORY
Nabízím seniorŝm odvoz k lékaŒi, na nákup,
úŒady apod.
x PŒeprava dennĹ za smluvní ceny od 100 KĴ za
osobu.
x Sleva 50 % za další pŒepravované osoby.
x Doprovod k lékaŒi zdarma!
x Pro držitele senior pasu sleva 5 %.

● V›UKA HRY NA KLAVÕR. Tel.: 777 237 190 (pÌ. MaröÌkov·).
● UËitelka na MD nabÌzÌ douËov·nÌ p¯edmÏt˘ ze Zä a Sä. Tel: 777 237 190.
● Prod·m 2+kk s lodûiÌ (61 m + 6 m ), novostavba, ul. Mol·kova,
cihla, OV, 3. patro ze sedmi. MÏsÌË. n·klady 1700,ñ KË + energie,
cena 2,3 mil. KË, tel.: 774 605 695.
2

2

Kontakt: tel.: 736 701 319 Pavel Zouhar
Objednávky dennĹ 7.00–20.00 hodin

www.dopravaproseniory.cz

Pºestavby vozË na pohon LPG

LPG

» Autorizovaný servis s bohatými zkušenostmi
s opravami vozidel
» Vyškolení pracovníci na pºestavby vozË na LPG
» Úspornjší provoz vozidla
» Profesionalita, kvalita, rychlost montáže na LPG

Kontaktujte nás na tel. ísle 731 549 681
a pºesvdte se sami o našich kvalitách.
Autocentrum K.E.I.

| Žarošická 21, Brno-Vinohrady
T: 518 700 000 | autocentrum@kei.cz

www.kei-autocentrum.cz
"

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

1.9.2012

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

Vážení pŉátelé centra,
léto je v plném proudu, město začíná žít volnějším tempem. Úřady a obchody spouští
prázdninový provoz, setkáváme se s četnějšími
uzavírkami a opravami komunikací. V horkých
dnech se pak cestování po Brně může stát nepříjemnou záležitostí, o drahém benzínu ani nemluvě, a proto již mnoho z nás objevilo kouzlo
nákupních center u našich domovů. Vaše LCOS
se již 3. rokem pilně stará o pohodlné nákupy
a možnost trávení volných chvil nejen v období prázdnin. Prodejny v centru přes léto
otevírací doby nezkracují, naopak jsou nám

Rozlouþení
s prázdninami

stále k dispozici. Provozovatelé prosperují,
rozšiřují sortimenty, zavádí nové služby. Naslouchají našim potřebám, přístupem a ochotou
si získávají zákazníky nejen z Líšně, ale i Vinohrad. Díky vzkvétajícímu centru a jeho přátelskému prostředí zde vidíme stále více nových tváří,
maminek s kočárky, cyklistů, seniorů či mladých
lidí. Máme možnost volit mezi nabídkami dvou
kvalitních restaurací. Toto tvrzení je podpořeno
i projektem rádia Kisshády „Brněnská trefa“,
kde se restaurace U Fidela umístila v celkovém hodnocení na 2. místě, z čehož plyne, že
je nejoblíbenější restaurací v Líšni.
Prázdniny budou ve znamení velké sportovní události. Ve dnech 26.7.2012–12.8.2012

se uskuteční 30. letní Olympijské hry, jejímž
hostitelem má tu čest být již potřetí Velká
Británie. Londýn a fanoušci po celém světě
budou v těchto dnech pohlceni atmosférou
her a sportovními výkony. Mnoho z nás, aniž
bychom byli aktivními sportovci, rádo shlédne přenosy z 39 sportovních disciplín. V restauraci U Fidela máme možnost sledovat
přímé přenosy z olympiády a trávit příjemné
chvilky, třeba ve společnosti svých blízkých,
kamarádů nebo kolegů. Pojďme podpořit
náš český tým a buďme hrdí fanoušci alespoň u televizních obrazovek. Všem účastníkům her popřejme štěstí a chuť bojovat
o každé místo.

LCOS a provozovatelé prodejen pʁejí všem krásné léto, spoustu nových zážitkʑ a klidné návraty domʑ.

DROGERIE
ELKUP
OTEVġENO 7 DNÍ V TÝDNU
PO–PÁ 8.00–18.00 H / SO–NE 8.00–12.00 H
Tým Domácích potřeb a Železářství děkuje za přízeň zákazníků,
díky nimž naskladnili již 30 000 položek a zajišťují prospěšné
služby jako je výroba klíčů, broušeni nožů zdarma, profesionální
broušení nástrojů, rozvoz zboží v Líšni a k ní přilehlých
městských částech, kopírovaní, skenování, tisk či prodej
stáčeného jaru a tekutého mýdla do vlastních nádob.

ROZŠÍŘENÍ
SORTIMENTU
Kompletní sortiment
náhradních dílů pro
okenní žaluzie: provázky,
háčky, řetízky, kolečka,
zarážky. Na žádost
nás zákazníků rozšířen
také sortiment
elektrospotřebičů.
Nově v prodeji: žehličky,
vařiče, fritézy, fény či
žehličky na vlasy.

NOVÁ SLUŽBA
Repasování*
akumulátorů (baterií)
do aku nářadí, vrtaček,
šroubováků, brusek,
ale také do počítačů,
fotoaparátů, kamer,
dětských hraček,
holicích a stříhacích
strojků….zkrátka
do všeho co se nabíjí…
*Repasování spočívá
v náhradě starých článků
za nové a následně
kontrolu funkčnosti.

DOPORUČUJEME
EKOLOGICKÉ PITÍ
Během pár vteřin si doma
snadno a rychle vyrobíte
čerstvou osvěžující sycenou
vodu silně nebo jemně
perlivou. Z jedné bombičky
vyrobíte 80l -150l sodovky.
Sodovku můžete dochutit
sirupy. Vaše děti budou
zaručeně nadšeny, pozitivně
tak ovlivníte jejich pitný
režim. Přístroj je lehký,
skladný a snadno se přenáší
díky praktickému držadlu.
Můžete ho používat doma,
na zahradě, v kanceláři, vzít
ho s sebou na dovolenou
k vodě či na piknik.

LÉKÁRNA

P
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AKCE MĎSÍCE SRPNA
Signal Sensitive 75 ml,
zubní pasta z 69,90 na 29,90 Kč
Syoss, lak na vlasy z 99,90 na 69,90 Kč
Domestos pine 500 ml z 39,90 na 26,90 Kč
Odol3dent 500 ml,
ústní voda z 89,90 na 39,90 Kč

Hitem léta budou osvěžující domácí
ledové Āaje s pĢíchutí máty, bezinky,
citronu a zeleného Āaje nebo
zmrzlinové poháry dle vlastních receptur.
Od neděle do úterý po celý Āervenec
přijďte na tatarák jen za 99 KĀ.
Ve dnech 18.7.–22.7. bude nabídka
pokrmů zpestřena o zdravou kuchyni tvořenou
sladkovodními a moĢskými rybami.
Odpočinkový srpen bude ve znamení
oblíbeného dožínkové piva s ovocitou
chutí, rožnďní kýty nebo grilování.

SLEVY
30–50%

Nejste na dovolené? Bućte U Fidela -….
Kolektiv se tČší navidČnou

Zahajuje výprodej kompletního letního sortimentu

LÉKÁRNA
MASAROVA

Cena za komplet 1499,90 Kč
Cena bez CO2 bombičky
849,90 Kč
Výměna náplně bombičky
199 Kč

PARKOVIŠTĚ

V horkých i zamračených dnech budou
podávány letní nápoje, dezerty a pokrmy
připravované ze surovin dodávaných
z regionálních farem a zahradnictví. Za kvalitu
a čerstvost pokrmů ručí nejen kolektiv
restaurace, ale především pan šéfkuchař Jiří
Suchomel.

Zboží je možné objednat na e-shopu
www.drogerieelkup.cz
vyzvednout na prodejně a zaplatit platební kartou.

Balení obsahuje:
9 výrobník Česká soda
9 2 plastové láhve
9 CO2 bombičku

Na závěr dovolte, prostřednictvím tohoto
letního vydání novin (další vydání bude až
3.9.2012), již nyní vás informovat o akci, jež
se bude konat 1.9.2012 v LCOS. Pod záštitou restaurace U Fidela a pivovaru Starobr-

AKCE MĎSÍCE ÿERVENCE
Dove mýdlo z 26,90 na 16,90 Kč
Nivea krém 30 ml z 22,90 na 14,90 Kč
Riad sprej 300 ml z 89,90 na 49,90 Kč
Playboy, sleva 30%
Glydorée, péče o ruce, sleva 50%
Signal, zubní pasty, sleva 30%

Prázdninové akĀní preparáty:
Ophtalmo-Septonex oční kapky
65 Kč
Driclor roll-on vysoce účinný proti pocení 199 Kč
Wartner tužka na bradavice a kuří oka
271 Kč
Dettol, antibakteriální gel na ruce
69 Kč
Cemio Omega 3 s 1 000 mg rybího oleje 139 Kč
Pro rodiĀe s dďtmi:
Oblíbená akce se opakuje. Ve dnech 1.6.–
3.8.2012 sbírejte razítka za nákupy Sunarů a
kaší Sunarka. Za 4 razítka získáte ZDARMA kaši
Sunarka.

no srdečně všechny zveme na akci „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“.
Připraven bude program pro děti i dospělé.
Těšit se můžete na skákací hrad, soutěže,
sportovní turnaj či grilování. Nenechejte si

VÝHODNÉ NÁKUPY

RESTAURACE

DĚTSKÝ KOUTEK

+

Klientská karta
Lékárny se vyplatí,
každý ji může mít:

` SLEVU AŽ 30 Kč za recept ihned v hotovosti
` BEZ DOPALTKU mnoho léků
` ANTIKONCEPCI všech druhů za snížené ceny
Novinky:
` Elektronická cigareta, zaváděcí cena 999 Kč
` Predator, repelenty i do tropických oblastí
` Ixoderm, klinicky prověřený český patent
k bezpečnému odstraňování klíšťat
www.lekarnalisen.cz

ujít příjemnou tečku za prázdninami a pojďte se bavit.
Při nepříznivém počasí bude akce přesunuta
na nejbližší možný termín. Sledujte aktuality
na www.lcos.cz nebo www.uﬁdela.cz.
PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

BANKOMAT

#

Spolky a sdružení
www.pastelka.net,
info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4,
Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804
WZK'ZDK\1ϮϬϭϮ
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ZmÏny v programu moûnÈ, aktu·lnÏ na www.pastelka.net. Z·pis do kurz˘ e-mailem na info@pastelka.net nebo osobnÏ v t˝dnu
od 27. srpna od 9.00 do 12.00.
V pr˘bÏhu pr·zdnin organizujeme rekordnÌch 8 turnus˘ p¯ÌmÏstsk˝ch t·bor˘ pro dÏti od 3 do 10 let a pro rodiËe s dÏtmi od 1 do 3 let.
D·le po¯·d·me: Institut efektivnÌho rodiËovstvÌ od 9. 7. do 13. 7.
vûdy od 18.00 do 21.30 v RC Pastelka. Cena: 800,ñ KË. Lektorka: Eliöka Vondr·Ëkov·.
TÏöÌme se na pr·zdniny s vaöimi dÏtmi a na nov˝ ökolnÌ rok s v·mi
Veronika Hradov·
se vöemi.

DÏkujeme zamÏstnanc˘m äkolnÌho a v˝cvikovÈho
za¯ÌzenÌ hasiËskÈho z·chrannÈho sboru »R

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 je pro dÏti
ve vÏku 8ñ13 let s tÈmatem ÑCesta kolem svÏtaì probÏhne v termÌnu
16.ñ20. 7. 2012, druh˝ t·bor pro dÏti p¯edökolnÌho vÏku a prvÚ·Ëky s tÈmatem ÑZ poh·dky do poh·dkyì 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 ÑMravenËÌ dobrodruûstvÌì.
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. 543 216 483 nebo e-mail: tereza.zizkova@rezekvitek.cz.

Rekonstrukce Kaprálova mlýna
pokračuje
V ˙dolÌ ÿÌËky pokraËuje rekonstrukce historickÈho Kapr·lova ml˝na,
kter˝ se zmÏnÌ na modernÌ st¯edisko ekologickÈ v˝chovy. St¯edisko bude
nabÌzet st¯ednÌm ökol·m ökolnÌ pobytovÈ programy a o vÌkendech bude
slouûit jako z·zemÌ pro vzdÏl·v·nÌ dobrovolnÌk˘ dÏtsk˝ch organizacÌ.
Otev¯enÌ Kapr·lova ml˝na je pl·nov·no na sobotu 1. z·¯Ì. Na odpoledne stejnÈho dne p¯ipravujeme Den otev¯en˝ch dve¯Ì, kdy bude moûnÈ si
novÏ opravenou budovu celou prohlÈdnout. Podrobn˝ program bude v srpnu zve¯ejnÏn na plak·tech a na webu kapraluvmlyn.cz.
Jun·k Brno, kter˝ je
investorem stavby, vyd·v· takÈ knihu Zdeny
Kapr·lovÈ s n·zvem ÑZÌtra bude lÌpì. éivotopisn˝
rom·n z kategorie oralhistory lÌËÌ osudy rodiny
Kapr·l˘ zejmÈna v obdobÌ druhÈ svÏtovÈ v·lky.
Kniha nebude v bÏûnÈ
kniûnÌ distribuci, z·jemci si ji mohou zakoupit v BrnÏ na HybeöovÏ 20
ve dvornÌm traktu ñ r·ma¯stvÌ a prodejna v˝tvarn˝ch pot¯eb (otev¯eno
PoñP· 9ñ12.30 a 14ñ18 hod), ve K¯tin·ch v prodejnÏ pletenÈ mÛdy Altik
Moravia, K¯tiny (otev¯eno ⁄t, St, P· 10ñ12 a 15ñ17, So 10ñ13) a v MokrÈ
ve VinotÈce za kapliËkou ñ prodej st·ËenÈho vÌna a znaËkov˝ch moravsk˝ch vÌn (otev¯eno PoñP· 15ñ20 a So 9ñ13). V˝tÏûek z prodeje jde
na podporu rekonstrukce stavby.
Rekonstrukce Kapr·lova ml˝na probÌh· za podpory EvropskÈho fondu
pro region·lnÌ rozvoj, St·tnÌho fondu ûivotnÌho prost¯edÌ, JihomoravskÈho
kraje, Statut·rnÌho mÏsta Brna, nÏkolika m·lo firemnÌch d·rc˘ a ve¯ejnÈ
sbÌrky s ËÌslem ˙Ëtu 52 55 52 /55 00, na kter˝ m˘ûete skaut˘m takÈ p¯ispÏt.
DÏkujeme.

