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ZDARMA
Park a nádvoří líšeňského zámku ožily operou i cimbálovkou
Je p¯ÌjemnÏ vlah˝ p·teËnÌ podveËer a z·mek Belcredi naslouch·
pro nÏj nezvykl˝m zvuk˘m; dusotu dÏtsk˝ch nohou, rozv·ûn˝m krok˘m
v·ûen˝ch p·n˘ a cupit·nÌ dam. A takÈ smÌchu, bujar˝m dialog˘m i tlumen˝m hovor˘m. N·hle veöker˝ öum utichne a n·dvo¯Ì z·mku rezonuje
jen sviötÏnÌm lehkÈho v·nku. A pak to zaËne ñ za svÈ hudebnÌ n·stroje
usedajÌ Ëty¯i muûi v oblecÌch a na malÈ pÛdium se sviûnÏ vyhoupne statn˝ muû s viz·ûÌ loupeûnÌka a chvÌli po nÏm ûena ñ nevÏsta.

A nejen jejich. Mezi Ëleny Cimbal Classicu pat¯Ì kromÏ zpÌvajÌcÌ
Katky a na cimb·l v·lejÌcÌho Dalibora i Kate¯ina ñ houslistka, hobojista
a flÈtnista Rastislav, Martin s mandolÌnou a bas·k Marek. SpoleËnÏ rozehrajÌ bezm·la dvouhodinov˝ koncert tradiËnÌ folkovÈ hudby ve svÏûÌ
˙pravÏ. Jejich vystoupenÌ bavÌ i dojÌm·. PosluchaËi se v jednu chvÌli pohupujÌ do rytmu, v dalöÌ zase tiöe sedÌ a rozjÌmajÌ. Dalibor nenÌ jen skvÏl˝m muzikantem, ale i schopn˝m ¯eËnÌkem a tak mezi jednotliv˝mi pÌsnÏmi kr·tce promlouv· ñ tu o Ëlenech kapely, tu o jejÌ historii, jindy zase
o v˝znamu jednotliv˝ch skladeb i o svÈm vztahu k LÌöni. ée uû je najednou tma a trochu chladno si proto m·lokdo vöimne a aû kdyû ztichne poslednÌ tÛn, publikum se jen nerado probouzÌ z tÈmÏ¯ poh·dkovÈho snÏnÌ.
LÌöeÚ·ci a LÌöeÚaËky se tak zaËÌnajÌ pozvolna vyd·vat na cestu ke
sv˝m domov˘m. H¯·t je, spoleËnÏ s obohacujÌcÌmi hudebnÌmi z·ûitky
a dojmy, m˘ûe snad i vÏdomÌ, ûe LÌöeÚ je mÌsto, kterÈ m· sv˝m obyvatel˘m co nabÌdnout. A p¯edevöÌm pozn·nÌ, ûe LÌöeÚ·ci se majÌ ËÌm obohatit
navz·jem. Z·mÏr festivalu LÌöeÚ sobÏ se tak uspokojivÏ naplnil hned
bÏhem prvnÌho festivalovÈho veËera.
Lenka Mareöov·

Cimbal Classic. Foto ñ Bo¯ivoj H·jek.
éehr·nÌm na sv˘j bÌdn˝ ûivot a vÏËn˝ hlad rozehr·v· loupeûnÌk
prvnÌ part p¯edstavenÌ Opery Diversa s p¯ÌznaËn˝m n·zvem Loupeûnick·
nevÏsta. V tÈ se duo loupeûnÌk ñ nevÏsta prozpÌv· aû k z·vÏreËnÈ pointÏ,
kdy mazan· nevÏsta nejen ûe loupeûnÌka p¯elstÌ a odzbrojÌ, ale i okrade
a s lupem se vyd· na cestu za sv˝m novomanûelem. Kr·tk· miniopera
vyvol· pobavenÌ nejen u dospÏlÈho publika, ale i u hojnÏ zastoupen˝ch
dÏtsk˝ch div·k˘, kte¯Ì se nerozpakujÌ dÏj z˙ËastnÏnÏ komentovat, ËÌmû
na n·dvo¯Ì vznik· velmi ûiv· atmosfÈra. K zv·ûnÏnÌ vybÌzÌ hned n·sledujÌcÌ vystoupenÌ Muû a ûena v loÔce, v nÏmû jsou posluchaËi svÏdky
pr˘bÏhu a n·slednÈho tragikomickÈho vy˙stÏnÌ manûelskÈ krize. Jakmile
je zaûehn·na, o slovo se hl·sÌ dalöÌ oblÌbenÈ manûelskÈ tÈma ñ nevÏra.
O tom, jak m˘ûe b˝t odhalena dÌky dopisu, pojedn·v· poslednÌ miniopera toho veËera s n·zvem Listonoö, MortierovÈ a krytÌ plemennÈ koËky. T¯i kr·tkÈ miniopery si vyslouûÌ up¯Ìmn˝ potlesk a na tv·¯Ìch mnoha
n·vötÏvnÌk˘ lze vyËÌst p¯ekvapenÌ, ûe takto Ñv·ûn˝ì û·nr m˘ûe b˝t z·roveÚ z·bavn˝ i srozumiteln˝.
Po silnÈm umÏleckÈm z·ûitku n·sleduje pauza a p¯esun do z·meck˝ch zahrad, kde je moûnÈ jiû zcela prozaicky posvaËit. Na Ëepu je vychlazenÈ starobrnÏnskÈ a pod grilovacÌm poklopem pÏknÏ propeËen·
cig·rka, klob·sky i steaky. MezitÌm, co se n·vötÏvnÌci odd·vajÌ hodov·nÌ
a volnÈ z·bavÏ, na pÛdiu vystavÏnÈm u br·ny do parku zaËÌn· svÈ n·stroje ladit a rozeh¯Ìvat seskupenÌ Cimbal Classic manûel˘ Katky a Dalibora
ätruncov˝ch. Katka je nefalöovan· LÌöeÚaËka, jejÌû babiËka pat¯ila mezi
ony legend·rnÌ d·my vyr·ûejÌcÌ kaûdÈ r·no na zeln˝ trh s koöem ovoce
a zeleniny na z·dech. Dalibor se do LÌönÏ jen p¯iûenil, ale i to se poËÌt·.
Co se ovöem tento veËer poËÌt· jeötÏ vÌc, je jejich muzikantsk˝ um.

UpozornÏnÌ pro vöechny p¯ispÏvatele LÌöeÚsk˝ch novin
ñ uz·vÏrka p¯Ìjmu p¯ÌspÏvk˘ do z·¯ijovÈho ËÌsla
je ve st¯edu 10. 8. 2011.
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Informace občanům
Do Mariánského údolí vyjely
cyklohlídky strážníků městské policie
Na z·kladÏ poûadavk˘ n·vötÏvnÌk˘ Mari·nskÈho ˙dolÌ, kterÈ je druhou nejvÏtöÌ odpoËinkovou lokalitou po BrnÏnskÈ p¯ehradÏ, se rozhodlo
vedenÌ M» Brno-LÌöeÚ vyvolat jedn·nÌ s ¯editelem MP Brno z d˘vodu
neuk·znÏn˝ch majitel˘ pejsk˘, kte¯Ì
poruöujÌ vyhl·öku o volnÈm pohybu
ps˘ a d·le neuk·znÏnosti nÏkter˝ch
¯idiË˘, kte¯Ì poruöujÌ z·kaz vjezdu
s cÌlem tuto p¯estupkovou Ëinnost
co nejvÌce eliminovat. V˝sledkem
jedn·nÌ je nasazenÌ cyklohlÌdek
v lokalitÏ Mari·nskÈho ˙dolÌ. Kaûd˝ vÌkendov˝ den od 10.00 hod. do
podveËernÌch hodin budou dvouËlennÈ hlÌdky prov·dÏt dohled nad IlustrativnÌ fotografie: MP v Mari·nskÈm
dodrûov·nÌm ve¯ejnÈho po¯·dku ˙dolÌ. Zdroj: MP Brno.
a ochranu majetku. PomocÌ bicykl˘ mohou str·ûnÌci efektivnÏji prov·dÏt
hlÌdkovou Ëinnost v tomto rozlehlÈm ˙zemÌ, ve kterÈm je zcela nemoûnÈ
vyuûÌvat motorizovanou techniku.
Jozef Sedl·Ëek, II. mÌstostarosta M»

Sdělení
Dne 30. 9. 2011 konËÌ p¯Ìjem û·dostÌ o poskytnutÌ dotace z rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ pro rok 2012.
é·dosti podanÈ po 30. 9. 2011 nebudou akceptov·ny a nebudou
p¯edloûeny p¯Ìsluön˝m odborem k projedn·nÌ v org·nech mÏstskÈ Ë·sti.
Anna Mikulakov·, majetkopr·vnÌ odbor

Anketa komise sociální, zdravotní
a rodinné politiky RMČ
V b¯eznov˝ch LÌöeÚsk˝ch novin·ch jsme informovali o novÏ ustavenÈ
Komisi soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky p¯i RadÏ mÏstskÈ Ë·sti.
Z·roveÚ jsme v·s ñ obËany LÌönÏ vyzvali, abyste se prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ ankety vyj·d¯ili k tomu, kterÈ skupiny obyvatel vnÌm·te jako nejvÌce
pot¯ebnÈ, k vz·jemnÈmu souûitÌ v LÌöni, soci·lnÌm zdravotnÌm a prorodinn˝m sluûb·m a takÈ k informovanosti o nich.
NynÌ v·s chceme struËnÏ sezn·mit s v˝sledky. Anketa probÌhala t¯i mÏsÌce od b¯ezna do konce kvÏtna. Celkem se n·m seölo 55 anketnÌch lÌstk˘.
Z toho jsme 29 obdrûeli elektronickou formou a 26 bÏûnou papÌrovou formou. Velkou Ë·st anketnÌch lÌstk˘ (25) jsme p¯ijali od lÌöeÚsk˝ch senior˘
17. 5. na ÑSetk·nÌ se starostouì.
éeny n·m psaly ËastÏji neû muûi. NejmladöÌ respondentce bylo 25 let
a naopak nejstaröÌ 86 let. Z vyhodnocenÌ ankety vyplynulo, ûe respondenti
by chtÏli nejvÌce pozornosti vÏnovat rodin·m s dÏtmi, ml·deûi/mlad˝m dospÏl˝m a dÏtem. V po¯adÌ n·sledovali senio¯i, lidÈ se zdravotnÌm postiûenÌm a lidÈ ohroûenÌ soci·lnÌm vylouËenÌm. SouûitÌ v LÌöni vnÌmali jako
s problÈmy, respondenti ñ senio¯i ale spÌöe jako dobrÈ. Z nabÌzen˝ch oblastÌ
by vÌtali: vÌce moûnostÌ pro bezpeËnÈ vyûitÌ dÏtÌ a ml·deûe, d·le vÌce moûnostÌ pro rodiny s dÏtmi a programy prevence soci·lnÏ-patologick˝ch jev˘.
Senio¯i by navÌc vÌtali rozöÌ¯enÌ zdravotnick˝ch sluûeb a aktivity podporujÌcÌ dobrÈ soci·lnÌ a mezigeneraËnÌ souûitÌ. Senio¯i si myslÌ, ûe jsou o sluûb·ch a moûnostech dob¯e informov·ni, na rozdÌl od ostatnÌch respondent˘,
kte¯Ì si ËastÏji mysleli, ûe nejsou informov·ni dostateËnÏ.
N·mÏty a stÌûnosti se Ëasto t˝kaly prostoru a moûnostÌ pro dÏti a ml·deû; kvality, vyuûÌv·nÌ a ˙drûby ve¯ejnÈho prostoru; obËanskÈho souûitÌ
a kontroly nad po¯·dkem. ObËan˘m, kte¯Ì si stÏûujÌ na obtÌûe v domovnÌm
souûitÌ, bychom doporuËili, aby se obr·tili na p¯estupkovou komisi ⁄M».
N·mÏty, kterÈ spadajÌ do p˘sobnosti naöÌ komise (¯ada se jich t˝kala spÌöe
jin˝ch oblastÌ) se budeme snaûit postupnÏ uplatnit. S podrobn˝mi v˝sledky
ankety jsme sezn·mili Radu mÏstskÈ Ë·sti.
Naöe komise se nynÌ vÌce zamÏ¯uje na prostor pro vyûitÌ dÏti a ml·deûe,
jak jsme v·s i prost¯ednictvÌm LÌöeÚsk˝ch novin informovali, a vy n·m
k tomuto tÈmatu m˘ûete d·le ps·t svoje n·mÏty na nÌûe uvedenou adresu
nebo prost¯ednictvÌm podatelny ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti, JÌrova 2.
Vöem, kte¯Ì si naöli Ëas, zamysleli se a svoje n·zory n·m napsali, velmi
dÏkujeme.
Za Komisi soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky RM»
Mgr. Edita Kreml·Ëkov·, komise.socialni@brno-lisen.cz