RC Pastelka spolu s dalöÌmi dÏtmi z lÌöeÚsk˝ch mate¯sk˝ch ökol
oslavilo Den dÏtÌ spolu s hasiËi v prostor·ch v˝cvikovÈho st¯ediska
hasiËskÈho z·chrannÈho sboru na TrnkovÏ ulici. V p·tek 1. Ëervna dopoledne tam p¯iölo na
pÏt set dÏtÌ, kterÈ mohly shlÈdnout r˘znÈ dovednosti a situace, jimû
hasiËi musÌ umÏt Ëelit.
Program byl perfektnÏ
p¯ipraven˝, pestr˝. HasiËi si rozdÏlili dÏti do
skupin a prov·dÏli je
po jednotliv˝ch stanoviötÌch. S velk˝m nadöenÌm se tradiËnÏ setkalo prolÈz·nÌ hasiËsk˝ch aut, spouötÏnÌ sirÈn, st¯Ìk·nÌ z hadice na cÌl,
kterÈ si vöechny dÏti mohly vyzkouöet. Program jeötÏ obohatili zamÏstnanci Policie »R uk·zkami zbranÌ a ochrann˝ch pom˘cek, DÏti si opÏt
mohly vöe ohmatat, vyst¯elit na terË a sejmout si svÈ vlastnÌ otisky
prst˘. DÏkujeme vöem organiz·tor˘m pod vedenÌm pana plukovnÌka
Ing. Radovana KoËÌho, kte¯Ì p¯ipravili dÏtem mimo¯·dn˝ z·ûitek.

Ve dnech 2. a 3. 6. se v r·mci EvropskÈ ligy ûen ve volejbale uskuteËnilo OblastnÌ kolo V˝chod v minivolejbalu. Sjelo se 129 druûstev
z celÈ Moravy. Volejbalovou p¯Ìpravku p¯i Zä NovolÌöeÚsk· reprezentovaly tyto hr·Ëky: Tereza Novosadov·, Sofie Har·skov·, Sabina Chlupov·, Nat·lie KvÏtov·, Daniela FlÈglov·, Petra Koûouökov·, S·ra Somorov·, B·ra Koûouökov·, Martina VaöulÌnov·, Eliöka Mikov·, Daniela Schrottov·, éaneta Maöov·, MÌöa Koubkov·, Aneta Dr·bkov· a naöi
hostÈ z gymn·zia älapanice ñ Katka KoËvarov· a JulËa Koci·nov·.
V r·mci tÈto akce dÏvËata odehr·la 12 z·pas˘ a naöla jeötÏ sÌly fandit reprezentaci »R p¯i jejÌch z·pasech v EvropskÈ lize. Za to jim reprezentantky »R podÏkovaly sv˝m nedÏlnÌm p¯Ìjezdem na turnaj v minivolejbalu a autogrami·dou. Nej˙spÏönÏjöÌ bylo druûstvo zelenÈho minivolejbalu ve sloûenÌ Petra a B·ra Koûouökovy a S·ra Somorov·, kterÈ
obsadily celkovÏ 2. mÌsto. Byla to v˝born· akce a vöem dÏvËat˘m dÏkujeme za reprezentaci ökoly.

RC Pastelka

Mgr. Pavla KoËvarov·, Zä NovolÌöeÚsk·

$

Ivo Brzobohat˝

Školství
Minivolejbal na ZŠ Novolíšeňská

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Nov˝ ökolnÌ rok

Stalo se

Volejbalov˝ turnaj zn· svÈho vÌtÏze

3, 2, 1, start... LETÕÕÕ!

PÌöe se jeden jarnÌ p·tek roku 2012 a kdo
jde kolem rokle, nem˘ûe si nevöimnout hromady sportovc˘ na h¯iöti. Kon· se totiû volejbalov˝
turnaj smÌöen˝ch druûstev.
Po rozvl·ËnÈ nÏkolikat˝dennÌ podzimnÌ lize
jsme se rozhodli udÏlat s volejbalem v Salesku
nÏco ˙dernÏjöÌho. CelodennÌ jarnÌ turnaj se uk·zal b˝t dobrou variantou. P¯ihl·silo se celkem
pÏt t˝m˘, z toho dva nov·Ëci. Hr·lo se na dvou
kurtech za velmi sluneËnÈho a parnÈho poËasÌ.
PravidelnÏ jsme doplÚovali tekutiny, vitamÌny
i energii. P¯ed sluncem jsme se vöak neschovali,
a tak nÏkte¯Ì odch·zeli dom˘ jako z t˝dennÌ dovolenÈ u mo¯e. NÏkterÈ z·pasy öly jako po m·sle, u jin˝ch se hr·Ëi po¯·dnÏ potr·pili. SportovnÌ
kl·nÌ jsme zavröili u pozdnÌho obÏda ve spoleËnosti dom·cÌho gul·öe. Zmrzlina pak vöem
zchladila hlavy a my se mohli pustit do vyhlaöov·nÌ vÌtÏz˘. A jak to vöechno dopadlo se m˘ûete
podÌvat v n·sledujÌcÌ tabulce.

Pokud bydlÌte poblÌû Saleska, tak v·s, pravdÏpodobnÏ, pravidelnÏ v p·tek kolem poledne,
vyruöil mnohohlas˝ k¯ik. OdpoËÌt·v·nÌ, pak
chvÌle napjatÈho ticha, n·sledovanÈ buÔ bujar˝mi oslavami, nebo v˝k¯iky zoufalstvÌ a zmaru. Pokusil jsem se tedy zjistit, co se tam dÏje.
Nebylo to jednoduchÈ, jelikoû vöichni
z˙ËastnÏnÌ se vymlouvali, ûe jsou zav·z·ni
mlËenÌm a nesmÌ vyn·öet informace. Nakonec
jsem se ale dostal k zajÌmav˝m poznatk˘m. Jedn· se pr˝ o kosmick˝ v˝zkum. Patn·cti aû dvacetiËlennÈ vÏdeckÈ t˝my se snaûily sestrojit p¯ist·-

vacÌ modul, kter˝ by byl schopen bezpeËnÏ dostat lidskou pos·dku z obÏûnÈ dr·hy na zem.
PouûÌvaly k tomu ale velmi zvl·ötnÌ materi·l.
Noviny, öpejle, papÌr... Kdyû se moduly otev¯ely,
uvnit¯, mÌsto kosmonauta, sedÏlo... vajÌËko. Byl
jsem zmaten...
Ono to celÈ totiû byla jen hra. A oni vÏdci ñ
û·ci a studenti z·kladnÌch a st¯ednÌch ökol.
⁄Ëastnili se pr·vÏ preventivnÌho programu
AKTIF (coû je zkratka ponÏkud krkolomnÈho
n·zvu Aktivizace Kolektivu T¯Ìdy InteraktivnÌ
Formou), kter˝ po¯·d· Salesi·nskÈ st¯edisko
ml·deûe Brno-LÌöeÚ. Tento program si letos na
vlastnÌ k˘ûi mohli proûÌt û·ci 4.ñ9. t¯Ìd Zä
NovolÌöeÚsk·, Zä HornÌkova, Zä Masarova.
D·le pak studenti Gymn·zia Integra a CMGaSOäPg Brno ñ Lerchova. Celkem 31 t¯Ìd, 551 jedineËn˝ch osobnostÌ.
KromÏ tvorby p¯ist·vacÌho modulu hr·li t¯eba golf (na golfovÈm h¯iöti u zast·vky Kotlanova), vyzkouöeli si pr·ci mobilnÌch oper·tor˘,
mohli se navz·jem lÌp poznat mezi sebou i se
sv˝m t¯ÌdnÌm uËitelem, zaûÌt nÏco zajÌmavÈho
mimo ökolnÌ lavice. K tomu se jeötÏ uËili spolu
efektivnÏ spolupracovat, ¯eöit problÈmovÈ situace, najÌt si svÈ mÌsto ve t¯ÌdÏ a lÈpe poznat sama
sebe. Jako bonus si pak odn·öeli pozn·nÌ, ûe kaûd˝ je jin˝, ale spoleËnÏ m˘ûou dok·zat spoustu
vÏcÌ.
Kaûd· t¯Ìda na konci odch·zela takÈ s pozv·nÌm do otev¯en˝ch klub˘ Orato¯e a Klubu
VeSPOD.
DÌky vöem, co se programu z˙Ëastnili, dÌky
za nezapomenutelnÈ z·ûitky a p¯eji hezkÈ pr·zdniny.
Martin ätepanovsk˝

LÍEÒSKÉ NOVINY

1. mÌsto: SOKOL LÌöeÚ ñ
kapit·n Frantiöek Kalandra
2. mÌsto: Bigy Team ñ
kapit·n David Jank˘
3. mÌsto: LÌöeÚötÌ Fl·kaËi ñ
kapit·n Tom·ö Smekal
4. mÌsto: BÌlÌ Tyg¯i ñ
kapit·n Juraj MalÌk
5. mÌsto: Dovolen·.cz ñ
kapit·n Jakub Sobotka
Vöem z˙ËastnÏn˝m velmi dÏkuji za kr·sn˝
den a tÏöÌm se na podzimnÌ turnaj, kter˝ se
uskuteËnÌ v sobotu 27. 10. Douf·m, ûe se uvidÌme s dalöÌmi nov·Ëky!
Veronika Traxlerov·

Chyst·me o pr·zdnin·ch

● PÿIHLAäOV¡NÕ do jednotliv˝ch krouûk˘
a aktivit Klubu rodiË˘ a dÏtÌ na ökolnÌ rok
2012/2013 probÏhne od 3. 9. do 14. 9. 2012
p¯es salesianivali.cz. PodrobnÏjöÌ informace
k z·pisu a aktivit·m najdete na naöich str·nk·ch. START krouûk˘ a aktivit Klubu rodiË˘
a dÏtÌ bude od pondÏlÌ 17. 9. 2012.
● Orato¯ a Klub VeSPOD budou otev¯eny od
pondÏlÌ 10. 9. 2012. PodrobnÏjöÌ informace
taktÈû na webu.

SrdeËnÏ v·s zveme
na den otev¯en˝ch dve¯Ì
v Salesku, kter˝ se uskuteËnÌ
v pondÏlÌ 3. z·¯Ì.
VÌce informacÌ o tÈto akci najdete
na naöem webu bÏhem srpna.

Absolventské práce
na ZŠ Masarova
Jiû p·t˝m rokem jsme byli svÏdky prezentace absolventsk˝ch pracÌ, kter˝mi se
û·ci dev·tÈho roËnÌku louËÌ s povinnou
ökolnÌ doch·zkou. I v letoönÌm ökolnÌm roce probÏhly absolventskÈ pr·ce 7. a 8. Ëervna 2012 ve ökolnÌm divadelnÌm s·le za p¯ÌtomnostÌ û·k˘, b˝val˝ch absolvent˘, rodiË˘ a pedagogick˝ch pracovnÌk˘ ökoly.
Kaûd˝ roËnÌk prezentace p¯inesl nÏco
novÈho. AbsolventskÈ pr·ce tohoto ökolnÌho roku byly jednÌm slovem skvÏlÈ. TÈmata
byla zajÌmav·, mnohdy sv˝m obsahem velmi smutn· (Nemoc mot˝lÌch k¯Ìdel, Wintonovy dÏti, PostiûenÌ), upozorÚovala na öirokÈ z·jmy û·k˘, nap¯. v oblasti hudby,
ITC, fotografov·nÌ, historie a sportu. Velmi
dobrÈ komunikativnÌ dovednosti a pr·ce
s poËÌtaËovou technikou jsou v˝sledkem
t¯ÌdnÌch, roËnÌkov˝ch a celoökolnÌch projekt˘, kde vyuËujÌcÌ vedou û·ky ke kultivovanÈmu projevu, zodpovÏdnosti za odvedenou pr·ci, spr·vnÈmu vyjad¯ov·nÌ a sebed˘vÏ¯e.
OpÏt jsme se p¯esvÏdËili, ûe rozhodnutÌ
o prezentaci absolventsk˝ch pracÌ û·k˘ 9.
roËnÌku bylo dobrÈ. V tomto ökolnÌm roce k
tomu p¯id·v·me, ûe kvalita zvÌtÏzila nad
kvantitou.
Vöem prezentujÌcÌm moc dÏkujeme.
Mgr. Alena PalÌkov·

PR¡ZDNINOV› PROVOZ
BÏûÌ p¯ÌmÏstskÈ a pobytovÈ t·bory ñ ÑzpravodajstvÌì z t·bor˘ bÏhem lÈta na webu Saleska.

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
(1◊/14 dnÌ:
3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8.)

%

Školství
První krok do světa cambridgeských zkoušek na ZŠ Masarova
St·v· se jiû tradicÌ, ûe jazykovÏ nadanÌ û·ci p·t˝ch roËnÌk˘ Zä
Masarova majÌ moûnost sloûit mezin·rodnÌ jazykovou zkouöku z anglickÈho jazyka YLE (Young Learners English) v kategorii Movers.
Tyto zkouöky jsou organizov·ny Univerzitou v Cambridge ve VelkÈ
Brit·nii ve spolupr·ci s British council v »eskÈ republice. ObÏ instituce garantujÌ profesion·lnÌ ˙roveÚ test˘ i pr˘bÏh zkouöky.
Na vlastnÌ k˘ûi si vöe vyzkouöelo 14 û·k˘ p·t˝ch roËnÌk˘, kte¯Ì
r·no dne 29. kvÏtna zasedli do lavic, aby v pÌsemn˝ch i ˙stnÌch testech
z˙roËili celoroËnÌ ˙silÌ vÏnovanÈ p¯ÌpravÏ na tuto zkouöku. Examin·torky z British council pochv·lily û·ky za p¯edvedenÈ v˝kony v ˙stnÌ
Ë·sti zkouöky, pÌsemnÈ testy byly zasl·ny na ohodnocenÌ do Cambridge.
Kaûd˝ ˙ËastnÌk obdrûÌ certifik·t s hodnocenÌm ˙rovnÏ jednotliv˝ch jazykov˝ch dovednostÌ a tak zÌsk· i zpÏtnou vazbu o sv˝ch siln˝ch str·nk·ch, ale i oblastech, kde se musÌ zlepöit.
A kdo tedy bude netrpÏlivÏ oËek·vat v˝sledky svÈ prvnÌ velkÈ mezin·rodnÌ zkouöky? Jsou to tito û·ci:
Lucie G·gyorov·, Pavel He¯mann, Nat·lie Kr·lov·, Lucie K¯iv·nkov·, Hana K¯Ìûov·, Jakub Maty·ö, SoÚa Maz·nkov·, Nat·lie Odehnalov·, Jakub Pirochta, Sarah Plach·, Michaela Svobodov·, Ond¯ej äÌra,
Daniel Urban a Martin ViöÚovsk˝.

Vöem û·k˘m p¯ejeme, aby z obdrûenÈho certifik·tu mÏli radost
a vÏ¯Ìme, ûe v nich tato zkouöka posÌlÌ sebed˘vÏru a bude z·kladem
pro budoucÌ studium a vstupnÌ branou do svÏta ostatnÌch jazykov˝ch
Mgr. Eva Loukotkov·
zkouöek.

Líšeňská pohádka zamířila... do Řecka
Prost¯ednictvÌ p¯edch·zejÌcÌch Ël·nk˘ jste se jiû dozvÏdÏli, ûe û·ci
Zä Holzova v r·mci mezin·rodnÌho projektu Comenius p¯edstavujÌ
lÌöeÚskÈ poh·dky, p¯eloûenÈ do angliËtiny, v nÏkolika evropsk˝ch zemÌch, konkrÈtnÏ pak na Slovensku, v Polsku, Turecku Ëi ÿecku. NynÌ
zaûili dalöÌ ˙ûasnÈ dobrodruûstvÌ...
15. kvÏtna 2012 zaËal pro n·s ñ û·kynÏ dev·tÈ t¯Ìdy Evu Zavadilovou a Veronikou Pelcovou ñ jeden z nejzajÌmavÏjöÌch dnÌ v tomto ökolnÌm roce. UËitelÈ anglickÈho jazyka na Zä Holzova se totiû s n·mi vypravili na z·vÏreËn˝ mÌtink dvouletÈho projektu Following the Lead of
Fairy-Tales, kter˝ se tentokr·t konal v ÿecku. Jiû brzy r·no jsme se vydali na cestu smÏr ÿecko ñVolos, kde na n·s uû netrpÏlivÏ Ëekali z·stupci ökol z ostatnÌch zemÌ ñ Polska, Slovenska, Turecka a samoz¯ejmÏ ÿecka. Byla pro n·s p¯ipravena prohlÌdka mÌstnÌ ökoly, n·vötÏva
muzea architektury a setk·nÌ s ¯eck˝mi a tureck˝mi studenty, kte¯Ì n·s
p¯ivÌtali s otev¯enou n·ruËÌ. é·ci n·m tÈû p¯edstavili svoje poh·dky
a p¯idali i tradiËnÌ tance a zpÏv. Jejich p¯edstavenÌ se n·m moc lÌbilo.
ÿeck· kultura n·s sv˝m ˙ûasn˝m temperamentem doËista pohltila.
AtmosfÈra setk·nÌ byla jedineËn·, a proto jsme se 20. kvÏtna jen neradi
rozlouËili s ÿeky i Turky a autobus n·s pomalu odv·ûel zp·tky na letiötÏ. Tam jsme zam·vali i ostatnÌm ñ polsk˝m a slovensk˝m uËitel˘m,
tÏm polsk˝m naötÏstÌ ne na dlouho. ProË?
Brzy na to, 29. kvÏtna, k n·m na Zä Holzova polötÌ û·ci se sv˝mi
uËiteli zavÌtali a zahr·li n·m svoji poh·dku s n·zvem Fern Flower. I tato
poh·dka byla ˙ûasn·, stejnÏ jako vöechny ostatnÌ, a my jsme byli moc

r·di, ûe si naöli Ëas a cestou na Slovensko zavÌtali i k n·m. Setk·nÌ s nimi n·s velmi potÏöilo.
TÌmto n·ö projekt skonËil... Budou n·m chybÏt n·vötÏvy a pozn·v·nÌ cizÌch zemÌ, ale m·me spoustu nov˝ch p¯·tel a douf·me, ûe se s nimi jednoho dne budeme moci znovu setkat. T¯eba p¯i dalöÌm projektu?!

Normální je nekouřit
V jarnÌm obdobÌ probÏhl na Zä NovolÌöeÚsk· vyda¯en˝ projektov˝ den Norm·lnÌ je nekou¯it. Z˙Ëastnili se ho û·ci 1.ñ5. roËnÌku. DÏti byly rozdÏleny do skupinek, ve kter˝ch pracovaly
celÈ dopoledne. Nejd¯Ìve se pomocÌ her sezn·mily, potom si domluvily takov· pravidla, kter·
byla pot¯eba dodrûovat. é·ci se zam˝öleli, proË je dobrÈ nekou¯it. DozvÏdÏli se, jak funguje
lidskÈ tÏlo ku¯·ka i neku¯·ka, vyhledali si
mnoho informacÌ o zdravÌ a zdravÈm ûivotnÌm stylu. P¯em˝öleli takÈ o v˝bÏru
aktivit ve svÈm volnÈm Ëase a zp˘sobech
jak si tento Ëas co nejlÈpe zorganizovat.
Zjistili, ûe sportem nebo jin˝mi konÌËky
lze cigaret·m odolat.
PracÌ ve skupinÏ se dÏti rozvÌjely
v dovednosti spolupracovat, organizovat
si svoji pr·ci, ¯eöit problÈmy, prosadit se
nebo od svÈho n·zoru umÏt odstoupit.
Projektov˝ den se û·k˘m lÌbil a jiû
nynÌ se tÏöÌ na dalöÌ.
Mgr. Iveta Dykov·, Zä NovolÌöeÚsk·

&

Eva Zavadilov·, 9. B, Zä Holzova

PodÏkov·nÌ v·ûenÈ panÌ
¯editelce AlenÏ RoupcovÈ
Alenko, dÏkujeme Ti u p¯Ìleûitosti odchodu do d˘chodu za celoûivotnÌ pr·ci
pro druhÈ, kdy ses rozd·vala, trpÏlivÏ
pom·hala, vychov·vala a uËila nep¯ebernÈ mnoûstvÌ dÏtÌ.
Nejen jim jsi p¯ed·vala svoje zkuöenosti, ale i z n·s jsi vychovala jednu rodinu, ve kterÈ jsme vöechny r·dy. P¯ijmi
naöe dÌky.
Aù Ti na tÈto nezn·mÈ cestÏ po¯·d svÌtÌ
slunÌËko.
To Ti p¯ejÌ dÏti a kolektiv
mate¯skÈ ökoly Nekleû 1a.
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Školství
Indiánské odpoledne

Zä Masarova

Výlet za historií – tentokrát do nitra Býčí skály
V kvÏtnu jsme vyuûili p¯Ìleûitosti sezn·mit se s nitrem svÏtovÏ proslulÈho moravskÈho unik·tu ñ B˝ËÌ sk·ly.
Po vstupu do p¯edsÌnÏ B˝ËÌ sk·ly jsme
vyslechli povÌd·nÌ o jejÌ historii, o n·lezech
v nÌ a mohli jsme na vlastnÌ oËi vidÏt repliky
nÏkter˝ch zde nalezen˝ch p¯edmÏt˘. BÏhem
cesty do nitra sk·ly n·m pr˘vodce vypr·vÏl
o dalöÌch n·lezech i o souËasnÈm pr˘zkumu.
Na dnÏ vyËerpanÈho äenkova sifonu byl vystaven star˝ skafandr podobn˝ tomu, kter˝
pr·vÏ p¯ed 100 lety pouûili k pr˘zkumu zatopenÈho sifonu p¯i hled·nÌ cesty do dalöÌch
prostor B˝ËÌ sk·ly. VidÏli jsme kostru pravÏkÈho medvÏda a nÏkolikr·t jsme se setkali
s ûiv˝mi netop˝ry, kte¯Ì zde kaûdoroËnÏ p¯ezimujÌ. Na konci prohlÌdkovÈ trasy jsme se
setkali s Jedovnick˝m potokem, kter˝ m·
v tÏchto mÌstech za sebou 13 km cesty pod
zemÌ.
Prozkoumali jsme i jeskyni J·chymku
a prostory StarÈ Huti. VidÏli jsme zde, jak se
kdysi tavilo ûelezo, jak v d·vn˝ch dob·ch pracovali kov·¯i i jak se pekl chlÈb v hlinÏnÈ peci.
Mohli jsme si p¯ivonÏt k bramborov˝m plack·m, ale takÈ k ËerstvÈ kolomazi. A p¯edevöÌm
ñ vidÏli jsme t·bor kupeckÈ karavany a stali
jsme se svÏdky souboje voj·k˘ z tohoto t·bora. TakÈ jsme dostali p¯Ìleûitost vyzkouöet si
jejich zbranÏ a kvalitu jejich obrany.
Kdyû jsme si dosyta uûili zajÌmavostÌ
v are·lu StarÈ Huti, opekli jsme si u kov·¯˘

öpek·Ëky a byli p¯ipraveni na dalöÌ cestu malebn˝m Josefovsk˝m ˙dolÌm. Poda¯ilo se n·m
najÌt p·r kousk˘ strusky, a tak jsme na vlastnÌ
oËi vidÏli dalöÌ poz˘statky po tÏûbÏ ûeleznÈ rudy a jejÌho zpracov·v·nÌ v tÈto oblasti.
O p·r set metr˘ d·le jsme pozorovali ovce
a pak uû to bylo do Adamova jen co by kamenem dohodil. Nohy n·s po celÈm dni bolely
a tak jsme se öùastnÏ usadili do vlaku a uh·nÏli
spolu s nÌm smÏrem k domovu...
ZdeÚka Chaloupkov·
äD Zä Masarova