Nepřijali mi dítě do školky. Co teď?
V p¯edchozÌch mÏsÌcÌch probÏhla v LÌöni p¯ijÌmacÌ ¯ÌzenÌ do mate¯sk˝ch ökol na ökolnÌ rok 2011ñ2012. LÌöeÚskÈ mate¯skÈ ökoly nabÌdly p¯es
200 voln˝ch mÌst. Celkov˝ poËet p¯ihl·öek se vöak vyöplhal aû na Ëty¯n·sobek. St·le ËastÏji se tedy setk·v·me s dotazy maminek: nep¯ijali mi dÌtÏ
do ökolky, co teÔ?
Podali-li rodiËe vÌce neû jednu p¯ihl·öku do mate¯skÈ ökoly a splnilo-li
jejich dÌtÏ kritÈria vÌce mate¯sk˝ch ökol, doch·zÌ pak logicky k situaci p¯ijetÌ na vÌce ökolek. Jedn· se p¯edevöÌm o dÏti p¯edökolnÌho vÏku, neboù jak
bylo uvedeno jiû v p¯edchozÌm p¯ÌspÏvku k tÈmatu p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ, mezi
kritÈria pro p¯ijetÌ do mate¯skÈ ökoly pat¯Ì mimo jinÈ vÏk dÌtÏte a pr·vÏ dÏti
p¯edökolnÌho vÏku majÌ ze z·kona p¯ednost.
Touto cestou û·d·me rodiËe, jejichû dÏti se umÌstily na vÌce neû jednu
mate¯skou ökolu, aby si v co nejkratöÌm moûnÈm termÌnu vybrali ökolku,
kterou jejich dÌtÏ zaËne od z·¯Ì 2011 navötÏvovat, a ostatnÌm mate¯sk˝m
ökol·m tuto skuteËnost bezodkladnÏ sdÏlili.
V souËasnÈ dobÏ tedy probÌh· v mate¯sk˝ch ökol·ch doplÚov·nÌ mÌst,
kter· se uvolnila pr·vÏ v souvislosti se zmÌnÏnou duplicitou. Pro rodiËe,
jejichû dÏti se ani do z·¯Ì neumÌstÌ v û·dnÈ mate¯skÈ ökole v mÏstskÈ Ë·sti
trvalÈho bydliötÏ a netrvajÌ na danÈ mÏstskÈ Ë·sti, z¯Ìdil v loÚskÈm roce
Magistr·t mÏsta Brna tzv. krizovou linku, kam se mohli rodiËe nep¯ijat˝ch
dÏtÌ obr·tit. MMB ve spolupr·ci s mÏstsk˝mi Ë·stmi potÈ tÏmto rodiË˘m
nabÌdl voln· mÌsta v mate¯sk˝ch ökol·ch i v jin˝ch mÏstsk˝ch Ë·stech. Tento model by mÏl fungovat i v letoönÌm roce. V p¯ÌpadÏ, ûe ani v z·¯Ì nebude
jeötÏ vaöe dÌtÏ p¯ijato do û·dnÈ mate¯skÈ ökoly, je moûnÈ se obr·tit na Odbor ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy Magistr·tu mÏsta Brna nebo na ⁄¯ad
mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, ref. ökolstvÌ.
Mgr. Petra Jochov·
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Upozornění občanům Líšně
Po LÌöni se potlouk· velmi nebezpeËn˝ muû, kter˝ je ˙dajnÏ pod
vlivem tvrd˝ch drog a ohroûuje obyvatele naöÌ obce. Z popisu osob,
se kter˝mi p¯iöel do kontaktu nebo je napadl, Ëi slovnÏ ur·ûel se jedn·
o muûe ve vÏku 25ñ30 let, v˝öka kolem 190 cm, delöÌ ËernÈ vlasy st¯iûenÈ na mik·do. Tento muû bydlÌ podle svÏdk˘ v oblasti Mari·nskÈho
˙dolÌ, ale z poznatk˘ vÌme, ûe se potlouk· po celÈ starÈ i novÈ LÌöni.
Pozn·vacÌ znaky: muû je agresivnÌ, sprostÏ lidem nad·v· (vÏtöinou ûen·m) a ur·ûÌ je, ohroûuje maminky s koË·rky a mal˝mi dÏtmi, napadl
dospÏlÈ!!! Tohle vöe se dÏje v dopolednÌch i odpolednÌch hodin·ch.
TÌmto vyz˝v·me spoluobËany, aby nebyli lhostejnÌ k tomuto muûi
a v p¯ÌpadÏ, ûe s nÌm jiû p¯iöli nebo p¯ijdou do konfliktu, se neb·li ihned
kontaktovat POLICII »R na ËÌsle 158.

Spolky a sdružení
www.pastelka.net, n·m. Karla IV.4,
Brno ñ star· LÌöeÚ, tel.: 725 816 804
PR¡ZDNINOV› intenzivnÌ t˝dennÌ
kurz EfektivnÌho rodiËovstvÌ je podpo¯en
dotacÌ MPSV. Cena kurzu 450,ñ KË, 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 telefonicky nebo e-mailem. VhodnÈ pro pracujÌcÌ rodiËe!
Od z·¯Ì p¯ipravuje programy pro rodiËe s dÏtmi ve vÏkov˝ch skupin·ch
od 8 t˝dn˘ do 8 mÏsÌc˘, od 8 mÏsÌc˘ do 1,5 roku, od 1,5 roku do 3 let.
Kurzy budou probÌhat kaûd˝ den, v dopolednÌch a odpolednÌch hodin·ch.
AngliËtina pro dÏti bude v nabÌdce v odpolednÌch Ëasech.
Program od z·¯Ì na www.pastelka.net najdete na konci srpna. Od 29. 8.
bude rodinnÈ centrum dopoledne otev¯enÈ, m˘ûete si rezervovat mÌsto
v kurzu nebo se p¯ijÌt podÌvat!
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Spolky a sdružení

Školství

Sbírka Diakonie Broumov
ObËanskÈ sdruûenÌ Diakonie Broumov je neziskov· organizace, kter·
poskytuje soci·lnÌ sluûby pro obËany z okraje spoleËnosti ñ materi·lnÌ pomoc soci·lnÏ pot¯ebn˝m, azylovÈ ubytov·nÌ i pracovnÌ p¯Ìleûitost.
VÌce na www: diakoniebroumov.org.

VYHLAäUJEME SBÕRKU POUéIT…HO OäACENÕ
* LetnÌ a zimnÌ obleËenÌ (d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ)
* L˘ûkoviny, prostÏradla, ruËnÌky, utÏrky, z·clony
* L·tky (minim·lnÏ 1m2, prosÌme, ned·vejte n·m od¯ezky
a zbytky l·tek)
* Dom·cÌ pot¯eby ñ n·dobÌ bÌlÈ i ËernÈ, skleniËky ñ vöe nepoökozenÈ
* Pe¯Ì, pÈ¯ovÈ a vatovanÈ p¯ikr˝vky, polöt·¯e a deky
* Obuv ñ veökerou nepoökozenou
VÃCI, KTER… VZÕT NEMŸéEME:
* ledniËky, televize, poËÌtaËe a jinou elektroniku, matrace, koberce ñ
z ekologick˝ch d˘vod˘
* n·bytek, jÌzdnÌ kola a dÏtskÈ koË·rky ñ
ty se transportem znehodnotÌ
* zneËiötÏn˝ a vlhk˝ textil
Kde: Brno hlavnÌ n·draûnÌ ñ 5. odstavn· kolej
TERMÕNY dalöÌch VAGONŸ
30. 7. 2011 ñ 9.00ñ17.00 hodin
27. 8. 2011 ñ 9.00ñ17.00 hodin
24. 9. 2011 ñ 9.00ñ17.00 hodin
29. 10. 2011 ñ 9.00ñ17.00 hodin
26. 11. 2011 ñ 9.00ñ17.00 hodin
17. 12. 2011 ñ 9.00ñ17.00 hodin
Na n·draûÌ bude p¯istaven vagon, u kterÈho bude zamÏstnanec Diakonie Broumov, kter˝ od V·s V·mi darovanÈ odÏvy p¯evezme.
VÏci prosÌme zabalenÈ do igelitov˝ch pytl˘ Ëi krabic, aby se nepoökodily transportem.
BliûöÌ informace V·m r·di sdÏlÌme: tel.: 224 316 800, 224 317 203.
DÏkujeme za Vaöi pomoc.

Lesní klub STROMÍK
PŘIDEJTE SE K NÁM!
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nabídne. Samozřejmě se tak rozvíjí také sociální komunikace,
týmová spolupráce, prostorová představivost,
k
tvořivost,
hrubá a jemná motorika, rozvoj sebevědomí a
t
sebepojetí, znalosti o přírodě a ekologii včetně dovedností
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potřebných pro přípravu na školu.
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Přihlášky na rok 2011/2012
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Lesní klub STROMÍK působí na

www.kavylos.cz

LÍEÒSKÉ NOVINY

Život ukázkové přírodní zahrady
v MŠ Neklež 1a
»erven je nejen zaË·tkem lÈta, poslednÌm mÏsÌcem ökoly p¯ed pr·zdninami, m· i sv˘j Den dÏtÌ, ale v naöÌ ökole byl takÈ mÏsÌcem p¯ÌrodnÌ
zahrady.
27. kvÏtna 2011 p¯ijela jedna z dalöÌch oËek·van˝ch n·vötÏv z ekologickÈho centra Alcedo ze vsetÌnskÈ oblasti, ËÌtajÌcÌ 25 uËitelek a ¯editelek
z r˘zn˝ch stupÚ˘ ökol, aby se pokochaly naöÌm nÏkolikalet˝m snaûenÌm
p¯inÈst do panel·kovÈ z·stavby kousek p¯ÌrodnÌ zahrady. A mÏly se opravdu na co dÌvat: bylinkov· zahr·dka, jeötÏrkovnÌk, kamÌnkov· ¯eka, vrbiËkovÈ tunely, v˝zkumn· louËka, labyrinty ze zlatÈho deötÏ a sluneËnÌ hodiny
vytvarovanÈ v tr·vnÌku, kask·dovitÈ remÌzky borovic, ke¯˘ r˘zn˝ch barev
a druh˘, palis·dovÈ b¯ehy, amfite·tr k posezenÌ s divadelnÌm z·zemÌm,
kr·tce st¯iûen· travnat· plocha, kompostÈr, budka s pt·Ëaty, ohniötÏ s totemem, zahradnÌ domek se st¯echou ze zelenÏ, vöe doplnÏnÈ nov˝mi d¯evÏn˝mi hernÌmi prvky pro dÏti. Co n·m jeötÏ chybÌ? VodnÌ svÏt, kter˝ je naöÌm velk˝m snem. V˝robce n·m pomohli najÌt naöi b·jeËnÌ rodiËe, finance
p¯islÌbila najÌt obec. Za to jim moc dÏkujeme.
Po p¯ÌjemnÈ proch·zce o·zou zelenÏ, odpovÌd·nÌ na spoustu ot·zek,
Ëekalo na vöechny malÈ obËerstvenÌ. OdjÌûdÏly nerady, spokojeny, nadöeny
s obdivem k naöÌ vytrvalosti p¯i tÈto nelehkÈ a finanËnÏ n·roËnÈ pr·ci s p¯Ìslibem dalöÌ spolupr·ce v oblasti ekologie.
Nebyla by ökoda, aby zahrada slouûila jen dÏtem, co navötÏvujÌ naöi
ökolku? Proto se snaûÌme sem situovat nÏkolik akcÌ pro celÈ rodiny a jejich
kamar·dy. 2. Ëervna 2011 se zde uskuteËnilo ÑIndi·nskÈ odpoledneì ke Dni
dÏtÌ, plnÈ her, soutÏûÌ, d·reËk˘, s bizonÌm gul·öem a pÏniv˝m zlat˝m mokem za doprovodu hlasitÈ indi·nskÈ hudby. Vöichni jsme si to b·jeËnÏ uûÌvali i poËasÌ n·m p¯·lo.
3. Ëervna 2011 nastal den, kter˝ mÏl rozhodnout, zda zahrada odpovÌd·
vöem poûadovan˝m parametr˘m p¯ÌrodnÌ zahrady, kter˝mi se pyönÌ ökolnÌ
zahrady po celÈ EvropÏ a my jsme chtÏly b˝t takov˝mi pr˘kopnÌky v tÈto
oblasti v BrnÏ. O vöem rozhodovala ofici·lnÌ n·vötÏva z·stupc˘ ObËanskÈho sdruûenÌ ÑP¯ÌrodnÌ zahradaì, z·stupkynÏ panÌ Petrov· a kolegynÏ panÌ
K¯iv·nkov· z Lipky. Po hodinÏ prohlÌdky, dotaz˘ a p¯ipomÌnek, jim jiû nic
nebr·nilo, aby naöÌ panÌ ¯editelce, AlenÏ RoupcovÈ ñ inici·torce celÈho
projektu, p¯edaly plaketu ÑP¯ÌrodnÌ a uk·zkov· zahradaì.
ÑM·me to v kapseì, ale na vav¯Ìnech neusneme. NovÈ sÌly a n·pady
n·m dod· letos velice zaslouûen· dovolen·.
P¯ejeme i V·m vöem, co n·s podporujete a drûÌte n·m nejen palce, kr·snÈ pr·zdniny a v z·¯Ì nashledanou.
Za kolektiv mate¯skÈ ökoly Jitka Kubecov·

Školní parlament
z Masarky na konferenci
»esko-britsk· spoleËnost se sÌdlem v BrnÏ pozvala äkolnÌ parlament
Zä Masarova na z·vÏreËnou konferenci subprojektu PF 003: Implementace zkuöenostÌ dobrÈ praxe ve vzdÏl·v·nÌ v oblasti pr·v dÏtÌ ve äv˝carsku
do podmÌnek ochrany pr·v dÏtÌ v »eskÈ republice.
Konference se konala v kvÏtnu v BrnÏ pod z·ötitou JUDr. Pavla Varva¯ovskÈho, ve¯ejnÈho ochr·nce pr·v.
Luk·ö SlavÌËek (6. t¯.), Patrik Cibere (8. t¯.), mÈ kolegynÏ Lenka Sp·Ëilov·, Kate¯ina Aulehlov· a pan ¯editel Ivo Z·leö·k jsme se tedy jali p¯edstavit Ëinnost naöeho parlamentu.
Nejd¯Ìve jsme vyslechli ¯adu podnÏtn˝ch vystoupenÌ t˝kajÌcÌch se p¯edevöÌm pr·v dÏtÌ, vËetnÏ vystoupenÌ Jeana Zermattena, öv˝carskÈho zakladatele a ¯editele Mezin·rodnÌho institutu pro pr·va dÌtÏte a mÌstop¯edsedy
V˝boru OSN pro pr·va dÌtÏte podle ⁄mluvy o pr·vech dÌtÏte.
Pak uû jsme p¯iöli na ¯adu my. ⁄vodnÌho slova se ujal pan ¯editel, kter˝
sezn·mil posluchaËe s historiÌ naöeho parlamentu a hovo¯il o projektu RespektujÌcÌ û·kovsk˝ parlament do kterÈho jsme zapojeni. Lenka Sp·Ëilov·
doplnila praktickÈ vÏci, t˝kajÌcÌ se naöich zased·nÌ a na z·vÏr promluvili
kluci, vtipnÏ a bezprost¯ednÏ, o vöech akcÌch letoönÌho ökolnÌho roku.
N·sledovaly ot·zky na kterÈ vöichni Ñp¯edn·öejÌcÌì pohotovÏ reagovali.
Po skonËenÌ konferenci jsme obdrûeli e-mail ve kterÈm n·m z·stupce
»esko-britskÈ spoleËnosti ozn·mila, ûe naöe prezentace vzbudila velkÈ
ohlasy a vyû·dali si naöi prezentaci na jejich webovÈ str·nky.
Hana Pollakov·

!

● 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.
● PROD¡M DÿEVÃNOU POSTEL ze svÏtlÈho masivu se zdravotnÌ matracÌ a lamelov˝m polohovacÌm roötem (pro zdravotnÏ
postiûenÈho). Cena dohodou. Tel.: 723 487 565.
● RYCHL¡ PŸJ»KA 5ñ10 000 KË bez poplatku p¯edem, bez vol·nÌ
na drah· ËÌsla. Informace na tel. 608 282 608. Brno a Brno-venkov.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ mobil: 604 142 037, tel.: 515 545 205.
● STAVEBNÕ PR¡CE ñ rekonstrukce RD a byt˘ ñ koupelny, fas·dy,
s·drokartony... E-mail: konecny.rudolf@seznam.cz.
Tel. 777 775 502, 777 764 817.
● KoupÌm pÏkn˝ byt Ëi RD v BrnÏ i okolÌ. Tel. 725 935 026.
● INSTALAT…RSK… A TOPEN¡ÿSK… PR¡CE.
Tel. 737 866 728, e-mail: lw.montaz@gmail.com.
● PODLAH¡ÿSK… PR¡CE, plovoucÌ podlahy, pvc, linoleum, koberce,
pokl·dka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
● 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!
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● PRONAJMU GAR¡é, ul. Jedovnick· (v blÌzkosti ul. Zikova a HornÌkova), svÏtlo + z·suvka 220 V, dlouhodobÏ. Tel.: 603 453 450.
● Prod·m 3 ûenskÈ lÌöeÚskÈ kroje. Tel.: 544 217 532.
● Vyzvednu vaöe dÌtÏ z Mä, Zä, pohlÌd·m, douËÌm. Tel. 720 559 828.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, LCD monitor˘, videÌ,
Hi-Fi vÏûÌ, CD a DVD p¯ehr·vaË˘... Kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● Prod·m d¯ev. chatku v PodolÌ na vl. pozemku 1200 m2. Tel. 777 882 963.
● Pron·jem garsonky v LÌöni, 5500 KË vË. sluûeb. Ihned. Tel. 776 690 646.
● Pro staröÌ panÌ, kter· prodala d˘m kousek od Brna, hled·m
nalÈhavÏ byt 1+kk aû 2+kk v lokalit·ch Vinohrady a LÌöeÚ.
Mail: brno1@bonusgroup.cz, tel.: 775 674 541.

Přijďte si zahrát tenis
a posedět v příjemné restauraci v překrásném
prostředí bývalého lesního lomu v Líšni.
K dispozici 4 tenisové kurty.
Rezervace na tel.: 774

742 947

Od léta v provozu též paintballové hřiště
www.paintballwood.cz.

Zve Racquet club Belcredi Líšeň s.r.o.

Letní příměstský tábor
na Kadlcově mlýně v Mariánském údolí 3, Brno
Nevíte kam s dětmi o prázdninách? Nechce se jim na klasický tábor?
Zaveďte je k nám. Kadlcův mlýn je v Brně a přitom v lese u rybníků.
Tábor je pro děti od 5 do 10 (po dohodě mladší i starší). Cena 250 Kč
na den. Pojištění proti úrazu, 2× denně svačinka, 1× denně oběd, pitný
režim po celý den, výlety po okolí i dál, sportovní hry a pod.

tel: 603 777 825 • Hana Kavická • www.kadlcuvmlyn.cz

Slavíme 20. výročí otevření naší lékárny
na poliklinice Horníkova 34
Celé léto nabízíme až 20 % slevy na vybrané
produkty, např. Prostamol Uno, Lioton mast
nebo tonometry.
Více se dozvíte na www.lekhornik.cz
nebo na tel. č. 544 210 118 a přímo v lékárně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv lékárny.

STAVEBNA POZEMKY
S lA A
NA PRODEJ

BRNO Ȃ SLATINA
LOKALITA BRN4ǡǤ,A
TEL. 777 726 101 www.rkcampa.cz

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení obyvatelé a pŉátelé Líšnė,
Líšeļské Centrum Obchodu a Služeb se vám stále pŉibližuje
v mnoha smėrech. V Líšni žijeme, nakupujeme, bavíme se.
Prioritou LCOS jsou modernizace provozoven, široká nabídka služeb a zboží, příjemné
a bezpečné prostředí v okolí centra. Hnacím
motorem k těmto cílů jste vy, návštěvníci centra.
Vaší přítomností, aniž si to třeba někteří z vás
uvědomují, nám dáváte mnohé inspirace pro
další inovace a rozvoj centra. Vaše potřeby

a přání reﬂektujeme. Začátkem června se
v komplexu LCOS přestěhovala drogerie Elkup
do vedlejších větších zrenovovaných prostor.
Jsme rádi, že se líbí. Děkujeme za návštěvy, vaše
spokojené ohlasy na skladbu zboží, nízké ceny
a velkorysejší prostor drogerie jsou nám více než
dostatečným oceněním. V těchto dnech jsme

dosáhli dalšího z mnoha cílů centra. Reﬂektovali
jsme na vaše potřeby a je nám potěšením vás
pozvat k návštěvě 1. a jediných domácích potřeb a železářství. K této příležitosti jsme pro vás
připravili lákadlo, důvod proč nakupovat tam,
kde jste doma…
čtěte dále…

Událost roku 2011 v LCOS a v Líšni vůbec

OTEVŘENÍ 1. A JEDINÝCH DOMÁCÍCH POTŘEB A ŽELEZÁŘSTVÍ
Díky řadě z vás, přátel LCOS, jsme se anketou
dověděli o potřebách pro vaše domácnosti.
V následujících řádcích máme to potěšení
představit výsledek naší společné práce.
Jak již sám název „Líšeňské Domácí potřeby
a Železářství“ napovídá, základním sortimentem prodejny budou:
· Kuchyňka (potřeby pro vaření, pečení, stolování)
· Potřeby pro úklid domácností (sáčky do vysavačů, mopy, utěrky, houbičky, drátěnky)
· Základní potřeby pro malířské práce (od přípravy
po barvu)
· Plastový sortiment zboží (odpadkové koše, koše
na prádlo, doplňky pro koupelnu a wc)

AKCE ČERVENEC:

Drogerie Elkup nabízí

VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ KAZETY
DOVE, REXONA,
NIVEA, LOREAL
SE SLEVOU

Dermacol mléka
200ml
99,90
na 59,90Kč

-70%
www.drogerieElkup.cz
drogerie sítě Teta

· Železářství (hmoždinky, šrouby, vruty, matice,
konzoly, tmely, spojovací materiál)
· Pokojové rostliny (květináče, substráty, hnojiva)
· Náhradní díly pro kohoutky a baterie (perlátory,
rukojeti, vršky, kartuše, páky)
· Drobné elektro (prodlužovací šňůry, roztrojky,
žárovky, baterie a svítidla)
· Kopírovací služba (tisk a kopie do A3 černobíle
i barevně)
· Nářadí – prodej i půjčovna. Věříme, že řada
z vás ocení možnost zapůjčit si za atraktivní
cenu kvalitní vrtačku a jiné nářadí pro méně
časté použití. Základní sortiment nářadí, které
je nedílnou součástí všech „správňáckých“
domácností, pak budou tvořit šroubováky,
imbusy, kladiva, nože, nůžky.

Always
ultra fresh 9+9
79,90
na 49,90Kč

Něco postrádáte? Pište nám nápady a připomínky do NAPIŠTE NÁM na web www.lcos.cz.
Do budoucna zvažují
klíčovou službu, broušení nožů, základní papírnické potřeby a dárkové zboží.
ZAHAJOVACÍ AKCE DOMÁCÍCH POTŘEB A ŽELEZÁŘSTVÍ V LÍŠNI – LETNÍ OSUŠKA JAKO DÁREK PRO
PRVNÍCH 300 KUPUJÍCÍCH.
NAKUPTE ZA 100KČ VE DNECH OD 11.7.
DO 16.7.2011 A KAŽDÝ TENTO DEN ZÍSKÁ PRVNÍCH
50 Z VÁS LETNÍ OSUŠKU V HODNOTĚ 100KČ JAKO
DÁREK.

AKCE SRPEN:

Dettol dávkovač
tekutého mýdla s náplní
259,90
na 189,90Kč

2 nové zahrádky
středy a pátky grilování
ochotná obsluha
kvalitní pokrmy
nejlepší pivo na Moravě
Prázdniny jsou dobou slunce, volnějšího tempa,
pohody a piva. Přijďte s přáteli či rodinou
na pivo a řadu nových pokrmů. Bude se grilovat,
oslavovat, koncertovat. Jste sami? Třeba se zde
seznámíte :)
Léto s Fidelem – více info průběžně na
www.ufidela.cz

Dove deo men
79,90
na 39,90Kč

Nejste na dovolené? Buďte U Fidela

LÉKÁRNA MASAROVA

Klientská karta naší lékárny pro celou rodinu
= odměna až 30,-Kč za recept!

www.lekarnalisen.cz

PRÁZDNINOVÁ AKCE:
Walmark Vápník + Zinek Forte
Wobenzym
Dermax pro krásné vlasy, kůži a nehty
Laktobacily Swiss 3
Rakytníkový olej po opalování sprej

130 tbl
200 tbl
800 tbl
60 cps - 2 měs. kůra

149 Kč
799 Kč
2 699 Kč
169 Kč
99 Kč
109 Kč

Pro nejmenší
Nestle Beba 2,3 Pro
Nestle Beba H.A. 2,3
Sunar 2,3,24

600g
400g

199 Kč
199 Kč
180 Kč

V nabídce také přípravky pro bezlepkovou dietu.

LCOS přeje všem krásné léto a školákům prázdniny plné super zážitků.
LÍEÒSKÉ NOVINY

#

Školství
Robinsoni v Radešíně

Masarka v Anglii a Bruselu

é·ci 5. A a 5. B se stali Robinsony v malebnÈ vesniËce RadeöÌn
ve dnech 9. 4.ñ15. 4. 2011. Zkouöeli jsme si na vlastnÌ k˘ûi nÏkterÈ Ëinnosti, kterÈ musel Robinson dÏlat na ostrovÏ, aby p¯eûil.
Kaûd˝ den jsme mÏli nÏjak pojmenovan˝. A tak byl jeden den rybiËkov˝, to jsme lovili ryby. Druh˝ den byl nap¯Ìklad lodiËkov˝, to jsme zase
vyr·bÏli lodiËky. Chodili jsme takÈ do blÌzkÈho lesa hr·t hry.
Vyr·bÏli jsme placky na otev¯enÈm ohniöti, kterÈ n·m velmi chutnaly.
UdÏlali jsme si luky a öÌpy.
ZajÌmav· byla pr·ce na dopisu z p¯ÌrodnÌho materi·lu, ve kterÈm jsme
û·dali o pomoc, tak jako Robinson, kdyû se dostal na pust˝ ostrov. Kdyû
pröelo, vyr·bÏli jsme taötiËky p¯es rameno. Nebyly sice z k˘ûe, ale byly
moc pÏknÈ. N·doby z keramickÈ hlÌny se n·m takÈ povedly.
MÏli jsme moc hodnÈ panÌ uËitelky a vychovatelky, kterÈ pro n·s mÏly
kaûd˝ den p¯ipraven˝ program. DÏlali jsme projekt o RadeöÌnÏ, BobrovÈ,
Bobr˘vce a okolÌ. PanÌ provoznÌ z hotelu RadeöÌn, kde jsme byli ubytov·ni,
si dva projekty nechala a vystavila v hotelu. Moc se jÌ lÌbily.
DozvÏdÏli jsme se takÈ co je to Ñpoltergeistì. Je to nevysvÏtliteln˝ jev,
kter˝ se stal v jednÈ rodinÏ v BobrovÈ. V domku se vzn·öely vÏci, praskaly
û·rovky a ho¯elo. N·m se vöak naötÏstÌ nic takovÈho nestalo.
äkola v p¯ÌrodÏ byla super. Na konci pobytu jsme dostali pl·tÏnou
taöku p¯es rameno s r˘zn˝mi d·reËky a n·dhern˝ diplom, kter˝ n·m bude
p¯ipomÌnat kr·snÏ str·venÈ dny na ökole v p¯ÌrodÏ.