Ekologie hrou na ZŠ Holzova
Naöe ökola se i v letoönÌm ökolnÌm roce
aktivnÏ vÏnuje rozvoji ekologickÈho myölenÌ
sv˝ch û·k˘. Zvl·ötÏ se snaûÌme o to, aby se
ekologick˝ p¯Ìstup k likvidaci odpadk˘ stal
p¯irozenou souË·stÌ jejich ûivota, jedin˝m
moûn˝m p¯Ìstupem k tÈto problematice.
Proto jsme se jiû tradiËnÏ zapojili do ökolnÌho recyklaËnÌho programu zamÏ¯enÈho na
sbÏr a recyklaci vyslouûil˝ch elektroza¯ÌzenÌ
a bateriÌ. CÌlem tohoto projektu je zv˝öit povÏdomÌ o t¯ÌdÏnÌ odpad˘ u mladÈ generace
a takÈ zajistit recyklaci drobn˝ch vyslouûil˝ch elektroza¯ÌzenÌ a bateriÌ v co nejvyööÌ mÌ¯e. DÏti se tak, pro nÏ z·bavnou formou hry,
uËÌ z·kladnÌm ekologick˝m n·vyk˘m modernÌho ËlovÏka, t¯ÌdÏnÌ odpad˘, recyklaci. To,
na co si mnozÌ dospÏlÌ jen tÏûce zvykajÌ, se
pro nÏ st·v· samoz¯ejmostÌ.
Na naöÌ ökole takÈ pravidelnÏ organizujeme sbÏr starÈho textilu, po celÈ ökole jsou rozmÌstÏny speci·lnÌ n·doby urËenÈ pro odkl·d·nÌ pet lahvÌ a jin˝ch nepot¯ebn˝ch plastov˝ch
n·dob. Letos vedenÌ ökoly p¯ipravilo v oblasti
ekologickÈ v˝chovy dalöÌ novinku ñ organizovan˝ sbÏr starÈho papÌru. Aby byli û·ci pro
sbÏr a systematickÈ t¯ÌdÏnÌ odpadu lÈpe motivov·ni, probÌhal sbÏr formou soutÏûe mezi
jednotliv˝mi t¯Ìdami. Kaûd˝ p·tek zve¯ejÚoval ¯editel ökoly prost¯ednictvÌm rozhlasu pr˘bÏûnÈ v˝sledky jednotliv˝ch t¯Ìd a motivoval
tak û·ky k intenzivnÏjöÌmu zapojenÌ do tÈto
ekologickÈ soutÏûe. Ta probÌhala ve dvou sa-
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mostatn˝ch kolech ñ prvnÌ se uskuteËnilo
na podzim, druhÈ pak na ja¯e. é·ci vzali soutÏû opravdu za svou ñ pouûitÈ, nepot¯ebnÈ papÌry jiû nekonËily v koöi, ale naopak byly peËlivÏ skladov·ny a n·slednÏ v·z·ny v ˙hlednÈ
balÌËky a odn·öeny do sbÏrnÈ mÌstnosti. Aniû
si to sami uvÏdomovali, posunuli se o nÏco d·le v ekologickÈm p¯Ìstupu k likvidaci opad˘ ñ
net¯Ìdili jiû automaticky pouze elektroza¯ÌzenÌ, baterie, textil, plastovÈ lahve, ale novÏ i papÌr. Do soutÏûe se aktivnÏ zapojily i dom·cnosti û·k˘, takÈ veöker˝ dom·cÌ papÌrov˝
odpad byl schraÚov·n a odv·ûen do sbÏrnÈ
ökolnÌ mÌstnosti.
V˝sledky jednotliv˝ch kol mezit¯ÌdnÌ
soutÏûe ve sbÏru papÌru pak byly slavnostnÏ
vyhlaöov·ny ñ vöichni û·ci i uËitelÈ se shrom·ûdili v tÏlocviËnÏ, kde vedenÌ ökoly vyhl·silo koneËnÈ umÌstÏnÌ jednotliv˝ch t¯Ìd
a mnoûstvÌ odevzdanÈho papÌru. VÌtÏz pak dokonce ñ kromÏ uzn·nÌ ñ zÌskal i putovnÌ poh·r. Na ja¯e se takto vyznamenanou t¯Ìdou stala t¯Ìda p. u. GregorovÈ II. B, na druhÈm mÌstÏ
se umÌstila t¯Ìda p. u. NÏmeËkovÈ IV. B a t¯etÌ
mÌsto pat¯ilo û·k˘m p. u. Kunce VII. B ñ moc
gratulujeme!!!
VÏ¯Ìme, ûe dÌky podobn˝m akcÌm si naöi
û·ci odnesou ze ökoly nejen vÏdomosti a dovednosti, ale i praktickÈ ekologickÈ myölenÌ.
Z toho budeme mÌt radost nejen my, ale
hlavnÏ naöe p¯Ìroda.

Hou, hou, hou, indi·ni jdou,
indi·ni ze ökolky,
majÌ pestrÈ Ëelenky.
ObleËenÌ samou t¯·seÚ,
v˝stroj, v˝zbroj, jedna b·seÚ.
SoutÏûe je ËekajÌ,
odmÏny je l·kajÌ.
BizonÌ pak majÌ gul·ö,
aù jim z˘st·v· ta kur·û.
Na z·vÏr si zak¯epËÌ
st¯ÌlÌ öÌpy v povÏt¯Ì.
Touto r˝movaËkou by ölo pÏknÏ charakterizovat odpoledne v Mä Nekleû 1a, kterÈ jsme
vöichni spoleËnÏ i s nÏkolika vÏrn˝mi p¯·teli
ökoly p¯ipravili ke Dni dÏtÌ, 24. 5. 2012.
äkolnÌ zahrada se promÏnila v indi·nskou
stezku plnou n·strah v podobÏ ˙kol˘ ñ pomalov·nÌ obliËeje znaky indi·n˘, vym˝ölenÌ indi·nskÈho jmÈna, st¯ÌlenÌ z luku öÌpy na terË, p¯ekon·v·nÌ velk˝ch skalisek, Ëern˝ch jeskynÌ, vyr·bÏnÌ Ëelenek s barevn˝m pe¯Ìm, kouzlenÌ s öamanem a zvl·dnutÌ ökoly uzl˘. Za kaûd˝ splnÏn˝
˙kol dostaly dÏti malou odmÏnu, za kterÈ dÏkujeme rodiË˘m ñ sponzor˘m. VyhladovÏlÈ a unavenÈ indi·nskÈ kmeny Ëekal v Ñ⁄dolÌ jest¯·bÌch
k¯Ìdelì bizonÌ gul·ö, nÏco na svlaûenÌ hrdla a odpoËinek v kruhu ohniötÏ.
P¯iöly si na svÈ jak dÏti, tak i jejich rodiËe
a prarodiËe, kte¯Ì majÌ smysl pro legraci a r·di
takto s dÏtmi tr·vÌ Ëas.
Doufejme, ûe takov˝ch dn˘ spoleËnÏ s nimi
budeme moci proûÌt co nejvÌce.
Kr·snÈ a sluneËnÈ pr·zdniny v·m vöem p¯eje
Jitka Kubecov·
a cel˝ kolektiv Mä Nekleû 1a

ZŠ Novolíšeňská
žije fotbalem
V ˙ter˝ 27. 3. se na h¯iöti Zä Janouökova
konalo okrskovÈ kolo poh·ru v minikopanÈ
Mc Donald¥s Cup. Naöi ökolu reprezentovali hoöi ze 3. roËnÌku. Byli to: Aleö äam·nek, Ond¯ej
Soukup, Marek Tasch, Jaroslav Dvo¯·k ze t¯Ìdy
III. A, Dominik Wolt‰r a Sebastian Gill ze t¯Ìdy
III. B, Tom·ö Klement, David Klimeö, Ji¯Ì Nov˝
a Maty·ö Ruber ze t¯Ìdy III. C.
Vybojovali kr·snÈ 1. mÌsto a postoupili
do dalöÌho okresnÌho kola.
OkresnÌ fin·le v minikopanÈ kategorie
mladöÌch hoch˘ se konalo v ˙ter˝ 15. 5. takÈ
na h¯iöti Zä Janouökova. V tomto kole naöi fotbalisti vybojovali kr·snÈ 3. mÌsto. Gratulujeme!
Kolektiv uËitel˘ Zä NovolÌöeÚsk·

Mgr. Martina TrËkov·

'

KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líeò, tel.: 544 210 182
DÌLÒÁK, Klajdovská 28, Brno-Líeò, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
LetnÌ p¯ÌmÏstskÈ t·bory
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. Pokud m·te z·jem,
aby se vaöe dÏti z˙Ëastnily tÏchto t·bor˘, jsou voln· jeötÏ poslednÌ mÌsta. P¯ihl·öky si m˘ûete vyzvednout na recepci KCL, Kotlanova 7, tel.: 544 210 182, 731 117 114.
❋ 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
❋ 27.ñ31. 8. 2012 TANE»NÕ T¡BOR
zamÏ¯en˝ na Street dance
Na tento t·bor se mohou hl·sit i staröÌ dÏti.

NabÌdka kurz˘ KC LÌöeÚ
na ökolnÌ rok 2012/2013
PondÏlÌ
10.00ñ11.00 hod. AngliËtina pro seniory
10.00ñ11.00 hod. RytmickÈ hr·tky (3ñ5 let)
cviËenÌ s hudbou pro dÏti
11.00ñ11.45 hod. CviËenÌ pro seniory
15.00ñ16.00 hod. ModernÌ tanec (9ñ15 let)
16.00ñ17.00 hod. TaneËnÌ p¯Ìpravka (3ñ5 let)
17.00ñ18.30 hod. NÏmËina ñ st¯ednÏ pokroËilÌ
17.00ñ18.00 hod. Movida
17.00ñ18.30 hod. V˝tvarnÈ dov·dÏnÌ (6ñ9 let)
17.30ñ19.00 hod. AngliËtina ñ mÌrnÏ pokroËilÌ
18.30ñ20.00 hod. NÏmËina ñ zaË·teËnÌci
19.00ñ20.00 hod. Zumba + posilov·nÌ
19.00ñ20.00 hod. JÛga pro dospÏlÈ
20.00ñ21.00 hod. JÛga pro dospÏlÈ
19.00ñ20.30 hod. AngliËtina ñ st¯ednÏ pokroËilÌ
⁄ter˝
15.30ñ16.15
16.30ñ17.30
17.00ñ18.00
17.00ñ18.30
17.30ñ19.00
18.00ñ19.00

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

Zumbatomic (4ñ8 let)
Zumbatomic (8ñ12 let)
Kalanetika
Italötina ñ zaË·teËnÌci
Francouzötina ñ st¯ednÏ pokroËilÌ
Port de Bras
cviËenÌ s prvky klasickÈho tance
18.30ñ20.00 hod. AngliËtina ñ st¯ednÏ pokroËilÌ
19.00ñ20.00 hod. Pilates
20.00ñ21.00 hod. Dynamick· fitness jÛga
St¯eda
11.00ñ11.45 hod. CviËenÌ pro seniory
16.00ñ16.45 hod. BaletnÌ p¯Ìpravka (6ñ10 let)



17.00ñ17.45
17.00ñ18.00
17.00ñ18.00
17.00ñ18.30
17.30ñ19.00
17.30ñ19.00
18.00ñ19.00
18.30ñ20.00
19.00ñ20.00
19.00ñ20.30
19.00ñ20.30
20.00ñ21.00

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

DÏtsk˝ aerobik (6ñ11 let)
AngliËtina pro dÏti
CviËenÌ pro zdrav· z·da
Z·klady kresby pro dÏti
Francouzötina ñ mÌrnÏ pokroËilÌ
AngliËtina ñ zaË·teËnÌci
AngliËtina ñ konverzaËnÌ kurz pro pokroËilÈ
Z·klady kresby pro dospÏlÈ
Pilates
Ruötina ñ zaË·teËnÌci
AngliËtina ñ pokroËilÌ
Port de Bras

»tvrtek
10.00ñ11.00
16.00ñ17.00
17.00ñ18.00
17.00ñ18.00
17.00ñ18.30
17.30ñ19.00
18.00ñ19.00
19.00ñ20.00
20.00ñ21.00
19.00ñ20.30

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

Chi-toning s moûnostÌ hlÌd·nÌ dÏtÌ
Orient dÌvky
Street dance (12ñ18)
Orient ûeny
Tvo¯iv· dÌlna pro dÏti (10ñ15 let)
äpanÏlötina ñ mÌrnÏ pokroËilÌ
KondiËnÌ cviËenÌ »chi-kung
Tchaj-t¥i
KondiËnÌ cviËenÌ »chi-kung
äpanÏlötina ñ zaË·teËnÌci

P·tek
10.00ñ11.00 hod. CviËenÌ na balonech s moûnostÌ hlÌd·nÌ dÏtÌ
16.00ñ17.00 hod. Street dance (6ñ10)
Hra na kytaru, keyboard, klavÌr (od 6 let)
Hra na akordeon (od 9 let)
Individu·lnÌ v˝uka hry na kytaru, keyboard, akordeon a klavÌr
pro zaË·teËnÌky i pokroËilÈ. Den a hodinu si domluvÌte osobnÏ
s lektorem.
NabÌdneme v·m takÈ zajÌmavÈ vÌkendovÈ kurzy jako nap¯.
vitr·ûe technikou Tiffany, smaltov·nÌ, kor·lkov·nÌ, maöliËkov·nÌ, vÌkendov· v˝tvarn· odpoledne pro rodiËe s dÏtmi
a mnoho dalöÌch.
P¯ehledn˝ Katalog kurz˘ na ökolnÌ rok 2012/13 se do vaöich poötovnÌch schr·nek dostane jako souË·st LÌöeÚsk˝ch novin na zaË·tku z·¯Ì. Z·pis do kurz˘ KCL Kotlanka na nov˝ ökolnÌ rok se
uskuteËnÌ od 5. do 7. z·¯Ì 2012. TÏöÌme se na v·s a vÏ¯Ìme, ûe
nabÌdka kurz˘ vËetnÏ novinek udÏl· radost v·m i vaöim dÏtem
a kurzy se stanou pevnou souË·stÌ vaöich sportovnÌch a vzdÏl·vacÌch aktivit, tak jako v letoönÌm roce. DÏkujeme v·m za vaöi
p¯ÌzeÚ a p¯ejeme v·m lÈto plnÈ pohody.