V dobÏ od 9. do 14. kvÏtna 2011 se konal studijnÏ-pozn·vacÌ z·jezd
do Anglie a Bruselu, kterÈho se z˙Ëastnilo 19 û·k˘ öest˝ch aû dev·t˝ch
roËnÌk˘ naöÌ ökoly. Pedagogick˝ dozor zajiöùoval Bc. David »ernoch.
O agendu a dopravu se postarala CK äkolnÌ z·jezdy. é·ci naöÌ ökoly neobsadili vöechna mÌsta v autobusu, zbyl· mÌsta byla proto doplnÏna û·ky
Z·kladnÌ ökoly T. G. Masaryka Otrokovice. ObÏ skupiny û·k˘ se v pr˘bÏhu
cesty pomÏrnÏ rychle sûily a poslÈze jsme vystupovali jako jedna skupina.
NaöÌ prvnÌ zast·vkou, po dlouhÈ a pokojnÈ jÌzdÏ NÏmeckem, byl Brusel, hlavnÌ mÏsto Belgie. Zde jsme si prohlÈdli kr·lovsk˝ pal·c s parkem,
katedr·lu, starÈ radniËnÌ n·mÏstÌ i n·dhernou novogotickou radnici. Samoz¯ejmÏ jsme nevynechali nejzn·mÏjöÌ bruselskou sochu, Ëi spÌöe soöku,
ËurajÌcÌho chlapeËka. NavötÌvili jsme vyhl·öenou Ëokol·dovnu Planet Chocolate s vlastnÌ ruËnÌ v˝robnou Ëokol·dy. Nakonec n·s Ëekala prohlÌdka
Atomia s Mini-Europe parkem.
P¯ed nalodÏnÌm na trajekt v Calais jsme se dob¯e vyspali a nasnÌdali
v motelu F1.
Mo¯e bylo klidnÈ, poËasÌ pÏknÈ, a tak jsme za necelÈ dvÏ hodiny mohli
spat¯it bÌlÈ ˙tesy doverskÈ. Anglie n·s uvÌtala kr·sn˝m sluneËn˝m poËasÌm,
kterÈ n·s aû na drobnÈ m·jovÈ deötÌky prov·zelo cel˝ z·jezd. Mohli jsme
tak si uûÌt Cantenbury, Leeds Castle, z·mek Windsor, Legoland a samoz¯ejmÏ Lond˝n, na kter˝ n·m zbyl poslednÌ den p¯ed pl·novan˝m n·vratem.
é·ci mÏli takÈ moûnost poznat skuteËn˝ ûivot Ñpo anglickuì v hostitelsk˝ch rodin·ch, kde str·vili dvÏ noci.
Dom˘ jsme si p¯ivezli nejen spoustu fotografiÌ a suven˝r˘, ale i kr·snou vzpomÌnku na vyda¯en˝ z·jezd.
Bc. David »ernoch

Nat·lie Hanslianov·, Lucie Doleûelov· a Alena Nekvapilov·,
û·kynÏ 5. A, Zä Masarova 11

Prevence není nikdy dost
V r·mci prevence rizikovÈho chov·nÌ, probÏhlo dne 25. 5. 2011 taktickÈ cviËenÌ v Mate¯skÈ ökole Poh·dka, Brno, Brat¯Ì PelÌök˘ 7,
ve spolupr·ci s HasiËsk˝m z·chrann˝m sborem
JihomoravskÈho kraje.
P¯ed samotnou akcÌ probÏhla ve ökolce preventivnÌ v˝chovn· Ëinnost ñ ÑHasÌkì. Zde jim
vyökolenÌ hasiËi vysvÏtlili, co jsou vlastnÏ zaË,
co dÏlajÌ, jak jsou vybaveni na z·chranu a jak se majÌ dÏti chovat, kdyû
nap¯Ìklad ucÌtÌ kou¯ nebo uvidÌ oheÚ
v mÌstnosti.
HasiËi z Poû·rnÌ stanice Slatina,
smÏna B, Jarda a Tonda, dÏtem velmi
pÏkn˝m n·padit˝m a motivujÌcÌm
zp˘sobem uk·zali veökerou v˝stroj,
kterou si mohly dÏti takÈ vyzkouöet.
Ve st¯edu 25. 5. v 10.00 to vypuklo ñ ve ökolce Ñvznikl poû·rì. PanÌ
uËitelky zavolaly na 112 a vyhl·sily
poplach. DÏti byly evakuov·ny ze
ökolky velice rychle a shrom·ûdily se
p¯ed budovou ökoly na travnatÈm pozemku.
BÏhem nÏkolika minut ke ökolce

$

p¯ijely z·chrannÈ skupiny PS Slatina, PS Lidick·, PS BVV a JSDHO Slatina.
ZaËala vlastnÌ z·chrann· akce ñ p¯i p¯epoËÌt·v·nÌ se zjistilo, ûe ve ökolce z˘staly dvÏ osoby. HasiËi je vynesli z budovy, oöet¯ili, provedli
kyslÌkovou terapii, protiöokov· opat¯enÌ. SouËasnÏ pracovali d·le v budovÏ ñ zprovoznili p¯etlakovÈ ventil·tory, hasicÌ p¯Ìstroje.

DÏti vöe pozornÏ sledovaly. Po skonËenÌ
akce a jejÌm vyhodnocenÌ vÏtöina jednotek odjela na sv· dislokovan· pracoviötÏ.
Z˘stala pouze PS Slatina a umoûnila dÏtem,
aby si na zahradÏ vyzkouöely, jak se st¯Ìk· z poû·rnÌ hadice. DÏti hasiË˘m podÏkovaly, ûe jim
zachr·nili panÌ uËitelku Radku a AniËku.
Cel· tato akce byla uspo¯·d·na proto, aby
dÏti dok·zaly p¯i poû·ru spolupracovat s hasiËi, aby se jich neb·ly, i p¯es
to, ûe budou mÌt nasazenou d˝chacÌ
techniku. P¯i prvotnÌm kontaktu je
d˘leûitÈ, aby si dÏti uvÏdomily, ûe ty
zvl·ötnÏ vypadajÌcÌ osoby jsou zachr·nci.
Velice dÏkujeme p. ppor. Ing.
Alexandrovi Fickovi a p. ppor. Jaroslavu MleËkovi z PS Slatina za uspo¯·d·nÌ celÈ preventivnÌ akce.
Z·roveÚ dÏkujeme rodiË˘m naöÌ
mate¯skÈ ökoly za podporu a pomoc
p¯i organizaci tÈto a mnoha dalöÌch
akcÌ, obohacujÌcÌch dÏtem ûivot v mate¯skÈ ökole.
Mgr. Nina MenËÌkov·
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Staré řecké báje aneb Jak jsme hráli divadlo
Po ˙spÏönÈ loÚskÈ dramatizaci povÏsti
O Libuöi a P¯emyslovi se sedm·ci a osm·ci zajÌmali, jestli i letos budeme hr·t divadlo. Tak
jsme se po pololetnÌ klasifikaci pustili do pr·ce.
Tentokr·t jsme se rozhodli pro n·mÏty z antiky,
a to z ¯eckÈ mytologie. Zaujaly n·s dva p¯ÌbÏhy.
Osudy kr·le Sisyfa ztv·rnili z·jemci z 8. B a p¯ÌbÏh o Perseovi hr·ly dÏti ze 7. B.
Na prvnÌm setk·nÌ si herci rozebrali scÈn·¯e,
vybrali si role, kterÈ chtÏli hr·t, a zaËaly prvnÌ
zkouöky. Nejprve ËtenÈ, pozdÏji, po zvl·dnutÌ
textu, hranÈ. ZatÌm jsme nic neprozradili, mÏlo
to b˝t p¯ekvapenÌ pro ostatnÌ, hlavnÏ pro ty
mladöÌ v partnersk˝ch t¯Ìd·ch.
Vöichni herci zaslouûÌ pochvalu, ochotnÏ se
sch·zeli kaûd˝ t˝den po vyuËov·nÌ a zkouöky si
uûili. Sami p¯ich·zeli s nov˝mi n·pady, obËas
museli bojovat se öpatnou v˝slovnostÌ a Ñhuhl·nÌmì (reûisÈrka jim nic neodpustila), sami si
navrhli a p¯ipravili rekvizity a kost˝my i jinÈ
pom˘cky. S panÌ uËitelkou ZelnÌËkovou ve v˝tvarnÈ v˝chovÏ malovali antickÈ postavy jako
kulisy. V pr˘bÏhu zkouöek nastalo mnoho humorn˝ch situacÌ, improvizacÌ, ale i h·dek a nep¯ehledn˝ch situacÌ. Ale uûili jsme si to.
Koncem dubna jsme se rozhodli, ûe uû jsme
natolik dob¯Ì, ûe m˘ûeme pozvat prvnÌ div·ky.

Ve ökole m·me k dispozici pÏkn˝ divadelnÌ s·l
se stupÌnky, reflektory, oponou i klavÌrem. Vöe
jsme p¯ipravili, umÌstili kulisy a antickÈ obrazy.
Tereza Tesa¯ov· zajistila hudebnÌ doprovod
a Mirek Rujzl se postaral o ˙vodnÌ slovo. P¯i derniÈ¯e dokonce v ¯eËtinÏ, coû bylo samoz¯ejmÏ
kolegou MatÏjem Kosem p¯ekl·d·no do Ëeötiny.
BÏhem t¯Ì dopolednÌch p¯edstavenÌ jsme zahr·li obÏ hry pro vöechny t¯Ìdy ve ökole. PremiÈra se neobeöla bez trÈmy, ale pak uû herci hr·li
jako o ûivot. NejlepöÌmi div·ky byli ti nejmenöÌ,
hlasit˝mi p¯ipomÌnkami d·vali najevo, jak je to
bavÌ, a neöet¯ili potleskem.
PoslednÌ den vöichni zaËali litovat, ûe uû to
skonËilo. Ale to nevadÌ, t¯eba zase za rok.
D˘leûitÈ je, ûe si vÏtöina pamatuje, ûe Sisyfos st·le v ¯Ìöi stÌn˘ valÌ sv˘j balvan do kopce
a v PerseovÏ zemi vl·dne klid a mÌr dÌky hlavÏ
Med˙zy.
Mgr. Jana OsiËkov·
N·zory herc˘:
...byl to pro mÏ nejlepöÌ z·ûitek ze ökoly, st·t p¯ed
spoluû·ky a hr·t pro nÏ divadlo. HlavnÏ bych
chtÏl podÏkovat p. u. OsiËkovÈ, kter· byla ochotn· to s n·mi nacviËit...
Tom·ö Huben˝
...zaËalo to tÌm, ûe p.u. z Ëeötiny sestavila hru
o Sisyfovi a pak uû jsme t¯i mÏsÌce cviËili a cviËi-

Za památnými stromy na INTEGRU
V polovinÏ Ëervna probÏhlo ËeskÈ fin·le St¯edoökolskÈ odbornÈ
Ëinnosti (SO»), kterÈho se ˙spÏönÏ z˙Ëastnila studentka lÌöeÚskÈho
Gymn·zia INTEGRA BRNO Kate¯ina éid˘, vÌtÏzka jihomoravskÈho
krajskÈho kola tÈto prestiûnÌ soutÏûe. ZÌskala zvl·ötnÌ cenu, celkovÏ
obsadila sedmÈ mÌsto a bude reprezentovat »eskou republiku na n·rodnÌm fin·le SO» na Slovensku.
JejÌ rozs·hl· pr·ce v kategorii ÑOchrana a tvorba ûivotnÌho prost¯edÌì, zab˝vajÌcÌ se ochranou a vyhlaöov·nÌm pam·tn˝ch strom˘
na ˙zemÌ Chr·nÏnÈ krajinnÈ oblasti Moravsk˝ kras, vzbudila zaslouûenou pozornost. OdbornÌky zaujala tato pr·ce jak kvalitou zpracovan˝ch
informacÌ, tak p¯edevöÌm dlouhodobou ËinnostÌ jejÌ autorky p¯Ìmo v terÈnu. »innost smÏ¯ovala ke konkrÈtnÌm v˝sledk˘m, tÏmi bylo p¯edevöÌm pod·nÌ deseti n·vrh˘ na vyhl·öenÌ nov˝ch pam·tn˝ch strom˘.
DalöÌ n·vrhy na vyhl·öenÌ pam·tn˝ch strom˘
jsou ve st·diu zpracov·nÌ. Neölo vöak jen
o vyhl·öenÌ v˝znamn˝ch d¯evin za pam·tnÈ, ale takÈ jejich za¯azenÌ do p¯ipravovanÈ
nauËnÈ stezky kolem
rozhledny ve Veselici.
Odbornou porotu d·le
Fotografie Katky (vlevo) u maturity,
zaujal rozs·hl˝ projekt
kde obhajuje svoji pr·ci.
obnovy aleje pam·tn˝ch strom˘ u osady NovÈ Dvory nad Blanskem, kter˝ autorka organizuje. V r·mci popularizace problematiky pam·tn˝ch strom˘ pak publikovala sÈrii Ël·nk˘ zab˝vajÌcÌch se pam·tn˝mi stromy, kter· k tÈto
Ëinnosti p¯il·kala dalöÌ dobrovolnÌky. V pr˘bÏhu Ëervna se pak m˘ûeme
tÏöit na prvnÌho tiötÏnÈho pr˘vodce po pam·tn˝ch stromech MoravskÈho krasu, kterÈho je studentka Integry spoluautorkou. Pokud byste se
chtÏli takÈ zapojit do pr·ce na ochranu strom˘, kontaktujte autorku na
e-mailovÈ adrese pratele.stromu@email.cz, kde se dozvÌte vÌce.
PevnÏ vÏ¯Ìm, ûe na KatËiny ˙spÏchy v p¯ÌötÌm ökolnÌm roce nav·ûÌ
studenti budoucÌ septimy, kte¯Ì se do St¯edoökolskÈ odbornÈ Ëinnosti
takÈ zapojili.
Mgr. Ond¯ej H˝sek,
statut·rnÌ z·stupce ökoly
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li, jinak bychom se k dobrÈmu v˝sledku nedostali, ...obËas jsme se nepohodli, ale uûili jsme si
spoustu srandy, ...trochu jsme zklamanÌ, ûe je
konec, ale m·me i radost, ûe je to za n·mi, dÌky
celÈ t¯ÌdÏ 8. B a panÌ uËitelce z Ëeötiny...
Pepa äim˘nek
...nejprve jsem cÌtil nervozitu a strach, ale po
dalöÌch vystoupenÌch uû to bylo naopak...
Michal Huben˝
...vöichni jsme se zapojili do tvorby a mÏli r˘znÈ
n·pady, kterÈ oûivovaly celÈ p¯edstavenÌ...
Mirek Rujzl
...hraju divadlo r·d, ale nÏkterÈ scÈny jsme nedomysleli, nap¯. j·, kr·l, zkamenÌm a m·m se
schovat za oponu. Ale jak? Vûdyù jsem zkamenÏl.
Jinak se n·m to vcelku povedlo, i kdyû to nebyl
û·dn˝ akËnÌ film...
Jakub Coufal
N·zory div·k˘:
...bylo vidÏt, ûe je to bavÌ...

Adam Illek

... nejkr·snÏjöÌ bylo, kdyû Terka Tesa¯ov· sedla
za klavÌr a hr·la...
Krist˝na Koudelkov·
...lÌbilo se mi, ûe po tolika zkouök·ch to nevzdali.
I kdyû jsem to vidÏla mockr·t, bylo po¯·d Ëemu
se sm·t...
Hana Blatn·

Žáci ZŠ Novolíšeňská v nejkrásnějších
univerzitních městech
PostupnÏ louËenÌ dev·ù·k˘ Zä NovolÌöeÚsk· se ökolou zahrnovalo letos v Ëervnu i v˝jezd dvacetiËty¯ËlennÈ skupiny na z·jezd ÑNejkr·snÏjöÌ univerzitnÌ mÏstaì. V r·mci öestidennÌ cesty
postupnÏ navötÌvili Pa¯Ìû, anglick· mÏsta Cambridge, Oxford
a samoz¯ejmÏ Lond˝n. PojÌtkem tÏchto mÌst, jak napovÌd· jiû n·zev z·jezdu, byl fakt, ûe se zde nach·zejÌ prestiûnÌ univerzity svÏtovÈho vÏhlasu.
PrvnÌ zast·vkou byla Pa¯Ìû. Zde jsme si mohli prvnÌ pomyslnÈ
Ñbonjourì vymÏnit s jejÌ nejslavnÏjöÌ d·mou ñ majest·tnÌ Eiffelovou
vÏûÌ. Bohuûel zahalenou v mracÌch, ale nabÌzejÌcÌ neopakovateln˝
v˝hled z jejÌch hornÌch pater. N·sledovala pÏöÌ proch·zka kolem
Ëarokr·sn˝ch mÌst d˝chajÌcÌch historiÌ a pa¯Ìûsk˝m öarmem aû
ke katedr·le Notre-Dame. K tÈ jsme dorazili notnÏ skropeni deötÏm,
se kter˝m jsme vÌce poËÌtali v deötiv˝m poËasÌm proslulÈ Brit·nii.
Vöe ale bylo jinak. Anglick˝ p¯Ìstav Dover n·m uk·zal vlÌdnou
tv·¯ v podobÏ modrÈ oblohy a lidupr·zdnÈ obl·zkovÈ pl·ûe. BÏhem
dalöÌch dnÌ p¯iölo nÏkolik kratöÌch p¯eh·nÏk, to abychom si p¯ipomnÏli zn·mÈ rËenÌ Ñtypical English weatherì.
Pohled do prost¯edÌ anglick˝ch student˘ ale st·l za to. V Cambridge n·s nÏkte¯Ì z nich povozili na loÔk·ch po ¯ece Can. V Oxfordu jsem p¯i n·vötÏvÏ Christ Church College narazili na ¯adu mÌst
zn·m˝ch z proslul˝ch film˘ o Harrym Potterovi. Nep¯ehlÈdnutelnÈ
byly i ökolnÌ uniformy anglick˝ch ökol·k˘, kterÈ byly k vidÏnÌ vöude ñ od nejmenöÌch ökolnÌch dÏtÌ po univerzitnÌ studenty p¯ipravujÌcÌ se na zkouöky. Neubr·nili jsme se p¯edstav·m, jakÈ by to bylo,
kdyby i naöe ökoly zavedly toto jednotnÈ obleËenÌ.
DalöÌm d˘leûit˝m prvkem z·jezdu byl fakt, ûe û·ci museli pouûÌvat svÈ znalosti anglickÈho jazyka v bÏûn˝ch situacÌch ñ od v˝mÏny penÏz a nakupov·nÌm aû po rannÌ a veËernÌ rozhovory v hostitelsk˝ch rodin·ch. Znalosti z uËebnic dost·valy najednou konkrÈtnÌ
tvary tradiËnÌch anglick˝ch domk˘, typickÈ veËe¯e nebo snÌdanÏ.
NÏkte¯Ì û·ci dokonce zaËali pouûÌvat anglickÈ vÏty i po n·vratu mezi
svÈ spoluû·ky. I my si tedy dovolÌme zakonËit jednou z nich: ÑGood
bye, England, we liked you very much!ì VÏra FabÌkov·, Zä NovolÌöeÚsk·
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
O putovnÌ poh·r Dona Boska
Salesko se zapojilo do festivalu neziskov˝ch
organizacÌ ÑLÌöeÚ sobÏì uspo¯·d·nÌm turnaje
ve stolnÌm tenise pro lÌöeÚskou ve¯ejnost.

StolnÌ tenis se v poslednÌ dobÏ tÏöÌ velkÈmu z·jmu dÏtÌ v Salesku. ÑChodÌ n·m sem do krouûk˘
ping-pongu zhruba 40 dÏtÌ, vÏtöinou ve vÏku 10ñ
12 let. S nimi jezdÌme po r˘zn˝ch turnajÌch. Ale
obËas se ptajÌ i dospÏlÌ, jestli by si mohli p¯ijÌt
zahr·t. A tak jsme se rozhodli uspo¯·dat turnaj
vyslovenÏ urËen˝ pro ve¯ejnost,ì ¯Ìk· Jan Traxler, organiz·tor turnaje.
Celkem se turnaje z˙Ëastnilo 18 hr·Ë˘ rozdÏlen˝ch podle vÏku do t¯ech kategoriÌ. VÌtÏzovÈ si
kromÏ drobn˝ch cen odnesli zcela nov˝ putovnÌ
poh·r, kter˝ sponzorovala lÌöeÚsk· radnice.
V˝sledky:
roËnÌk 99 a mladöÌ: 1. Martin SlavÌËek, 2. David
TuËka, 3. Arben Bobaj
roËnÌk 96ñ98: 1. Michal äustera, 2. David Vondr·Ëek, 3. Ond¯ej TuËka
roËnÌk 95 a staröÌ: 1. Filip VaculÌk, 2. Frantiöek
Linh·rek, 3. Petr Balcar
Za rok se m˘ûete tÏöit na druh˝ roËnÌk. Od z·¯Ì si
navÌc budete moci p¯ijÌt do Saleska zahr·t pingpong kaûd˝ p·tek odpoledne. ÑChceme po
pr·zdnin·ch kromÏ trÈnink˘ dÏtÌ otev¯Ìt jedno
odpoledne ve¯ejnosti pro volnÈ hranÌ. PravdÏpodobnÏ to bude p·tek, ale jeötÏ nenÌ urËen definitivnÌ Ëas,ì dod·v· Traxler.
SouËasnÏ s turnajem v ping-pongu probÌhalo
v r·mci festivalu takÈ malov·nÌ na chodnÌk p¯ed
Saleskem, ale pÏknÏ namalovanÈ byly i tv·¯e
mal˝ch ˙ËastnÌk˘ klubu Pastelka, kter˝ zde tuto
akci po¯·dal. DivadelnÌ spolek p¯i Zä HornÌkova
uspo¯·dal svoje p¯edstavenÌ pro ve¯ejnost v klubu VeSPOD.

p¯edvedli dÏtem svoji techniku. MenöÌ dÏti si
zajezdily na odr·ûedlech a zask·kaly na trampolÌnÏ, sejmulo se nÏkolik otisk˘ prst˘ a probÏhla
samoz¯ejmÏ i dechov· zkouöka. NejvÏtöÌ fronta
byla tradiËnÏ u obch˘dku s d·rkov˝mi p¯edmÏty,
kde si mohl kaûd˝ za zÌskanÈ SalÌky koupit nÏjakou vÏc Ëi lÌstek do velkÈ tomboly. Tombolou
vyvrcholilo dÏtskÈ odpoledne a spokojen· vÌtÏzka hlavnÌ ceny se tak mohla odvÈzt dom˘ na
kr·snÈ novÈ kolobÏûce. PoËasÌ n·m p¯·lo. Cel˝
den kr·snÏ svÌtilo slunÌËko a teprve po uzav¯enÌ
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Family Point pro lÌöeÚskÈ rodiny
V lÌöeÚskÈm Salesku byl 29. Ëervna otev¯en
jeden ze t¯Ì Family Point˘, jejichû vznik podpo¯il brnÏnsk˝ Siemens. KromÏ LÌönÏ zÌskaly
z·zemÌ pro rodiny i Kohoutovice a Kr·lovo
Pole. Aktu·lnÏ tak v BrnÏ rodin·m slouûÌ 24
center.
ÑFamily Point bude slouûit rodiË˘m, kte¯Ì se
˙ËastnÌ program˘ Saleska, ale nap¯Ìklad i babiËk·m, kterÈ hlÌdajÌ dÏti na mÌstnÌm h¯iöti, nebo
mamink·m p¯i cestÏ na blÌzkou polikliniku,ì
¯Ìk· ¯editel Saleska, Josef Mendel a dod·v·:
ÑFamily Point je otev¯en˝ vöem bez rozdÌlu vÌry,
soci·lnÌho statusu a samoz¯ejmÏ bez nutnosti
jakÈkoli registrace.ì
Family Point je mÌsto p¯·telskÈ rodinÏ, kterÈ
bezplatnÏ poskytuje prostor pro p¯ebalenÌ, nakojenÌ nebo oh¯·tÌ dÏtskÈ stravy a dÏtsk˝ koutek.
Z·roveÚ takÈ slouûÌ jako informaËnÌ centrum
o moûnostech rodinn˝ch aktivit v BrnÏ, krouûcÌch, ale i poradensk˝ch sluûb·ch. ÑProstory poskytl provozovatel zdarma, vybavenÌ zajistil
brnÏnsk˝ Siemens,ì podotkl VÌt Jank˘, ¯editel
Centra pro rodinu.

Chyst·me
In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost
i o pr·zdnin·ch!

bran v 18.00 spadla prvnÌ kapiËka. DÏkujeme
vöem, kte¯Ì se p¯iöli do Saleska pobavit a tÏöÌme
se zase nÏkdy na vidÏnou.
Veronika ätefechov·
Vöem po¯·dajÌcÌm, anim·tor˘m a dobrovolnÌk˘m, kte¯Ì vÏnovali sÌly i sv˘j Ëas, pat¯Ì up¯ÌmnÈ dÌky. Samoz¯ejmÏ velk˝ dÌk pat¯Ì takÈ
sponzor˘m za kr·snÈ ceny pro dÏti. Jsou to:
Agora a.s. Slatina;

Chcete si zajezdit na in-linech nebo se na nich
nauËit a chodnÌky jsou vöude hrbolatÈ a kopcovitÈ? P¯ijÔte do Saleska, zaËali jsme jiû
2. Ëervna!
Kdy? Kaûd˝ Ëtvrtek od 16.00 do 19.00.
Za kolik? 40,ñ KË za vstup (20,ñ s pr˘kazkou
Saleska).
Kde? AsfaltovÈ h¯iötÏ u Saleska, vstup p¯es recepci.
Od 16.00 do 17.00 je prostor p¯ednostnÏ vymezen pro malÈ dÏti s rodiËi. Brusla¯i do 18 let musÌ
mÌt ochranou helmu a chr·niËe.

PoËÌtaËov· uËebna
V p¯ÌötÌm ökolnÌm roce spouötÌme novou multimedi·lnÌ poËÌtaËovou uËebnu, kter· bude slouûit
jako multimedi·lnÌ centrum pro kaûdou vÏkovou
kategorii. VÌce informacÌ naleznete pr˘bÏûnÏ
na naöich str·nk·ch.

P¯ejeme kr·snÈ pr·zdniny
vöem p¯Ìznivc˘m Saleska a tÏöÌme se
v z·¯Ì v nov˝ch krouûcÌch a programech,
kterÈ pro v·s chyst·me.