PodÏkov·nÌ
KulturnÌ centrum LÌöeÚ, p. o. dÏkuje vöem partner˘m, kte¯Ì finanËnÏ podpo¯ili akci LÕäE“SK› DÃTSK› DEN na DÏlÚ·ku
v LÌöni dne 3. 6. 2012.
Velk˝ dÌk pat¯Ì hlavnÌmu partnerovi spoleËnosti SAKO, a.s., d·le
partner˘m akce: Casinu ABBAS, spoleËnostem BARKO s.r.o.,
TB SLUéBY s.r.o., JARYS stav, spol. s r. o., SWIETELSKY
stavebnÌ s.r.o. a medi·lnÌmu partnerovi akce R·diu Petrov.
DÏkujeme takÈ vöem ˙ËinkujÌcÌm.
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Z dopisů čtenářů
V poslednÌ dobÏ jsme svÏdky skoro kaûdodennÌch informacÌ
z mediÌ, kter· zve¯ejÚujÌ korupËnÌ kauzy naöich politick˝ch
p¯edstavitel˘.
Jsme svÏdky toho, ûe se za poslednÌ dva
roky odkr˝vajÌ korupËnÌ afÈry, ûe se v odhalov·nÌ p¯itvrdilo, a to nap¯ÌË politick˝m
spektrem. V »ÌnÏ je korupce posuzovan·
stejnÏ jako vraûda a trest· se smrtÌ. O korupci se hrajÌ divadelnÌ hry, toËÌ filmy, dokumenty, report·ûe. Dokonce jiû existuje
cestovnÌ kancel·¯, kter· po¯·d· z·jezdy
na mÌsta, kter· jsou korupci zasaûena ñ p¯edraûenÈ stavby apod. Bohuûel Ëasto b˝v·
vinÌk, kter˝ se dopustil korupce, nepotrest·n. P¯Ìpady jsou odsunuty nebo, z d˘vodu
nedostateËnÈho mnoûstvÌ p¯Ìm˝ch d˘kaz˘,
je trestnÌ ¯ÌzenÌ ˙plnÏ zastaveno. Korupce
devastuje Ëeskou ekonomiku. Je to nejhoröÌ
forma kr·deûe, jejÌ objem v »R tvo¯Ì tÈmÏ¯
polovinu roËnÌho deficitu. MusÌ se pak zvyöovat danÏ, dÌky nepr˘hledn˝m v˝bÏrov˝m
¯ÌzenÌm se stavÌ p¯edraûenÈ a nÏkdy i ˙plnÏ
nesmyslnÈ stavby. ProstÏ, dÌky korupci se
v »ech·ch ûije h˘¯. V »eskÈ republice existujÌ r˘zn· obËansk· sdruûenÌ a instituce
jako Transparency Internacional, OûivenÌ,
R˘ûov˝ panter, SouûitÌ nebo NadaËnÌ fond
boje proti korupci atd. Za vöe hovo¯Ì fakt,
ûe poslednÌ zmiÚovan˝ fond mÏl problÈm se
zaloûenÌm spoleËnosti. SoudnÌ ˙¯ednice JaneËkov· odmÌtla û·dost s tÌm, ûe boj proti
korupci nenÌ v »esku ve ve¯ejnÈm z·jmu.
V tomto fondu p˘sobÌ pivovarnÌk Stanislav
Bernard, moder·tor a herec Jan Kraus nebo podnikatel Roman Janouöek.
JednÌm z dopad˘ vysokÈ korupce v »R
na naöi ekonomiku je takÈ to, ûe po kontrole
EvropskÈho ˙ËetnÌho dvoru se ˙¯ednÌci
v EU rozhodli p¯eruöit tok dotacÌ na projekty. To by mohlo znamenat zv˝öenÌ deficitu
ve¯ejn˝ch financÌ aû na 6 % HDP. EvropskÈ
komisi vadÌ öpatnÈ nastavenÌ kontrolnÌho
systÈmu a ËastÈ st¯Ìd·nÌ pracovnÌk˘ na vedoucÌch pozicÌch, kte¯Ì majÌ za Ëerp·nÌ zodpovÏdnost. Tak nap¯Ìklad dÌky korupËnÌ
kauze ve st¯edoËeskÈm kraji bylo zastaveno
20 zak·zek na opravy silnic za vÌce neû miliardu. V ˙steckÈm kraji se takÈ zaËÌnajÌ
vyno¯ovat dalöÌ kauzy nepr˘hlednÈho financov·nÌ a padajÌ ûaloby. Bohuûel se vûdy nedajÌ omezit nebo zruöit podez¯elÈ zak·zky,
protoûe jsou nasmlouvanÈ z dob d¯ÌvÏjöÌch
vl·d. VypovÏzenÌ by znamenalo soudy a arbitr·ûe.
PojÔme si nynÌ ¯Ìci nÏco o korupci jako takovÈ:
Korupce (corrumpere ñ oslabit, podplatit, kazit) je zneuûitÌ postavenÌ nebo funkce v politice, ve¯ejnÈ spr·vÏ a hospod·¯stvÌ
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k osobnÌmu prospÏchu. VyznaËuje se podpl·cenÌm, vydÌr·nÌm, zastraöov·nÌm, ˙platky, udÏlov·nÌm p¯ÌznÏ nebo protÏûov·nÌm.
Politick· korupce vede ke kleptokracii ñ vl·dÏ zlodÏj˘, loupeûnÌk˘ ñ kdy uû odpad·
i p¯edstÌr·nÌ poctivosti a up¯Ìmnosti p¯ed
ve¯ejnostÌ.
Prost¯edÌ, kterÈ podporuje korupci:
l slabÈ pr·vo, nedostateËn· justice slouûÌcÌ
mocn˝m a vlivn˝m klan˘m k prosazenÌ jejich z·jmu
l utajov·nÌ informacÌ, proces˘ a z·vislostÌ,
nedostatek otev¯enosti a transparentnosti
l öpatnÏ placenÌ ˙¯ednÌci a zamÏstnanci
ve¯ejnÈ spr·vy
l pro ve¯ejnost uzav¯enÈ mocenskÈ a politickÈ kliky, kterÈ nelze kontrolovat
l velkÈ a nekontrolovanÈ Ë·stky, financov·nÌ ve¯ejn˝ch projekt˘
D˘sledky korupce:
l slab· ve¯ejn· spr·va, oslabenÌ politiky
vedoucÌ aû k rozpadu st·tu
l slabÈ hospod·¯skÈ a ekonomickÈ v˝sledky
l r˘st chudoby a nezamÏstnanosti
l vznik a r˘st mafiÌ, zloËineck˝ch lobby
a klientsk˝ch sÌtÌ
l rostoucÌ danÏ a z·roveÚ daÚovÈ ˙niky
l ˙padek schopn˝ch firem, odliv mozk˘
z pr˘myslu, obchodu a politiky
Prevence proti korupci jsou nap¯:
l kvalifikaËnÌ kritÈria pro ve¯ejnÈ soutÏûe ñ
Z·kladnÌ kvalifikaËnÌ p¯edpoklady
Z·kladnÌ profesnÌ p¯edpoklady
EkonomickÈ a finanËnÌ p¯edpoklady
TechnickÈ kvalifikaËnÌ p¯edpoklady
l pokles objemu zak·zek
l elektronickÈ aukce ñ vyuûÌvajÌ se p¯i zad·v·nÌ st·tnÌch a soukrom˝ch investic.
Nap¯. zastupitelstvo v Chrudimi vybralo
dodavatele hlasovacÌho za¯izenÌ a dÌky
elektronickÈ aukci uöet¯ilo 150 000 KË
z p˘vodnÏ odhadovanÈ ceny 350 000 KË.
Nechci konËit pesimisticky, zvl·ötÏ kdyû
zaËÌn· nejhezËÌ obdobÌ v roce, Ëas pr·zdnin
a dovolen˝ch. Proto jsem si dovolil pouûÌt
slova p¯ednÌho svÏtovÈho odbornÌka na
problematiku korupce, profesora Roberta
Klitgaarda s USA, kter˝ ¯ekl o »eskÈ republice n·sledujÌcÌ: ÑNikdy jsem nevidÏl tak
velk˝ rozdÌl mezi potenci·lem nÏjakÈ zemÏ
a ˙rovni jejich institucÌ. Kdyû tohle zlepöÌte,
tak m·te do budoucna zadÏl·no na velkÈ
˙spÏchy.ì
S p¯·nÌm hezkÈho lÈta
Jan Ventruba

Nový podnik
v Brně-Líšni láká
na širokou nabídku piv,
kvalitní gastronomii
a sportovní atmosféru
SportovnÌmi ud·lostmi nabitÈ lÈto je
p¯ed n·mi. A nejen obyvatelÈ mÏstskÈ Ë·sti
Brno-LÌöeÚ si ho mohou uûÌt ve zcela novÈm
podniku Staropramen Potrefen· husa Sport
Bar, kter˝ zah·jil sv˘j provoz v modernÌ budovÏ lÌöeÚskÈ radnice. SportovnÌ z·ûitky si
lze vychutnat s nÏkter˝m z 9 druh˘ piv Ëi doplnit kvalitnÌm gastronomick˝m z·ûitkem,
kter˝ restaurace tÈto zn·mÈ sÌtÏ uû tradiËnÏ
poskytujÌ. Od roku 1999, kdy byla otev¯ena
prvnÌ restaurace konceptu Staropramen Potrefen· husa, jde jiû o jubilejnÌ 30. provozovnu v »eskÈ a SlovenskÈ republice. Tato sÌù je
tak lÌdrem mezi Ëesk˝mi gastronomick˝mi
koncepty provozovan˝mi na b·zi ÑfranöÌzyì
p¯Ìmo pivovary.
CelkovÏ t¯ic·t·, v BrnÏ t¯etÌ. Po prvnÌ
Huse v n·kupnÌm centru VaÚkovka a druhÈ
v historickÈm centru Brna na ZelnÈm trhu se
dalöÌ z·stupce Potrefen˝ch hus otvÌr· v Ë·sti
Brno-LÌöeÚ.
Staropramen Potrefen· husa Sport Bar
Brno-LÌöeÚ nabÌdne prostornou zahr·dku aû
pro 60 host˘. DÌky nÌ restaurace bÏhem tepl˝ch dn˘ poskytne mÌsto aû 180 z·kaznÌk˘m.
Nov· restaurace nabÌzÌ celkem 9 druh˘ piv
v Ëele se öirok˝m sortimentem piv znaËky
Staropramen. NabÌdku smÌchovskÈho pivovaru doplÚujÌ toËen· belgick· piva Stella
Artois a Hoegaarden White. Pro letnÌ osvÏûenÌ lze zvolit i piva s ovocnou p¯ÌchutÌ a snÌûen˝m obsahem alkoholu Staropramen Cool
Lemon a letoönÌ novinku Staropramen Cool
Grep.
Potrefen· husa Sport Bar Brno-LÌöeÚ si
p¯ipravila i speciality, kterÈ v jinÈ Huse nenajdete. HostÈ se tak mohou tÏöit nap¯Ìklad
na rol·du z hovÏzÌho krku plnÏnou pl·tky
anglickÈ slaniny a kysanÈho zelÌ s om·Ëkou
z peËen˝ch chilli papriËek se öùouchan˝mi
bramborami. MilovnÌky sladkÈho pro zmÏnu
oslovÌ zajÌmav· kombinace Ëerstv˝ch jahod
na pep¯i v medovo-o¯echovÈ om·Ëce s tvarohov˝mi noky a vanilkov˝m luskem. Kdo zatouûÌ po nÏËem lehËÌm, obsluha mu nabÌdne
ledov˝ sal·t s kozÌm s˝rem peËen˝m v krustÏ
sezamov˝ch semÌnek s rukolou, medov˝m
dresinkem a ke¯ÌËkov˝mi rajË·tky.
NenÌ n·hodou, ûe se jubilejnÌ t¯ic·t· Potrefen· husa otev¯ela pr·vÏ v moravskÈ
metropoli. Je to d·no ˙spÏchy jejÌch dvou
brnÏnsk˝ch kolegyÚ, kterÈ potvrzujÌ, ûe
BrÚan˘m vyhovuje jejich prost¯edÌ, kvalitnÌ
menu i öirok· nabÌdka piv.
S pozdravem
a p¯·nÌm
hezkÈho dne
Petr Paulus
konzultant
pro gastronomii



Bolí vás hlava?
Máte problémy s bolestí
ramen, kolen, kyčlí, SI skloubení,
máte nestejnoměrně dlouhé
nohy, zablokovaná žebra
nebo bolesti hrudní páteře?

Pomocí čínské tlakové masáže
vás i dlouhodobých problémů zbaví
nyní také i v Líšni

chiropraktik Ing. Vincenc László
tel. 737 70 70 01.

CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH

Miniškolka Krteček
Štefáčkova 15, Brno-Líšeň
Provoz: celodenní hlídání
polodenní hlídání, hodinové hlídání.
Tato školička je vhodná pro děti
od 9 měsíců do 4 let.
http://mskrtecek.unas.cz
tel.: 732 343 989, mskrtecek@seznam.cz

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

Prodám rodinný dům
v Náměšti nad Oslavou.

Kosmetika IVANA, StrakatÈho 11, Brno-éidenice,

Zastavěná plocha s dvorem 317 m2. Zahrada se zděnou garáží 510 m2. Dům je napojen na městský vodovod, kanalizaci a plyn. Vytápění: plynový kotel,
ústřední topení po celém domě plus lokální topení
na tuhá paliva. Část domu podsklepena.

l pro dÏti: Nast¯elov·nÌ n·uönic (od 3 mÏsÌc˘)
l pro ml·deû: Oöet¯enÌ aknÈ pomocÌ AHA peelingu, piercing,
obr·zky na tÏlo (na 3 aû 5 let)
l pro ûeny: PermanentnÌ make-up, barevnÈ poradenstvÌ,
trval· na ¯asy, poradenstvÌ v lÌËenÌ, chemick˝ peeling
(pigmentace, vr·sky), lepenÌ ¯as, orient·lnÌ depilace
(obliËej, ruce, nohy), brazilsk· depilace t¯Ìsel

Velmi pěkná a klidná lokalita u řeky nedaleko centra
města. Vhodné také jako rekreační chalupa.

Cena: 1 900 000,– Kč
Telefon: 737 284 331

tel. 732 981 584 (zast·vka tramvaje Ë. 8 ñ Kr·snÈho)

ZdravotnÌ sestra ñ kosmetiËka ñ 16 let praxe, nabÌzÌ:

Inzerci pro LÌöeÚskÈ noviny p¯ijÌm·:

Tisk·rna SETTRONIC
BubenÌËkova 30, 615 00 Brno-éidenice,
tel.: 548 538 528, 603 588 964
ProvoznÌ doba: Poñ»t 8.00ñ15.00, P· 8.00ñ12.00
CenÌk je platn˝ od 1. 12. 2008. Inzerce je ËernobÌl·.
ploön· inzerce:
30 KË/cm2 + 20 % DPH
(öÌ¯ka 8,5 cm nebo 17,5 cm, v˝öka dle pot¯eby do 25,65 cm)
¯·dkov· inzerce:
70 KË/¯·dek + 20 % DPH (cca 55 znak˘/1 ¯·dek vË. mezer)
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Zetor Forterra zvítězil v závodu v Lotyšsku
Brno, 13. 6. 2012: P¯emoûitele nenaöel Zetor Forterra v Z·vodÏ traktor˘, kter˝ je zlat˝m h¯ebem lotyöskÈ p¯ehlÌdky zemÏdÏlskÈ techniky Traktordiena (neboli Den traktor˘). Stroj ËeskÈ znaËky zde uspÏl v kategorii 80ñ120 konÌ a obh·jil tak prvenstvÌ,
kterÈho v tÈmûe z·vodÏ dos·hnul jiû v loÚskÈm roËnÌku. S traktorem soutÏûil mÌstnÌ distributor zemÏdÏlskÈ techniky, spoleËnost
Agrimatco Latvia.
Z·vÏreËn˝ z·vod dokonËil Zetor Forterra s ¯idiËem Gunarsem
Eltermanisem z inûen˝rskÈho t˝mu Agrimatco Latvia se sedmivte¯inov˝m n·skokem.
Na akci bylo takÈ moûnÈ si prohlÈdnout rozs·hlou v˝stavu traktor˘ Zetor, kterou prezentovalo Agrimatco. Raritou byl nap¯Ìklad
retro model traktoru Zetor 25 z roku 1946. Expozice Agrimatco byla
na akci jednou z nejpopul·rnÏjöÌch.
Den traktor˘ je jedna z nejvÏtöÌch p¯ehlÌdek zemÏdÏlskÈ techniky v PobaltÌ. Je organizov·n Lotyösk˝m fondem pro zemÏdÏlsk˝
rozvoj. Letos se konal t¯etÌ roËnÌk tÈto akce, kter· se stala v r·mci
oboru velmi v˝znamnou ud·lostÌ. Traktordiena 2012 se konal 19.
kvÏtna ve mÏstÏ Laubere (okres Ogres), kterÈ se nach·zÌ asi 70 km
od Rigy. Akci si nenechalo ujÌt p¯ibliûnÏ 4000 n·vötÏvnÌk˘.

Agrimatco Latvia je lotyösk· poboËka spoleËnosti Agrimatco,
kter· p˘sobÌ v 47 zemÌch svÏta jako distributor zemÏdÏlskÈ a veterin·rnÌ techniky, hnojiv a osiv. Je dovozcem traktor˘ Zetor do
Linda Mauerov·, www.zetor.com
Lotyöska.

Historie a současnost líšeňského Sokola (část VII.)

120 let Sokola Líšeň – oddíl stolního tenisu
(Ë·st 1., do r. 1990)
PoË·tky stolnÌho tenisu v lÌöeÚskÈm Sokole spadajÌ do ËasnÈho obdobÌ prvnÌ republiky. TehdejöÌ dorostenci A. a V. PelÌökovi, O. Ondr·Ëek, J. KuËera a S. Hanzl hr·vali v öatnÏ sokolovny po povinnÈm cviËenÌ. PozdÏji se Ñpink·valoì v DÏlnickÈm domÏ, v lÌöeÚsk˝ch ökol·ch
i hospod·ch, a pozdÏji i v malÈm s·le lÌöeÚskÈ Sokolovny (dneönÌ herna). V r. 1931 vznikl oddÌl SK LÌöeÚ, kter˝ hr·l soutÏûnÌ utk·nÌ v s·le
hospody u Slez·k˘. Muûi J. Anderle, O. Hudec, M. äilar, J. KuËera,
F. Stud˝nka a ûeny Hromkov· a Stud˝nkov· tvo¯ili z·kladnÌ historickou sestavu LÌönÏ. Jejich vrcholem byl postup do I. t¯Ìdy koncem t¯ic·t˝ch let. Rozvoj hry byl pak v˝raznÏ ovlivnÏn Ñzlat˝m obdobÌmì Ës.
stolnÌho tenisu spojenÈho, tÏsnÏ p¯ed II. svÏtovou v·lkou a zvl·ötÏ
po nÌ, se jmÈnem nÏkolikan·sobnÈho mistra svÏta Bohumila V·ni.
Po v·lce je jiû stolnÌ tenis trvalou souË·stÌ Sokola. V pades·t˝ch letech
m· 34 Ëlen˘, 3 druûstva muû˘, d·le druûstva ûen a druûstvo dorostenc˘,
dorostenek i û·k˘. NejlepöÌm stolnÌm tenistou LÌönÏ i brnÏnskÈho kraje
byl Fr. Vyhn·lek, kter˝ spolu s Fischerem, Anderlem, Novotn˝m,
Maixnerem, Ad·mkem, Koubkovou a Muchovou bojoval v r. 1954 o titul mistra republiky druûstev v PardubicÌch.
Na p¯elomu pades·t˝ch a öedes·t˝ch let minulÈho stoletÌ zaûil oddÌl dalöÌ ze sv˝ch vrchol˘, kter˝m byla ˙Ëast ve druhÈ lize muû˘. P¯Ìchod novÈho typu p·lek i hernÌho stylu v öedes·t˝ch letech vöak jakoby
p¯edznamenal urËit˝ ˙stup ze sl·vy i pro lÌöeÚsk˝ stolnÌ tenis. NicmÈnÏ
pr·vÏ v tÈto dobÏ se do oddÌlu p¯ihl·sili hr·Ëi, z nichû nÏkte¯Ì dodnes
tvo¯Ì z·klad druûstev B a C v mÏstsk˝ch soutÏûÌch muû˘. Byli to zejmÈna LudvÌk Belcredi, Aleö a Ivo Gottvaldovi, Milan Honek a Jan Pelik·n,
ale i ¯ada dalöÌch. Mlad˝ch adept˘ se ujali o nÏkolik let staröÌ hr·Ëi
Standa FarnÌk a Karel Kaöpar, Ëasto s nimi trÈnovali i zkuöenÌ stolnÌ tenistÈ Old¯ich Vav¯ina, Old¯ich Baka, Rudolf Daniel, Miloö Sv·novsk˝.
TrÈninkovÈ zanÌcenosti lÌöeÚsk˝ch û·k˘ si brzy vöiml i proslul˝ Ñt·taì
brnÏnsk˝ch stolnÌch tenist˘, L·Ôa Hrub˝ z MoravskÈ Slavie, kter˝ nÏkolik z nich pozval do brnÏnskÈ Z·kladny stolnÌho tenisu. LÌöÚ·ci se
zde neztratili. Zvl·ötÏ nezvykl· obran·¯sk· hra J. Pelik·na zaËala brzy
slavit ˙spÏchy. A tak v r. 1971 doölo k historce, kter· probÏhla i novinami a dodnes se mezi stolnÌmi tenisty p¯ipomÌn·: Na krajskÈm p¯eboru
staröÌch û·k˘ zvÌtÏzil ve dvouh¯e J. Pelik·n z LÌönÏ, kter˝ porazil tehdy
ÑneporazitelnÈhoì republikovÈho öampiÛna Zd. BublÌka z ÑMorendyì.
Pod titulkem ÑSkromn˝ p¯ebornÌkì se v dobovÈm Ël·nku pÌöe, ûe ponÏkud vyjeven˝ J. Pelik·n se po vÌtÏzstvÌ v turnaji dot·zal: ÑA co jsem to
vlastnÏ vyhr·l?ì Ud·lost tehdy vyvolala v pingpongov˝ch kruzÌch doslova zdÏöenÌ a J. Pelik·n si zahr·l na mistrovstvÌ republiky.
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Sezona 1969ñ1970 byla poslednÌ, kdy A-druûstvo muû˘ LÌönÏ hr·lo v dlouhodobÈ sestavÏ, tvo¯enÈ Bakou, Meixnerem, Danielem, St¯elsk˝m a Koubkem. V tÈto sezonÏ nastoupili mladÌ hr·Ëi, p¯edevöÌm Pelik·n, Honek a Belcredi, kte¯Ì si v druûstvu A spolu s Bakou a Meixnerem jiû p¯i premiÈrovÈ ˙Ëasti vedli velmi ˙spÏönÏ. Naopak ml·deûnÌci
Aleö a Ivo Gottvaldovi ¯ady lÌöeÚsk˝ch hr·Ë˘ po r. 1970 doËasnÏ opustili, kdyû prvÈho Ñp¯et·hlaì Moravsk· Slavia a druh˝ se p¯echodnÏ odstÏhoval.
Pr·vÏ Belcredi, Honek a Pelik·n tvo¯ili perspektivu a soutÏûnÌ j·dro oddÌlu v nep¯Ìzniv˝ch 70-t˝ch a 80-t˝ch letech. Spolu se staröÌmi
hr·Ëi p¯edevöÌm Bakou, Vav¯inou, Sv·novsk˝m a Kaöparem se zaslouûili o to, ûe LÌöeÚ mÏla aû do r. 1975 trvale druûstvo A muû˘ v krajskÈm
p¯eboru a druûstvo B muû˘ v mÏstskÈ soutÏûi. OrganizaËnÌ tÌhu a p¯edsednictvÌ oddÌlu st¯ÌdavÏ na sv˝ch bedrech nesli zejmÈna L. Belcredi
(vËetnÏ vedenÌ kroniky, z nÌû zde tÈû Ëerp·me) a K. Kaöpar. V r. 1975 se
do oddÌlu opÏt vr·til I. Gottvald a v polovinÏ osmdes·t˝ch let p¯estoupil
do Hol·sek J. Pelik·n, z¯ejmÏ tÈû jako d˘sledek ne˙spÏönÈ kvalifikace
do krajskÈho p¯eboru v r. 1981. V˝konnostnÌ situace se zaËala opÏt
zlepöovat aû s p¯Ìchodem nÏkolika kvalitnÌch dospÏl˝ch hr·Ë˘, p¯edevöÌm Radka Fojtla. To uû pat¯Ì do obdobÌ po r. 1990, kdy se p¯Ìchodem
¯ady nov˝ch hr·Ë˘ a hr·Ëek, modernÌho vybavenÌ, hernÌho pojetÌ i organizaËnÌho z·zemÌ v˝znamnÏ posunula ˙roveÚ lÌöeÚskÈho stolnÌho tenisu, vrcholÌcÌ z¯ÌzenÌm ligovÈho druûstva ûen (viz pokraËov·nÌ v p¯ÌötÌm
Aleö Gottvald
ËÌsle LN).