Kobra 11 zasahovala v Salesku...
P¯esnÏ ve 14.30 se v nedÏli 4. 6. otev¯ely br·ny
Saleska a stovky dÏtÌ p¯iöly s Kobrou 11 zaûÌt
dobrodruûstvÌ vskutku akËnÌ. Spolu se Semirem Gerkhanem a Benem J‰gerem dopadly
ob·vanÈho lupiËe a mohly se tak pustit do soutÏûnÌho z·polenÌ.
P¯ipraveno bylo 16 stanoviöù, na kter˝ch dÏti
zÌsk·valy saleskovou mÏnu SalÌky. Odv·ûlivci si
mohli nap¯Ìklad vyzkouöet slaÚov·nÌ z terasy,
ch˘zi po lanÏ, z·chranu batolete z ho¯ÌcÌho auta,
airsoft nebo pokusit se p¯evÈzt kontraband za
hranice st·tu. OblÌben˝m mÌstem se stal takÈ
kulaùoun, kde se malovalo na obliËej. Na dvorku
se proto cel˝ den objevovaly p¯ekr·snÈ barevnÈ
obliËeje spokojen˝ch dÏtÌ. K prohlÈdnutÌ byla
policejnÌ auta a uniformovanÌ z·stupci z·kona

Moravsk˝ ryb·¯sk˝ svaz;
P¯emysl VESEL›, s.r.o.;
Rapos, spol.s r.o.
REDA, s.r.o.;
STAPO MORAVA a.s.;

Z·pis do krouûk˘
na ökolnÌ rok 2011ñ2012 probÌh· od 5. z·¯Ì
on line na adrese www.salesianivali.cz.
Podepsanou p¯ihl·öku a penÌze je nutnÈ
p¯inÈst do st¯ediska nejpozdÏji do 16. z·¯Ì.
AUTO FIT, spol. s r.o.;
Cukr·rna Romance LÌöeÚ;
»ESKOMORAVSK› CEMENT, a.s. Mokr·;
Hanka Hoangov·;
KAL¡B-stavebnÌ firma spol.s r.o.;
KARTON P+P Heröpice;
LÈk·rna pod Klajdovkou;

V dobÏ letnÌch pr·zdnin v Salesku budou mimo¯·dnÏ möe sv. 10. Ëervence, 17. Ëervence a 24.
Ëervence v 8.30 (za deötivÈho poËasÌ i v 10.00),
z technick˝ch d˘vod˘ v tyto dny nebudou möe
sv. v kostele sv. JiljÌ. Po pr·zdnin·ch bude prvnÌ
möe sv. v Salesku 11. z·¯Ì a zah·jÌme takÈ Saleskovou kav·rnu po möi sv.
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Školství
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 zajÌm·m i o botaniku. 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.
Informace o r˘zn˝ch ûivoËiöÌch hled·m buÔ v knih·ch,
nap¯.: éivot zvÌ¯at,
ObojûivelnÌci a plazi
»eskÈ republiky, Naöe
kvÏtiny, Pr˘vodce p¯Ìrodou, P¯Ìroda celÈho svÏta atd., nebo vyhled·v·m informace na internetu. SkvÏlÈ jsou nap¯Ìklad str·nky www.naturabohemica.cz, www.
hmyz.net, www.prirodainfo.cz a jinÈ. M·m zkr·tka p¯Ìrodu r·da, fascinujÌ mÏ jejÌ taje, z·hady, a proto se jim snaûÌm porozumÏt. Sv˘j z·jem
o p¯Ìrodu, sbÌr·nÌ informacÌ nech·pu jako uËenÌ, ale jako klÌË k poodhalov·nÌ ˙ûasn˝ch p¯ÌrodnÌch tajemstvÌ.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.

COMENIUS na ZŠ Masarova
– závěrečný meeting
Ve dnech 25.ñ28. 5. probÏhl v Lotyösku z·vÏreËn˝ meeting mezin·rodnÌho projektu EU ñ Comenius ÑTogether in traditions ñ Together in the futureì. ⁄Ëastnili se ho z·stupci participujÌcÌch st·t˘ z »eskÈ republiky, Polska a Lotyöska.
Ze Zä Masarova k pr·ci na z·vÏreËnÈ zpr·vÏ pro EU vyjeli hlavnÌ
koordin·tor celÈho projektu ¯editel Zä Masarova Mgr. Ivo Z·leö·k
a vyuËujÌcÌ anglickÈho jazyka Mgr. Eva Loukotkov·, Mgr. VladimÌra
Kroupov· a Bc. David »ernoch.
LotyöötÌ kolegovÈ pro n·s p¯ipravili bohat˝ kulturnÌ program, kter˝
zahrnoval prohlÌdku hlavnÌho mÏsta Rigy, n·vötÏvu varhannÌho koncertu a pal·ce v Rundale.
Dne 27. 5. jsme se seöli v naöÌ partnerskÈ z·kladnÌ ökole Balvu Pamatskola v mÏsteËku Balvi. Po prohlÌdce prostor ökoly jsme se vÏnovali
evaluaci dvouletÈ spolupr·ce, dÌlËÌch projekt˘, naplnÏnÌ cÌl˘ projektu
a zhodnocenÌ jednotliv˝ch v˝stup˘. Po stanovenÌ termÌn˘ k odevzd·nÌ
z·vÏreËnÈ hodnotÌcÌ zpr·vy naöim n·rodnÌm agentur·m jsme diskutovali moûnost dalöÌ spolupr·ce, pokud bude naöe û·dost schv·lena.
Symbolickou teËkou za naöÌ dvouletou spolupracÌ byla jedineËn·
moûnost z˙Ëastnit se folklornÌho festivalu lotyösk˝ch dÏtsk˝ch taneËnÌch a hudebnÌch soubor˘. Pan ¯editel Z·leö·k byl vyzv·n region·lnÌ
televiznÌ stanicÌ, aby za vöechny Ëleny ËeskÈ delegace zhodnotil pr˘bÏh
celÈho projektu.
Vöichni ˙ËastnÌci setk·nÌ se shodli na tom, ûe se n·m poda¯ilo naplnit n·zev naöeho projektu a p¯·telstvÌ, kter· se zrodila mezi û·ky
V. Kroupov·, E. Loukotkov·
i dospÏl˝mi, jistÏ p¯etrvajÌ do budoucna.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Vědohraní pod širým nebem
– ZŠ Novolíšeňská
Ve Ëtvrtek 26. kvÏtna 2011 se prostory p¯ed Zä NovolÌöensk·, zahrada a h¯iötÏ promÏnily ve velkÈ vÏdeckotechnickÈ centrum pod öir˝m nebem. é·ci ze II. stupnÏ (äOK, 7. A, 7. B, 9. C)p¯ipravili pro svÈ
mladöÌ kamar·dy netradiËnÌ oslavu MDD. VÌce jak 350 û·k˘ I. stupnÏ
si mohlo vyzkouöet z·bavnou formou v praxi mnoûstvÌ fyzik·lnÌch z·konitostÌ a jev˘.
Akce byla zah·jena vypuötÏnÌm velkÈho horkovzduönÈho balÛnu.
Pak se dÏti rozebÏhly k jednotliv˝m expozicÌm. Mohly si vyzkouöet
zvÏtöov·nÌ i zmenöov·nÌ v r˘zn˝ch zrcadlech, skl·d·nÌ zrcadlov˝ch
obraz˘ nebo mnoho typ˘ oûivl˝ch obr·zk˘. Jak fungujÌ krasohledy
zjistily nejen u velk˝ch krasohled˘, ale mohly si prohlÈdnout i celou
sbÌrku zajÌmav˝ch i netradiËnÌch krasohled˘. Jak se p¯en·öÌ zvuk si vyzkouöeli ˙ËastnÌci u nitkov˝ch a hadicov˝ch telefon˘. Velk˝ z·jem byl
o hr·tky s toËenÌm. Vöichni se nauËili toËit s destiËkou s kelÌmkem s vodou, aniû by se voda vylila. V expozici ÑFyzik·lnÌ hraËkyì si ovÏ¯ily,
jak fungujÌ mnohÈ hraËky, mohly si vyzkouöet i fakÌrovu ûidli. Demonstr·to¯i se nejvÌce zapotili v expozicÌch ÑFyzika v kuchyniì a ÑCo umÌ
voda a vzduchì. P¯edv·dÏli ¯adu zajÌmav˝ch pokus˘, nejvÌce se lÌbil
sliz, akrobatickÈ soupravy z kuchyÚskÈho n·¯adÌ nebo model ponorky,
lahvov˝ vÌr a model plic. V praxi poznaly i tlakovou sÌlu vzduchu, kter·
udrûela i vodu v obr·cenÈ sklenici nebo p¯etrhla siln˝ provaz. Velk˝
z·jem byl o obrovskÈ bublifuky ve dvou bazÈncÌch. ZajÌmavÈ vlastnosti
magnetu p¯edvedla skupina û·k˘ ze 6. t¯Ìd. V dalöÌm st·nku naöli ˙ËastnÌci nejen elektrickÈ hraËky, ale takÈ si mohli z vyrobenÈ stavebnice
sestavit podle schÈmatu elektrickÈ obvody. Svoji hlavu si potr·pily dÏti
v mozkolamnÏ, kde bylo vÌce jak 60 hlavolam˘, skl·daËek, logick˝ch
˙loh nebo ˙loh na p¯edstavivost. Na velkÈm h¯iöti byl nejatraktivnÏjöÌ
st·nek. Vöichni si zde vyzkouöeli st¯ÌlenÌ raket na stlaËen˝ vzduch. StaËilo k tomu startovacÌ za¯ÌzenÌ vyrobenÈ z 2 l PET l·hve, hadice a trubky a raketa vyroben·
z papÌru. Organiz·to¯i
se v tÈto expozici po¯·dnÏ zapotili. Jednou
z nejvÏtöÌch expozicÌ
bylo ÑFyzik·lnÌ kouzlenÌì se spoustou zajÌmav˝ch hraËek nebo
pokus˘. DÏti mohly vidÏt nap¯Ìklad zmenöovacÌ pokladniËku, vÏËnou k·Ëu, keltsk˝ k·men, kter˝ se ot·ËÌ jen na jednu stranu. Vyrobily si i s pomocÌ sv˝ch rukou elektrickou baterii, vyzkouöeli si, jak funguje spojka p¯i cestÏ bludiötÏm. DÏtem se VÏdohranÌ libilo. SvÏdËil o tom z·jem dÏtÌ o vöechny
expozice, ale i podÏkov·nÌ dÏtÌ organiz·tor˘m slovnÌ ale i nakreslenÈ
formou obr·zk˘.
Mgr. VÏra Bdinkov·, Zä NovolÌöeÚsk·

'

Školství
Co spojuje Hongkong, Gruzii a Moravu?
Zd·lo by se, ûe nemnoho ñ mohli bychom spekulovat o dopadech globalizace na kolov·nÌ produkt˘ mezi tÏmito zemÏmi, snad o dobrÈm vÌnu
(i kdyû nevÌm, jak je na tom v tomto smÏru Hongkong), ovöem jedno pojÌtko je jistÈ: lÌöeÚskÈ Gymn·zium INTEGRA BRNO.
KonkrÈtnÏ mÏli û·ci sexty a septimy gymn·zia moûnost navötÌvit cyklus pÏti p¯edn·öek Davida Lau, odbornÌka z University of Hongkong, kter˝
student˘m poskytl informace k z·klad˘m ekonomickÈ gramotnosti a k ekonomii v˘bec. PoutavÈ kurzy probÌhaly v anglickÈm jazyce, û·ci mÏli k dispozici power-pointovÈ prezentace.
V z·¯Ì bude pokraËovat spolupr·ce s prestiûnÌm lyceem v gruzÌnskÈm
Tbilisi desetidennÌ n·vötÏvou skupiny û·k˘ a pedagog˘ z LÌönÏ tÈto kr·snÈ
zemÏ. Do Gruzie se vypravÌme nejen obdivovat tamÏjöÌ p¯Ìrodu, pozn·vat
historii a mÌstnÌ kulturu, ale takÈ se spoleËnÏ vzdÏl·vat a p¯ed·vat naöe
zkuöenosti partnerskÈ ökole. Na ja¯e p¯ÌötÌho roku naopak Brno p¯ivÌt· skupinu gruzÌnsk˝ch vzdÏl·nÌchtiv˝ch mlad˝ch lidÌ z kr·snÈ zemÏ pod Kavkazem.
Po jihomoravskÈm workshopu se d·le rozvÌjÌ i projekt ESF UËÌme
o MoravÏ, kter˝ se p¯ehoupl do svÈ druhÈ poloviny. Na str·nk·ch www.
ucimeomorave.cz je jiû nynÌ moûnÈ stahovat nÏkterÈ v˝stupy projektu, pedagogovÈ i nad·le tvo¯Ì dalöÌ didaktickÈ materi·ly. Na konci Ëervna se û·ci
v r·mci projektu z˙Ëastnili humanitnÌ projektovÈ v˝uky ÑZnojmo a Po-

dyjÌì, na kterÈ aktivnÏ poznajÌ historii Znojemska, tak i N·rodnÌ park PodyjÌ. NavötÌvili slavnou znojemskou rotundu, hrad i podzemÌ, poznali mÌsta, kudy d¯Ìve vedla Ñûelezn· oponaì, vytvo¯ili texty do uËebnice dÏjin
Moravy.
20. Ëervna byla na lÌöeÚskÈm z·mku slavnostnÏ p¯ed·na vysvÏdËenÌ
letoönÌm maturant˘m Gymn·zia INTEGRA BRNO. é·ci poprvÈ ˙spÏönÏ
absolvovali tzv. st·tnÌ maturitu, tudÌû zÌskali rovnÏû protokoly s v˝sledky
a ökola je navÌc vybavila i anglick˝m certifik·tem Europass, kter˝ jim bude
prospÏön˝ p¯i studiu Ëi pr·ci v zahraniËÌ.
I dÌky dalöÌm Ëervnov˝m akcÌm, jako je zapojenÌ se do LÌöeÚskÈho profilu, Noci s knihou, Dnu do pr·zdnin, Toulk·m Brnem, n·vötÏvÏ ˙¯adu
ombudsmana, projektu Antika, nejr˘znÏjöÌm kulturnÌm a preventivnÌm
akcÌm, ˙spÏch˘m ve St¯edoökolskÈ odbornÈ Ëinnosti, SCIO-testov·nÌ Ëi
t¯eba malÈ kopanÈ nebo St¯edovÏkÈmu barbecue a v neposlednÌ ¯adÏ hlavnÏ
dÌky kvalitnÌ nadstandardnÌ v˝uce je o Gymn·zium INTEGRA BRNO mezi
rodiËi a studenty z·jem i pro p¯ÌötÌ ökolnÌ rok.
Mgr. Ond¯ej H˝sek, statut·rnÌ z·stupce ökoly