VzpomÌnkov˝ snÌmek z V·noËnÌho turnaje stolnÌch tenist˘ r. 1986:
zleva Fojtl, Sv·novsk˝, Kaöpar, Gill, Belcredi, Baka, Pelik·n, Vav¯ina
(Archiv L. Belcrediho)

!
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Úspěšné jaro fotbalových přípravek SK Líšeň aneb „Na vítězné vlně“
2001, 2002, 2003... 2008 ñ to jsou roËnÌky p¯Ìpravek. Naöich
˙spÏön˝ch lÌöeÚsk˝ch p¯Ìpravek, hrajÌcÌch i nehrajÌcÌch. NÏkolik
desÌtek chlapc˘, ale i dÌvek, pro kterÈ je fotbal z·bavou, radostÌ
a trouf·m si ¯Ìct i v·önÌ. Ale pojÔme si je a jejich ˙spÏchy p¯edstavit.
St. p¯Ìpravka A (2001) ñ z·kladnÌ osu p¯Ìpravky staröÌ ÑAì
tvo¯Ì hr·Ëi narozenÌ roku 2001, doplÚov·ni dle Ëasov˝ch moûnostÌ
talentovan˝mi hr·Ëi z p¯Ìpravky staröÌ ÑBì ñ roËnÌk narozenÌ 2002.
V uplynulÈ sezonÏ se hr·l mÏstsk˝ p¯ebor mÏsta Brna, kde obsadili
5. mÌsto z 12 ˙ËastnÌk˘ s 35 body za 11 v˝her, 2 remÌzy a 9 proher
s celkov˝m skÛrem 48:38. NejlepöÌm hr·Ëem uplynulÈ sezony byl
vyhl·öen Tom·ö Modlitba, kter˝ se sv˝mi v˝kony dostal do reprezentaËnÌho v˝bÏru Brna. NejlepöÌm st¯elcem druûstva v mistrovsk˝ch utk·nÌch byl David ZednÌËek (2002) s 15 brankami.
St. p¯Ìpravka B+C (2002) ñ je tvo¯ena v souËasnosti 19 hr·Ëi,
kte¯Ì byli v tomto roce rozdÏleni do 2 rozdÌln˝ch soutÏûÌ mÏstskÈho
p¯eboru, ale p¯edstavujÌ jeden nerozluËn˝ t˝m. Po velice ˙spÏönÈm
podzimu, kdy ÑBì vedlo v tabulce a ÑCì na tom nebylo o moc h˘¯,
v zimnÌ halovÈ sezonÏ, kdy jsme sbÌrali medaile nejen na v˝jezdnÌch
turnajÌch, ale i na tÏch n·mi po¯·dan˝ch, p¯iölo i ˙spÏönÈ jaro s turnaji a hlavnÏ mistrovsk˝mi z·pasy ñ ÑBì ñ kdy z celkov˝ch 20 z·pas˘ bylo 18 v˝her, 1 remÌza a 1 prohra, s celkov˝m skÛre 102:21 a 55
body jsme obsadili 1. mÌsto!!! NejlepöÌ st¯elec Filip Chl·dek nast¯Ì-

StaröÌ p¯Ìpravka ÑBì + ÑCì

lel 34 gÛl˘ a umÌstil se tak na 2. mÌstÏ v tabulce st¯elc˘. ÑCì ñ si
po 9 vyhran˝ch kolech jarnÌ Ë·sti vybojovalo 3. mÌsto se 40 body,
celkovÈ skÛre 84:25. NejlepöÌm st¯elcem se stal David ZednÌËek se
13 vst¯elen˝mi brankami. PodÏkov·nÌ pat¯Ì i nÏkter˝m hr·Ë˘m roËnÌku 2001 a 2003, kte¯Ì n·m v p¯ÌpadÏ pot¯eby r·di p¯i naöich utk·nÌch pomohli. R·da bych i touto cestou zmÌnila vÌtÏzstvÌ celÈho
naöeho t˝mu v turnaji E.ON Junior Cup, kdy jsme se nedostali
do dom·cÌho brnÏnskÈho kola, ale to mikulovskÈ, kterÈ na n·s Ñzbyloì, bylo o to ˙spÏönÏjöÌ a 8.ñ9. 9. n·s Ëek· velkÈ celorepublikovÈ
fin·le v OtrokovicÌch.
Ml. p¯Ìpravka A (2003) ñ p¯ed jarnÌ sezonou se v zimÏ pravidelnÏ z˙ËastÚovala turnaj˘, kde sbÌrala vÏtöinou medaile na p¯ednÌch mÌstech. To byla dobr· p¯Ìprava p¯ed jarnÌ sezonou, ve kterÈ se
sehr·lo 9 utk·nÌ a z toho jednou prohr·la. CelkovÏ se umÌstnila
v tabulce na vynikajÌcÌm 2. mÌstÏ hned za Zbrojovkou Brno. NejlepöÌm st¯elcem se stal Tom·ö Klement, kter˝ skonËil v tabulce st¯elc˘ soutÏûe na 2. mÌstÏ se vst¯elen˝mi 38 brankami. CelkovÏ se vytvo¯il t˝m hr·Ë˘, rodiË˘ a trenÈr˘, kte¯Ì spolu spolupracujÌ a pom·hajÌ p¯i r˘stu hr·Ë˘.
Ml. p¯Ìpravka B (2004) ñ jarnÌ Ë·st sezony zaËÌnala se stejn˝m
poËtem bod˘ jako jejich nejvÏtöÌ soupe¯ Zbrojovka. I kdyû jim obËas
nevyöel zaË·tek z·pasu a soupe¯ öel do situacÌ bojovn˝m v˝konem,
nÏkolikr·t se jim poda¯ilo z·pas otoËit a zvÌtÏzit a vybojovat si tak
koneËnÈ 1. mÌsto (1 bod p¯ed jejich rivalem). V soutÏûi odehr·li celkem 16 z·pas˘, z nich vzeölo 13 v˝her, 2 remÌzy a 1 prohra. Nejlep"

MladöÌ p¯Ìpravka ÑBì

öÌm st¯elcem celÈ soutÏûe se stal Jirka Jur·nek, kter˝ nast¯Ìlel 23
gÛl˘! BÏhem jarnÌ sezony se z˙Ëastnili i nÏkolika turnaj˘, na kter˝ch
se umÌsùovali mezi prvnÌmi.
Ml. p¯Ìpravka C (2005) ñ nehrajÌcÌ p¯Ìpravka, kterou mistrovsk· utk·nÌ ËekajÌ jiû od podzimnÌ sezony. V k·dru je 23 chlapc˘.
BÏhem jarnÌ Ë·sti se z˙Ëastnili 14-ti turnaj˘ (halov˝ch i venkovnÌch). DÌky öiröÌmu k·dru byli na nÏkter˝ch akcÌch zastoupeni dvÏma druûstvy. Hr·Ëi se postupnÏ uËÌ na trÈnincÌch z·kladnÌ fotbalovÈ
dovednosti a na turnajÌch zÌsk·vajÌ hernÌ zkuöenosti. Ne vûdy se vöe
poda¯ilo, ale vÏtöinou se postupnÏ probojovali aû do fin·lov˝ch boj˘
a odvezli si i nÏkolik turnajov˝ch prvenstvÌ.
Ml. p¯Ìpravka D (2006) ñ nehrajÌcÌ. V souËastnÈ dobÏ je t˝m
tvo¯en dvan·cti chlapci r. 2006 a jednou dÌvkou r. 2005. Na ja¯e
2012 se mladöÌ p¯Ìpravka ÑDì z˙Ëastnila 6-ti turnaj˘ hr·Ë˘ roËnÌku
2006 (2◊ na Slovensku) a dvou internÌch turnaj˘ klubu SK LÌöeÚ.
V r·mci tÏchto turnaj˘ zmÏ¯ili sÌly nap¯. s druûstvem Spartaku Trnava, nebo Bohemians Praha. Mimo to sehr·li ¯adu p¯·telsk˝ch utk·nÌ
s brnÏnsk˝mi kluby, zejmÈna se Zbrojovkou a i tato utk·nÌ uk·zala,
ûe n·m v LÌöni roste velmi siln˝ roËnÌk. D˘kazem toho je i skuteËnost, ûe ti nejlepöÌ z dÏtÌ nastupovali na nÏkolika turnajÌch i za ml.

MladöÌ p¯Ìpravka ÑDì

p¯Ìpravku ÑCì a ani v konkurenci o rok staröÌch hr·Ë˘ se urËitÏ neztratili. Ve vöech p¯Ìpadech obst·li se ctÌ. P¯edveden· hra odpovÌd·
trÈninkov˝m moûnostem.
MladöÌ n·borov· p¯Ìpravka ÑEì ñ pod vedenÌm trenÈra Josefa
Hudce se dÏlÌ na dvÏ Ë·sti, ÑE1ì dÈle chodÌcÌch a ÑE2ì , kter· zahrnuje novÏ p¯ÌchozÌ z·jemce. ÑE1ì ñ se skl·d· z roËnÌk˘ 2006
a 2007, trÈnuje 2◊ v t˝dnu na ökolnÌm h¯iöti Zä NovolÌöeÚsk·,
v zimnÌm obdobÌ a v p¯ÌpadÏ öpatnÈho poËasÌ v hlavnÌ sezonÏ,
LÍEÒSKÉ NOVINY
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vyuûÌv· haly SK LÌöeÚ v budovÏ b˝valÈho kina SvÏt. Jednotlivci se
jen v˝jimeËnÏ z˙ËastÚujÌ p¯·telsk˝ch z·pas˘, pop¯ÌpadÏ turnaj˘
s druûstvem ÑDì. V souËasnosti tvo¯Ì k·dr ÑE1ì 12 chlapc˘, kde roËnÌk 2006 postupnÏ p¯ejde do druûstva ÑDì a naopak z ÑE2ì se doplnÌ
roËnÌkem 2007. ÑE2ì ñ zahrnuje roËnÌky 2006, 2007 a 2008, trÈninky jsou na stejnÈm mÌstÏ jako u ÑE1ì, pouze 1◊ t˝dnÏ. K·dr tohoto
druûstva je znaËnÏ ovlivnÏn neust·l˝mi p¯Ìchody a odchody hr·Ë˘.
V souËasnosti se trÈnink˘ vcelku pravidelnÏ z˙ËastÚuje 17 chlapc˘
a 1 dÏvËe. SouË·stÌ n·borov˝ch druûstev je vlastnÌ n·bor, kter˝ se
prov·dÌ osobnÏ v mate¯sk˝ch ökolk·ch Vinohrad a LÌönÏ, nebo pomocÌ webov˝ch oddÌlov˝ch str·nek.
Jak je z ¯·dk˘ v˝öe uveden˝ch patrnÈ, v LÌöni se m·me ËÌm chlubit, co se fotbalovÈ ml·deûe t˝Ëe. Naöe p¯Ìpravky pat¯Ì mezi ty nejlepöÌ, ne-li nejlepöÌ, zvl·ötÏ proto, ûe jsou hr·Ëi z velkÈ Ë·sti pouze

z LÌönÏ, Vinohrad a okolnÌch mÏstsk˝ch Ë·stÌ, a ne posbÌr·ni jako
nejlepöÌ z r˘zn˝ch brnÏnsk˝ch i mimobrnÏnsk˝ch t˝m˘.
ChtÏla bych pop¯·t vöem hr·Ë˘m, trenÈr˘m, rodiË˘m i vöem fanouök˘m naöich öikovn˝ch hr·Ë˘ p¯Ìpravek kr·snÈ pr·zdniny plnÈ
odpoËinku, z·ûitk˘ a hlavnÏ naËerp·nÌ sil do novÈ fotbalovÈ sezony
2012/2013. A v novÈm roËnÌku stejnÏ dobrÈ v˝kony a v˝sledky nebo daleko lepöÌ neû v tom pr·vÏ skonËenÈm. D·le p¯eji vöem daleko
lepöÌ podmÌnky pro trÈnov·nÌ, protoûe i tohle se v jejich v˝konech
uk·ûe jako velkÈ plus a je to investice ze vöech nejd˘leûitÏjöÌ.
DÏkuji trenÈr˘m i vedenÌ p¯Ìpravek mladöÌ A, B, C, D, E a staröÌ
A za informace o jejich Ëinnosti. A na z·vÏr si dovolÌm pouûÌt kousek naöeho pok¯iku, ale slova pat¯Ì vöem o kter˝ch jsem psala...
ÑMy jsme co??? LÌöeÚ!!! My to co??? Vyhr·li!!!

DEN DĚTÍ CUP 2012

Mariánský okruh 2012

I letos se uskuteËnil tradiËnÌ fotbalov˝ turnaj dÏtÌ z·kladnÌch
ökol 1.ñ3. t¯Ìd. Letos se turnaje z˙Ëastnily Zä Holzova, NovolÌöeÚsk· a Masarova. PoËasÌ vÏötilo, ûe to bude aû do z·vÏreËnÈho hvizdu
napÌnavÈ nejen na h¯iöti, ale takÈ na obloze. NaötÏstÌ se poËasÌ po noci blesk˘ umoud¯ilo a turnaj probÏhl bez komplikacÌ. Hr·lo se systÈmem kaûd˝ s kaûd˝m, kaûdÈ utk·nÌ trvalo 25 min. Popisovat jednotlivÈ z·pasy nem· smysl, jistÈ bylo jen to, ûe si kluci uûili tento
den urËitÏ vÌc, neû kdyby sedÏli ve ökolnÌ lavici. Cel˝ turnaj odpÌskala v roli rozhodËÌ b˝val· hr·Ëka SK LÌöeÚ a nynÌ hr·Ëka Zbrojovky Brno GabËa äpiËkov· a nutno dodat, ûe bez chyby a s notnou
d·vkou autority u mal˝ch sportovc˘.

V sobotu 19. 5. 2012 probÏhl dalöÌ roËnÌk jiû tradiËnÌ cyklistickÈ
akce v Mari·nskÈm ˙dolÌ. V prostoru ranËe ELDORADO se
za kr·snÈho sluneËnÈho poËasÌ seöli vyznavaËi kol a z·bavy. Z·vod p¯iöel odstartovat
lÌöeÚsk˝ starosta Mgr.
B¯etislav ätefan. Do
cÌle jako prvnÌ dorazil
Michal PospÌöil, mezi
ûenami se vÌtÏzkou
stala Adriana Plotzerov· z po¯·dajÌcÌho
klubu Black Ice. Jako jiû tradiËnÏ se po dojetÌ do cÌle opÈkaly öpek·Ëky, toËila limon·da a rozd·vala bohat· tombola. Za ceny je t¯eba
podÏkovat partner˘m
akce, kter˝mi byly
Merida Czech s.r.o.,
HrazdÌra s.r.o. a sportovnÌmu klubu Black
Ice, kter˝ tuto akci
po¯·dal. V neposlednÌ
¯adÏ pat¯Ì dÌky takÈ
sportovnÌ komisi p¯i
RM» Brno-LÌöeÚ, jejÌû ËlenovÈ se podÌleli
na znaËenÌ a zajiötÏnÌ
tratÏ.
V˝sledky: Muûi: Michal PospÌöil (1990), 39:11 min.
Luk·ö VeËe¯a (1985)
Tom·ö VeËe¯a (1989)

Bylo vidÏt, ûe nÏkte¯Ì kluci tr·vÌ na lÌöeÚskÈm h¯iöti spoustu
Ëasu a zejmÈna kluci ze ökoly Masarova byli tak sehranÌ, ûe i nezkuöenÈmu fotbalovÈmu oku muselo b˝t jasnÈ, ûe spolu hrajÌ fotbal uû
delöÌ dobu. NenÌ n·hodou, ûe pr·vÏ malÌ fotbalistÈ z lÌöeÚsk˝ch p¯Ìpravek jsou poslednÌ dobou ozdobou brnÏnskÈho fotbalu.
KoneËnÈ po¯adÌ turnaje po vöech odehran˝ch utk·nÌch bylo
n·sledujÌcÌ:
1. Zä Masarova, 2. Zä Holzova, 3. Zä NovolÌöeÚsk·
NejlepöÌm st¯elcem turnaje se stal hr·Ë Petr Kiliar ze Zä Masarova, nejlepöÌm brank·¯em turnaje byl zvolen hr·Ë Zä NovolÌöeÚsk·
Aleö äam·nek, nejuûiteËnÏjöÌm hr·Ëem se stal hr·Ë Zä Holzova Aleö
Pernica. SoutÏû ve st¯elbÏ penalt vyhr·l Sebastian Gill, kter˝ m˘ûe
hrdÏ nosit titul penaltov˝ expert. Speci·lnÌ cenu turnaje ñ nejvÏtöÌ
prcek turnaje ñ si odnesl nejmenöÌ hr·Ë na h¯iöti ñ Ond¯ej Sm˝kal.
Na z·vÏr turnaje si vöichni hr·Ëi odnesli ceny z rukou tÏch nejpovolanÏjöÌch. Ceny postupnÏ p¯edali: b˝val˝ reprezentant, v˝born˝ hr·Ë, trenÈr kategorie U12 SK LÌöeÚ Richard Dost·lek, starosta
M» Brno-LÌöeÚ pan B¯etislav ätefan, mÌstostarosta pan Jozef Sedl·Ëek a p¯edseda klubu pan Karel Hladiö.

Jind¯iöka Spi¯Ìkov·, StaröÌ p¯Ìpravka B+C

PodÏkov·nÌ pat¯Ì RÌöovi Dost·lkovi za organizaËnÌ pomoc,
sportovnÌm firm·m BIKE-LIFE.CZ a 4EVER za poskytnutÈ ceny
pro hr·Ëe a takÈ vedenÌ M» Brno-LÌöeÚ za uvolnÏnÌ prost¯edk˘
Libor äpiËka
na tuto kaûdoroËnÌ akci.

éeny:
Adriana Plotzerov· (1991)
Lucie Kop¯ivov· (1986)
Nikola StraË·rov· (1991)
Michal HrazdÌra
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ANTON CUP 8 – 11. 6. 2012 Stuttgart-Feuerbach
O tomto vÌkendu jsme byli pozv·ni
na 10. roËnÌk mezin·rodnÌho fotbalovÈho
turnaje ANTON Cup 2012 ve StuttgartuFeuerbachu. Po¯adatelÈ n·m vyöli vst¯Ìc tÌm,
ûe n·s jako muûstvo z partnerskÈho mÏsta
za¯adili aû do hlavnÌ soutÏûe, bez nutnosti
hr·t kvalifikaci. Bylo velmi p¯ÌjemnÈ, ûe jsme
nemuseli vyjet jiû v ˙ter˝ z Brna na kvalifikaci, ale aû v p·tek na hlavnÌ soutÏûe.
Po p¯Ìjezdu a ubytov·nÌ v Jugendkempu
jsme se setkali s naöimi hostiteli a dozvÏdÏli
se co n·s Ëek·.
Jelikoû my jsme mÏli jiû ˙Ëast v z·vÏreËnÈ f·zi turnaje jistou a v sobotu se hr·la utk·nÌ
kvalifikace do skupin pro nedÏlnÌ z·vÏreËnÈ
boje, bylo n·m umoûnÏno sehr·t p¯·telskÈ z·pasy s ˙ËastnÌky tÈto kvalifikace, kterÈ se nikam nezapoËÌt·valy.
Kluci sehr·li kupodivu velmi dobrÈ z·pasy, soupe¯e hodnÏ potr·pily, ale jiû od poË·tku
bylo zn·t, ûe jsme sem p¯ijeli hlavnÏ zÌskat
zkuöenosti.
To se zaËalo naplno projevovat v nedÏli
v hlavnÌ Ë·sti turnaje, kde jsme byli nalosov·ni do skupiny s muûstvy FC Winterthur, SSV
Ulm, SSV Reutlingen, SV Vaihingen, TSV
Gr¸nb¸hl a SC F¸rstenfeldbruck 2.
P¯ed uvodnÌm z·pasem n·s Ëekalo milÈ
p¯ekvapenÌ, kdyû n·s navötÌvila starostka

Feuerbachu panÌ Andrea Klˆber a p¯edala naöemu kapit·novi Ondrovi PorËovi mÌË, se kter˝m
se hraje mistrovstvÌ Evropy v Polsku a na UkrajinÏ a pop¯·la n·m mnoho ötÏstÌ.
Jako by vÏdÏla, ûe ho budeme pot¯ebovat,
protoûe hned na ˙vod jsme dostali t¯i favority
skupiny a prohr·li postupnÏ 0:3, 0:3 a s pozdÏjöÌm finalistou celÈho turnaje SV Vaihingen
0:5. Tuto prohru jsem vöak hodnotil jako ˙spÏch,
protoûe na to, co soupe¯ovi hr·Ëi p¯edv·dÏli, byla radost pohledÏt a oproti jin˝m muûstv˘m jsme
dostali jen pÏt gÛl˘.
Na poslednÌ dvÏ utk·nÌ jsme nastoupili proti
daleko p¯ijatelnÏjöÌm soupe¯˘m a na h¯e naöich
kluk˘ to bylo hned zn·t. Spadla z nich nervozita,
p¯estali se jich b·t a zaËali hr·t to co umÌ.
V p¯edposlednÌm z·pase jsme hr·li proti
TSV Gr¸nb¸hl a prohra 0:1 je hodnÏ nespravedliv·. Cel˝ z·pas jsme soupe¯e p¯ehr·vali a z ojedinÏlÈho proti˙toku, kdy hr·Ë chtÏl spÌöe centrovat neû p¯ihr·vat, jsme dostali rozhodujÌcÌ gÛl.
Vöe jsme si vöak vynahradili v poslednÌm
utk·nÌ se SC F¸rstenfeldbruck 2, kterÈ jsme vyhr·li sice jen 1:0, ale p¯edveden· hra si zaslouûila i vÏtöÌ skÛre. Vöak n·m i nezaujetÌ div·ci
tleskali a soupe¯ byl tak deprimovan˝, ûe n·m
po z·pase ani nepodal ruku.
CelkovÏ jsme skonËili ve skupinÏ na 7. mÌstÏ, se shodn˝m poËtem 3 bod˘ jako 5. SC

F¸rstenfeldbruck 2 a 6. TSV Gr¸nb¸hl, ale
s horöÌm skÛre.
Fin·lnÌ Ë·st se tak obeöla bez n·s, ale objektivnÏ musÌm p¯iznat, ûe jsme na vÌc prostÏ
nemÏli. Soupe¯i byli nejen o rok staröÌ, ale
hlavnÏ kvalitativnÏ ˙plnÏ nÏkde jinde.
Jsem nesmÌrnÏ r·d, ûe se mohli naöi hr·Ëi
tohoto turnaje z˙Ëastnit a naËerpat zkuöenosti
proti v˝born˝m soupe¯˘m, nav·zat kontakty
s hr·Ëi z jin˝ch muûstev a uûÌt si atmosfÈru
velkÈho turnaje. Vûdyù jen nedÏlnÌ slavnostnÌ
n·stup p¯ed fin·lov˝mi z·pasy byl obrovk˝m
z·ûitkem. Na stadion nastupovalo, za zvuku
ûivÈ hudby, 42 muûstev, hlasatel je jednotlivÏ
p¯edstavoval a ËlovÏk si p¯ipadal jako na
olympi·dÏ.
VelkÈ komplimenty a podÏkov·nÌ pat¯Ì
organiz·tor˘m Robbymu Junakovi, Timovi,
Marcusovi a ostatnÌm za maxim·lnÌ pÈËi a starostlivost, kterÈ si nesmÌrnÏ v·ûÌm.
Z·vÏrem bych chtÏl podÏkovat jak hr·Ë˘m za p¯edvedenÈ v˝kony, koleg˘m z realizaËnÌmu t˝mu za pomoc, ale v neposlednÌ ¯adÏ i kompetentnÌm lidem z Magistr·tu mÏsta
Brna a mÏstkÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, bez jejichû
finanËnÌ pomoci bychom nikam nejeli.
Robert RojÌk,
trenÈr staröÌ p¯Ìpravky B a C SK LÌöeÚ

Tenisový turnaj ve čtyřhře 2012
Tenisov˝ klub LÌöeÚ uspo¯·dal ve spolupr·ci se SportovnÌ komisÌ RM» Brno-LÌöeÚ v sobotu 2. 6. 2012 jiû 5. roËnÌk tenisovÈho
turnaje neregistrovan˝ch hr·Ë˘ ve Ëty¯h¯e.
Na kurtech Racquet clubu Belcredi u lesnÌho lomu v LÌöni se seölo 17 p·r˘ tenist˘, muû˘ i ûen r˘zn˝ch vÏkov˝ch kategoriÌ, kte¯Ì se
ve vz·jemn˝ch soubojÌch utkali o celkovÈho vÌtÏze.
PoËasÌ tenist˘m p¯·lo, rannÌ zataûenou oblohou se postupnÏ prodralo slunÌËko, kterÈ p¯ispÏlo k p¯ÌjemnÈ atmosfÈ¯e v n·dhernÈm
prost¯edÌ tenisovÈho are·lu.
Vzhledem k podobnÈmu poËtu ˙ËastnÌk˘ jako loni (16 p·r˘), byl i letos zvolen
stejn˝ hracÌ systÈm turnaje. Hr·Ëi a hr·Ëky
byli rozlosov·ni do 4
skupin, ve kter˝ch hr·ly dvojice kaûd˝ s kaûd˝m na jeden vÌtÏzn˝
set. Po odehr·nÌ vöech
z·pas˘ ve skupin·ch postupovaly prvnÌ dva p·ry do Ëtvrtfin·le, d·le
se hr·lo vy¯azovacÌm zp˘sobem na dva vÌtÏznÈ sety aû do konce turnaje. Kaûd· dvojice tedy odehr·la minim·lnÏ 3 z·pasy.
»tvrtfin·lov· kl·nÌ p¯inesla dva velmi vyrovnanÈ z·pasy, kterÈ
rozhodla aû zkr·cen· hra ve t¯etÌm setu tzv. super tie-break. Takov˝m zp˘sobem postoupili mezi Ëty¯i nejlepöÌ p·ry hr·Ëi Fiöer, Hrouzek a JelÌnek, VeËe¯a. Jejich vz·jemn˝ souboj o postup do fin·le byl
rovnÏû velmi vyrovnan˝ a dramatick˝.
DruhÈ dvÏ semifin·lovÈ dvojice ÿÌha, Hubka a otec a syn Ondr·Ëkovi mÏly postup mezi Ëty¯i nejlepöÌ p·ry pomÏrnÏ snazöÌ. Po jejich vz·jemnÈm souboji byli zn·mi finalistÈ i hr·Ëi, kte¯Ì se utkali
o t¯etÌ mÌsto.

Ve fin·le dvojice Fiöer, Hrouzek zvÌtÏzila nad p·rem ÿÌha, Hubka 7 : 6, 6 : 2 a vylepöila tÌm svou loÚskou t¯etÌ pozici.
V dramatickÈm z·pase o t¯etÌ mÌsto p·r JelÌnek, VeËe¯a udolal
Jana a Pavla Ondr·Ëkovi 5 : 7, 6 : 4, 12 : 10.
Pro ˙ËastnÌky turnaje p¯ipravili po¯adatelÈ obËerstvenÌ ñ tradiËnÏ opÈk·nÌ öpek·Ëk˘. Hr·Ëi na prvnÌch t¯ech mÌstech obdrûeli po
skonËenÌ turnaje vÏcnÈ ceny. Vöem ˙ËastnÌk˘m se vyda¯en· akce
velmi lÌbila a tÏöÌ se na p¯ÌötÌ roËnÌk.
KoneËnÈ po¯adÌ turnaje: 1. ZdenÏk Fiöer, Miroslav Hrouzek
2. Milan ÿÌha, VladimÌr Hubka
3. Karel JelÌnek, Martin VeËe¯a
4. Jan a Pavel Ondr·Ëkovi
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Fotografie z turnaje je moûnÈ si prohlÈdnout na www.brno-lisen.cz
ve sportovnÌ rubrice.
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