Zetor letos oslavuje 65. výročí od svého vzniku
Skupina Zetor Group, tradiËnÌ Ëesk˝ v˝robce traktorovÈ techniky,
oslavuje 65. v˝roËÌ z·pisu svÈ ochrannÈ zn·mky ⁄¯adem pr˘myslovÈho
vlastnictvÌ. Zetor od poË·tku svÈ existence vyrobil vÌce neû 1,2 milion˘
kus˘ traktor˘, p¯iËemû p¯ev·ûn· vÏtöina z nich byla exportov·na do p¯ibliûnÏ 100 zemÌ na pÏti kontinentech svÏta. V r·mci letoönÌch oslav p¯ipravil Zetor netradiËnÌ ZETOR 65 TRACTOR SHOW ñ historicky v˘bec
nejvÏtöÌ roadshow po st¯ednÌ EvropÏ, v r·mci kterÈ Zetor navötÌvÌ 39 mÏst
ve Ëty¯ech st·tech. Zetor rovnÏû v r·mci 65. v˝roËÌ podpo¯il NadaËnÌ fond
dÏtskÈ onkologie Krtek Ë·stkou 65 tisÌc korun.
Traktory Zetor si za 65 let svÈ existence zÌskaly velmi dobrÈ postavenÌ
a svÈ mÌsto na slunci v oblasti traktorovÈ techniky si vydobyly nejen
ve st¯ednÌ EvropÏ, ale i v z·padnÌ EvropÏ, Africe Ëi Americe. DÌky peËlivÈ
a soustavnÈ pr·ci generacÌ zamÏstnanc˘ je znaËka Zetor zn·ma na vÌce neû
100 trzÌch po celÈm svÏtÏ. Z·¯n˝m p¯Ìkladem oblÌbenosti znaËky je fakt,
ûe v nÏkter˝ch zemÌch (nap¯. Indie) se n·zev Zetor stal synonymem pro
traktor jako takov˝.
Historie
Historie Zetoru se zaËala ps·t 15. b¯ezna 1946, kdy vydala ObchodnÌ
ûivnostensk· komora Republiky »eskoslovenskÈ ochrannou zn·mku pro
znaËku Zetor, a toto datum m· tak ve svÈm rodnÈm listu uveden prvnÌ traktor Zetor (Z 25). Tato znaËka vznikla p¯episem v˝slovnosti pÌsmene ÑZì,
kterÈ ve svÈm znaku pouûÌvala brnÏnsk· Zbrojovka, v nÌû vznikly prvnÌ
traktory, spojenÌm se 2 poslednÌmi pÌsmeny slova traktor ñ a budoucÌ svÏtov· znaËka ÑZETORì byla na svÏtÏ. Zbrojovka (zet) + traktor (or) tak dalo
Zetor.
D˘leûit˝m krokem na cestÏ k ˙spÏchu byl vznik vlastnÌ v˝zkumnÈ
v˝vojovÈ z·kladny v roce 1954, kter· pracovala se zkuöen˝mi pracovnÌky
ze Zbrojovky Brno a takÈ p¯ednÌmi inûen˝ry a techniky z celÈho tehdejöÌho
»eskoslovenska. DÌky tomu byl Zetor schopen udrûet krok se z·padnÌmi
a v˝chodnÌmi v˝robnÌmi konkurenty. PostupnÏ doch·zelo k modernizaci
motor˘ a jin˝ch technick˝ch Ë·stÌ stroj˘, k posilov·nÌ bezpeËnostnÌch
prvk˘ traktor˘ a bylo ¯eöeno i pohodlÌ ¯idiËe. V neposlednÌ ¯adÏ se mÏnil
i design. Nakonec se traktory Zetor prosadily po celÈm svÏtÏ hlavnÏ dÌky
svÈ jednoduchosti a cenovÈ dostupnosti.

1952 Do Z·vod˘ p¯esnÈho strojÌrenstvÌ Brno-LÌöeÚ byla p¯evedena v˝roba
traktor˘ Zetor 25.
1954 Zaloûena v˝zkumnÏ-v˝vojov· z·kladna Zetoru.
1956 Nov˝ robustnÌ a v˝konn˝ model s v˝konem motoru 50 konÌ ñ Zetor
50 Super.
1957 Zah·jeny pr·ce na v˝voji novÈ ¯ady Uÿ I (unifikovan· ¯ada I) traktor˘ Zetor.
1958 Nov· koncepce traktoru v unifikovanÈ ¯adÏ, zaloûenÈ na spoleËn˝ch
komponentech - Zetor 35.
1960 PrvnÌ a z·kladnÌ traktor unifikovanÈ ¯ady ñ Zetor 3011.
1968 Vyrobeny prvnÌ traktory Uÿ II.
1968 Zetor 8011 Crystal.
1976 Z·vody p¯esnÈho strojÌrenstvÌ Brno-LÌöeÚ se p¯ejmenovaly na Zetor.
1991 Zah·jena v˝roba traktor˘ Uÿ III.
1997 Zah·jena v˝roba traktor˘ ¯ady Uÿ I ñ model Super.
2000 Do Asie bylo dod·no 134 084 traktor˘, do Ir·ku 80 000, do Indie
21 000, do »Ìny 11 000.
2002 Vstup HTC holding do Zetoru.
2005 Otev¯en nov˝ restrukturalizovan˝ are·l Zetor New.
2007 Transformov·nÌ v˝robnÌch aktivit do spoleËnosti ZETOR TRACTORS a.s.; rozöÌ¯enÌ portfolia traktor˘ Zetor o model Proxima Plus.
2008 P¯Ìchod japonskÈho vedenÌ do Zetoru; zah·jenÌ v˝roby modelu Proxima Power.
2010 F˙ze spoleËnostÌ ZETOR TRACTORS a.s., Zetor Trade, s.r.o. a ZETOR P.D.C., a.s. a V⁄TR do n·stupnickÈ spoleËnosti ZETOR TRACTORS a.s.; p¯edstavenÌ inovovanÈ ¯ady Forterra 2010; zisk po zdanÏnÌ dos·hl v˝öe 115,7 milion˘ korun.

KlÌËov· data v˝roby spoleËnosti Zetor
1901 Sestrojen prvnÌ pouûiteln˝ traktor na svÏtÏ ñ ameriËtÌ konstruktÈ¯i
p¯iöli se strojem vybaven˝m spalovacÌm motorem, kter˝ mÏl ulehËit
zemÏdÏlskou pr·ci.
1945 PrvnÌ prototyp traktoru pov·leËnÈho »eskoslovenska byl vyroben
v koncernu Zbrojovka Brno.
1946 Zah·jena v˝roba motor˘ Zetor. ObchodnÌ ûivnostensk· komora Republiky »eskoslovenskÈ zaregistrovala n·zev Zetor do Rejst¯Ìku obchodnÌch zn·mek.
1948 PrvnÌ sÈriovÏ vyr·bÏn˝ traktor ñ Zetor 25.
1950 Ze z·vodu Zbrojovky v LÌöni vznikl samostatn˝ podnik Z·vody p¯esnÈho strojÌrenstvÌ Brno-LÌöeÚ.
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Pojištění domácnosti
od Generali

Modelový příklad:

roční pojistné

Pojistná částka

300 000 Kč

Pojištění živelních rizik

od

390 Kč

Pojištění proti odcizení

od

600 Kč

Připojištění

10 000 Kč
100 Kč

Zatékání srážkové vody

1 090 Kč

Celkové roční pojistné

218 Kč

SLEVA 20%

Pro více informací kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
kontaktní kancelář v budově Radnice
Velkopavlovická 25, Brno - Vinohrady
Jana Bučíková
tel.: 603 574 775, 530 341 938

872 Kč

Roční pojistné po slevě

od

+ další připojištění:
Rozbití skel
Nepřímý úder blesku
Občanská odpovědnost

roční pojistné
od 30 Kč
200 Kč
od 280 Kč

Úřední hodiny:
Po-St 9:00-18:00
ost.dny 8:00-13:00

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
Fitness Evy Šabatové, Horníkova 34 – poliklinika, sídliště Líšeň
Markéta Šabatová, II. vícemistryně Evropy a světa ve fitness, osobní trenérka,
tel.: 604 201 122
Instruktorka Body & Mind, Official Zumba Instructor

Posilovna, aerobik, zumba, pilates, powerjoga, masáže, pedikúra.
www.fitnessevysabatove.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.

Z kultury

Proběhl festival Líšeň sobě
P¯edposlednÌ kvÏtnov˝ vÌkend se uskuteËnil festival LÌöeÚ sobÏ. Festival probÌhal t¯i dny,
od 20 do 22. kvÏtna, v r˘zn˝ch Ë·stech LÌönÏ.
FestivalovÈ dny byly zah·jeny p·teËnÌm odpolednÌm programem na n·dvo¯Ì a v parku lÌöeÚskÈho z·mku. N·plÚ programu byla bohat·.
Divadlo LÌöeÚ, otev¯enÈ dve¯e ateliÈru Stud·nka a nejedno hudebnÌ vystoupenÌ, vytvo¯ilo
v z·meckÈm parku velmi p¯Ìjemnou atmosfÈru,
kterou zakonËovala v zöe¯elÈ letnÌ noci skupina
Cimbal Clasic.

div·k˘ svoji druûku o ruku. Ve chvÌli, kdy s·lem
zaznÏlo hlasitÈ ANO, publikum zaËalo bou¯livÏ
tleskat. Festivalov˝ den nabÌdl i klidnÏjöÌ okamûiky a to v˝stavu panÌ Hanky SosÌkovÈ, nebo
zajÌmavÈ povÌd·nÌ s Katkou äedou o jejÌch projektech. VeËer se nesl v duchu otev¯enÈ debaty
s n·zvem LÌöeÚ u kulatÈho stolu. Zde se diskutovalo o n·padech a moûnostech nejen spolk˘
a sdruûenÌ p˘sobÌcÌch v LÌöni, ale i o moûnostech
podpory radnice.

Soubor Star· LÌöeÚ.

B¯iönÌ tance. Denisa Belcredi.
SobotnÌ festivalovÈ dÏnÌ bylo opÏt velk˝m
l·kadlem pro n·vötÏvnÌky dÌky pestrosti programu a r˘znorodosti ˙ËastnÌk˘ vystoupenÌ. Tento
festivalov˝ den hostil DÏlÚ·k na ulici KlajdovskÈ. P¯edstavily se zde r˘znorodÈ spolky a sdruûenÌ, kterÈ pro n·vötÏvnÌky p¯ipravily ¯adu zajÌmav˝ch doprovodn˝ch program˘. Pro dÏti byl
p¯ipraven sk·kacÌ hrad a divadelnÌ p¯edstavenÌ
éab·ci. P¯edstavenÌ v pod·nÌ divadla LÌöeÚ bylo
natolik ˙spÏönÈ a byl o nÏj takov˝ z·jem, ûe si
div·ci vyû·dali opakov·nÌ celÈ hry.

PoslednÌ nedÏlnÌ festivalov˝ den se fanouöci
sportovnÌch utk·nÌ mohli tÏöit na fotbalov˝ z·pas mezi fotbalov˝m klubem SK LÌöeÚ a p¯edstaviteli obce radnice LÌöeÚ.
FotbalovÈ utk·nÌ probÏhlo ve velice p¯·telskÈ atmosfÈ¯e za ˙Ëasti skalnÌch div·k˘ t˝mu
radnice LÌöeÚ. V prvnÌm poloËase byla hra velice
vyrovnan·, nicmÈnÏ t˝m radnice LÌöeÚ dostal
gÛl Ñdo öatnyì, a tak byl stav po prvnÌm poloËase
SK LÌöeÚ ñ radnice LÌöeÚ 1:0. O poloËasovÈ p¯est·vce se na h¯iöti p¯edstavily nejmenöÌ fotbalovÈ nadÏje lÌöeÚskÈho klubu a tÏsnÏ p¯ed druh˝m poloËasem se ve st¯edu h¯iötÏ seöli vöichni
hr·Ëi, aby spoleËnÏ zak¯iËeli vÌtÏzn˝ pok¯ik:
ÑKdo je nejlepöÌ? LÕäE“!ì Druh˝ poloËas i p¯es
taktickÈ rady trenÈra Janiötina nezaËal pro t˝m
radnice dob¯e. Hned v ˙vodu druhÈho poloËasu
inkasovali velice rychlÈ gÛly. KoneËn˝ stav
utk·nÌ vyznÏl lÈpe pro hr·Ëe t˝mu SK LÌöeÚ 4:1.

Pavla Dombrovsk·.

Utk·nÌ SK LÌöeÚ vs. Radnice LÌöeÚ.

N·rodopisn· slavnost Frantiöka Svobody.
V odpolednÌch hodin·ch vyrazil krojovan˝
pr˘vod z ulice KubelÌkovy. Pr˘vod proöel n·mÏstÌm Karla IV. a potÈ dorazil do DÏlÚ·ku. ZpÌvalo se, tancovalo a slavnost Frantiöka Svobody
byla v plnÈm proudu. Z·vÏr pat¯il LÌöÚ·k˘m, ale
takÈ Ëlenu souboru LÌöÚ·ci ñ Karlu HrubÈmu.
Karel Hrub˝ vtipnÏ poû·dal p¯ed pln˝m s·lem



SouËasnÏ s dÏnÌm na SokolovnÏ probÌhalo
na Salesku hned nÏkolik akcÌ: Pingpongov˝ turnaj o putovnÌ poh·r Dona Bosca. V nejmladöÌ
kategorii zvÌtÏzil Martin SlavÌËek, ve staröÌ kategorii Michal äustera a v nejstaröÌ kategorii se
na prvnÌm mÌstÏ umÌstil Filip VaculÌk. Hr·Ë˘m
a vÌtÏz˘m gratulujeme. SouËasnÏ s turnajem probÌhalo v klubu VeSPOD divadelnÌ p¯edstavenÌ
Botalovo ucho v autorskÈ reûii Ji¯Ìho Postr·neckÈho ze Zä HornÌkova.
NedÏlnÌ festivalov˝ podveËer probÏhl na
KostelÌËku v kulturnÌm duchu. Tento den probÏhl Ñk¯estì informaËnÌ tabule, kter· se stala
souË·stÌ tohoto poutnÌho mÌsta. InformaËnÌ deska struËnÏ popisuje historii lÌöeÚskÈ kapliËky.
Jak n·m pan starosta ätefan ¯ekl: ÑR·d bych, aby
takov˝ch cedulÌ vznikalo v budoucnu v LÌöni
vÌce. LÌöeÚ m· zajÌmav· mÌsta, kter· stojÌ za pozornost.ì JeötÏ letos by mÏla b˝t instalov·na
dalöÌ informaËnÌ deska.

V brzk˝ch odpolednÌch hodin·ch p¯ivÌtal
lÌöeÚsk˝ pan far·¯ Vavruöa n·vötÏvnÌky kostela
na jeho prohlÌdce. Pr˘vodcem historiÌ lÌöeÚskÈho kostela se stal PhDr. Josef Tr·vnÌËek, kter˝
ve svÈm v˝kladu upozornil hned na nÏkolik v˝jimeËnostÌ naöeho kostela.
I na SokolovnÏ to ûilo. Na n·dvo¯Ì se p¯edstavilo hned nÏkolik spolk˘ a taneËnÌch skupin.
SouË·stÌ byla i prohlÌdka Sokolovny a jejÌho
z·zemÌ. Pr˘vodcem se n·m stal pan Milan Honek. Cel˝ tento blok byl zakonËen divadelnÌm
p¯edstavenÌm Cirkus svÏta. PeËenÈ pras·tko
a p¯ÌjemnÈ klima tÏchto prostor zpest¯ilo z·vÏr
programu na SokolovnÏ.

NedÏlnÌ podveËer p¯i z·padu slunce, öumÏnÌ
listÌ strom˘ a zpÏv pt·k˘ dotv·¯ely uû tak romantickou atmosfÈru, p¯i kterÈ pan Tr·vnÌËek Ëetl
poh·dky, povÏsti a b·snÏ o naöÌ LÌöni. Svoje vystoupenÌ spojil nejen s historiÌ, ale i s kr·tkou
modlitbou, kter· byla zasvÏcena pr·vÏ tomuto
mÌstu. Po kr·tkÈ p¯est·vce odehr·lo divadlo
LÌöeÚ p¯edstavenÌ s n·zvem AndÏlÈ z lesa. Hra
vzbudila u div·k˘ pat¯iËn˝ ohlas a odmÏnou divadelnÌmu umÏnÌ herc˘ divadla LÌöeÚ bylo podÏkov·nÌ formou potlesku. PoslednÌ festivalov˝
blok byl zakonËen hudebnÌm vystoupenÌm Pavly DombrovskÈ, kter· svojÌ autorskou tvorbu
spoleËnÏ se svou kytarou p¯edstavila ve¯ejnosti.
LÌöÚ·ci ûili t¯i dny festivalem. P¯estoûe se
z·ûitek z festivalu ned· v ¯·dcÌch dostateËnÏ
popsat, t˝m port·lu vlisni.cz se snaûil alespoÚ
zË·sti jeho atmosfÈru zachytit ve vÌce jak Ëty¯ech hodin·ch nat·ËecÌho materi·lu. Report·ûe jsou uve¯ejnÏny na www.vlisni.cz.
Portal vlisni.cz
(Foto 5◊ Bo¯ivoj H·jek)
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Z kultury
Dětský zábavný den
v Kulturním centru Líšeň
Tak jako kaûdoroËnÏ i letos p¯ipravilo KCL pro dÏti a jejich rodiËe
velmi peËlivÏ program na lÌöeÚsk˝ DÏtsk˝ z·bavn˝ den, kter˝ se uskuteËnil na h¯iöti DÏlÚ·ku prvnÌ Ëervnovou nedÏli. CelodennÌ akce se
konala pod z·ötitou starosty M» Brno-LÌöeÚ pana Mgr. B¯etislava ätefana, kter˝ celou akci slavnostnÏ zah·jil a p¯ivÌtal vöechny p¯ÌtomnÈ.

„Modrá“ premiéra v galerii na Dělňáku
V˝tvarnice Hana SosÌkov· byla prvnÌm umÏlcem, kter˝ odhalil
svÈ dÌlo v novÏ vznikajÌcÌ lÌöeÚskÈ galerii.
Keramiku, reliÈfy, öperky a obrazy p¯edstavila ve Ëtvrtek 19. kvÏtna
v lÌöeÚskÈm DÏlÚ·ku v˝tvarnice Hana SosÌkov·. SlavnostnÌ vernis·û byla
rovnÏû p¯edpremiÈrou kvÏtnovÈho festivalu LÌöeÚ sobÏ. A z·roveÚ i prvnÌ
v˝stavou v kulturnÌm domÏ DÏlÚ·k, jeû m· b˝t po Galerii H·dy v lÌöeÚskÈm sÌdliöti pro umÏlce druhou st·lou galeriÌ.
SosÌkov· vnÌm· svÏt pomocÌ hmoty, p¯edevöÌm pak t¯ikr·t
vypalovanÈ hlÌny. Vyp·lenÈ
plastiky, jeû nejvÏtöÌ dosahujÌ aû
devades·ticentimetrovÈ v˝öky,
pak vyhlazuje ach·tem. VÏtöinu
dÏl mohli lidÈ obdivovat pouze
na v˝stavÏ, jelikoû je SosÌkov·
odmÌt· prodat. A kdyû, pak by ji
musel z·jemce p¯emlouvat.
ÑTrvalo by mu to minim·lnÏ dva
roky a musel by nabÌdnout
desÌtky tisÌc korun,ì potvrdila
SosÌkov·.

Modr· je dobr·

Program byl velmi pestr˝ a doprov·zely jej u jednotliv˝ch stanoviöù r˘znÈ sportovnÌ a dovednostnÌ soutÏûe i atrakce pro dÏti, u kter˝ch
na nÏ Ëekaly sladkÈ odmÏny. NechybÏlo ani p¯ilehlÈ trûiötÏ, kterÈ dotv·¯elo p¯Ìjemnou atmosfÈru proz·¯enou slunÌËkem. S ˙spÏön˝m Poh·dkov˝m cirkusem se dÏtem p¯edstavilo Divadlo Facka a Divadlo
Kamar·di vystoupilo s p¯edstavenÌm J· jsem muzikant. Do obou poh·dkov˝ch p¯edstavenÌ se interaktivnÏ zapojily i dÏti, kterÈ si zahr·ly
spoleËnÏ s herci a byly velice öikovnÈ. N·vötÏvnÌk˘m DÏtskÈho dne se
p¯edstavily takÈ lÌöeÚskÈ taneËnÌ a pÏveckÈ soubory. VelkÈho potlesku
se dostalo N·rodopisnÈmu souboru LÌöÚ·Ëek a pÏveckÈmu souboru PavouËek ze Zä HornÌkova. Zaujala takÈ ÑLÌöeÚsk· superstarì, vystoupenÌ hudebnÌ ökoly Yamaha, vystoupenÌ taneËnÌch skupin St¯evÌËky,
Enigmatic a Mystery z TJ Sokol LÌöeÚ a krouûku Street Dance z KCL
Kotlanka. Velmi zda¯ilÈ a vysoce profesion·lnÌ bylo vystoupenÌ maûoretek SK Provo Brno-LÌöeÚ, d·le skupiny Dreamers a v neposlednÌ ¯adÏ
sportovnÌho klubu Aerobik Centrum Brno. V programu nechybÏly ani
roztlesk·vaËky a krouûek orient·lnÌho tance ze Zä MutÏnick· ze sousednÌch Vinohrad. VÌtan˝m p¯ekvapenÌm pro dÏti pak bylo show se cviËen˝m psem ÑDog danceì, po kterÈm se dÏti dozvÏdÏly jak se chovat
k pejskovi a r˘znÈ dalöÌ zajÌmavosti z v˝cviku. Na zahradÏ DÏlÚ·ku byl
hojnÏ navötÏvov·n takÈ Indi·nsk˝ lesÌk, kde si dÏti mohly tentokr·t vyzkouöet nap¯Ìklad r˝ûov·nÌ zlata, prohlÈdnut si indi·nskÈ stany a r˘znÈ
indi·nskÈ vybavenÌ. Bohat˝ doprovodn˝ program zajiöùoval takÈ n·ö
hlavnÌ partner spoleËnost SAKO Brno, a.s.
TÏöÌ n·s, ûe ˙Ëast byla tak hojn· a nÏkterÈ dÏti u n·s str·vily cel˝
den, kter˝ se i vzhledem ke kr·snÈmu poËasÌ skvÏle vyda¯il. Dovolte
mi, abych touto cestou podÏkovala vöem naöim partner˘m, bez kter˝ch by se DÏtsk˝ den nemohl uskuteËnit v takovÈm rozsahu. D·le
dÏkuji vöem ˙ËinkujÌcÌm a jejich pedagog˘m a takÈ Ëlen˘m äkolskÈ
a kulturnÌ komise Rady M» Brno-LÌöeÚ, za jejichû spolupr·ce se DÏtMgr. Hana Baldelli, ¯editelka KCL
sk˝ z·bavn˝ den konal.

Ve sv˝ch abstraktnÌch obrazech neöet¯Ì lÌöeÚsk· v˝tvarnice modrou. ÑTu barvu miluji.
Je to barva, kter· vystihuje mÈ
Foto: J. ProdÏlal
vnit¯nÌ pocity, jeû se neodehr·vajÌ v jasnÈm svÏtle. Z obraz˘ je proto cÌtit urËitÈ tajemstvÌ,ì p¯iblÌûila SosÌkov· oleje na pl·tnÏ.
P¯estoûe z obraz˘ vyza¯uje modr· barva mÌsÌcÌ se v r˘zn˝ch n·deöÌch,
jedno dÌlo bylo v galerii jasnÏ ËervenÈ. V rohu mÌstnosti ji obdivoval nejeden n·vötÏvnÌk vernis·ûe. DÌlo nijak nezapadalo do reperto·ru v˝tvarnice,
p¯edevöÌm pak kv˘li pÌsmenu ÑHì, jeû bylo uprost¯ed ËtvercovÈ malby.
NÏkter˝m dokonce neunikl drobn˝ detail v podobÏ rozteklÈ bÌlÈ kapky.
K p¯ekvapenÌ vöech se SosÌkov· rozhodla tento v˝tvor v galerii ponechat i po skonËenÌ v˝stavy. ÑObraz Hydrant vÏnuji DÏlÚ·ku na vÏËnou pam·tku. StejnÏ jako miniaturu Nouzov˝ v˝chod,ì ¯ekla v ûertu na adresu
poplet˘, kte¯Ì si jejÌ tvorbu pletli se sk¯ÌnÌ na hasiËsk˝ p¯Ìstroj.

PrvnÌ, ale ne poslednÌ
MilovnÌci umÏnÌ si mohli v˝stavu keramiky, reliÈf˘, plastik, obraz˘
a öperk˘ vychutnat do konce kvÏtna. V blÌzkÈ budoucnosti by se v novÏ
vznikajÌcÌ galerii na DÏlÚ·ku mÏli p¯edstavit i dalöÌ lÌöeÚötÌ umÏlci.
ÑV galerijnÌm duchu budeme pokraËovat. V LÌöni ûijÌ socha¯i Ji¯Ì a Martina
NetÌkovi, v˝tvarnice Kate¯ina äed· a dalöÌ v˝znamnÈ osobnosti, kterÈ majÌ
co uk·zat,ì potvrdil lÌöeÚsk˝ starosta B¯etislav ätefan.
Pavel Mokr˝

Memoriál MUDr. Holze
Tarokov˝ turnaj ÑMemori·l MUDr. Holzeì se konal jiû po ËtvrtÈ
30. dubna 2011 v s·le KulturnÌho centra Kotlanka. Turnaj slavnostnÏ
zah·jili starosta M»
Brno-LÌöeÚ pan Mgr.
B¯etislav ätefan a ¯editelka
kulturnÌho
centra panÌ Mgr. Hana Baldelli. »ty¯icet
˙ËastnÌk˘ se utkalo
ve Ëty¯ech kolech.
VÌtÏzem a drûitelem
poh·ru, kter˝ vÏnoval starosta M» Brno
-LÌöeÚ, se stal pan
Ing. Karel Kabelka
z lÌöeÚskÈho tarokovÈho klubu. Turnaj byl dob¯e organizaËnÏ zajiötÏn a probÏhl ve velmi p¯·telskÈ atmosfÈ¯e, ke kterÈ v˝znamnÏ p¯ispÏlo pohoötÏnÌ
z restaurace JasmÌn.
Ing. Frantiöek Wohlgemuth, Tarokov˝ klub Brno-LÌöeÚ
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Z kultury
Líšeň sobě II
»l·nek a video zaznamen·vajÌcÌ a podrobnÏ popisujÌcÌ pr˘bÏh druhÈho roËnÌku LÌöeÚ sobÏ byly zve¯ejnÏny na port·lu vlisni.cz, proto bych
se teÔ ohlÈdla za uplynul˝m dÏnÌm spÌöe z osobnÌho pohledu.
Po t¯i kvÏtnovÈ dny (20.ñ22. 5.) LÌöeÚ oûila neb˝val˝m spoleËensk˝m
dÏnÌm zahrnujÌcÌm v˝tvarnÈ, hudebnÌ, divadelnÌ, liter·rnÌ, taneËnÌ, sportovnÌ a rozliËnÈ dalöÌ poËiny potvrzujÌcÌ nosnost hlavnÌ myölenky celÈ akce ñ
ûe v LÌöni se toho opravdu dÏje dost a my o tom chceme vÏdÏt.
BÏhem tohoto celolÌöeÚskÈho jarmarku spojujÌcÌho mÌstnÌ spolky,
umÏlce a obyvatele jako publikum (to vöe se prolÌnajÌcÌ) jsme mÏli moûnost
se potk·vat na r˘zn˝ch mÌstech, pop¯em˝ölet, pohovo¯it a sezn·mit se s lidmi, kterÈ uû d·vno zn·me od vidÏnÌ.
Co bylo na festivalu LÌöeÚ sobÏ II kromÏ öirokÈho programu pozoruhodnÈ a myslÌm i neb˝valÈ, byl jejÌ ÑcelolÌöeÚsk˝ì rozsah. Akce v tomto
rozmÏru se mohla uskuteËnit z nÏkolika d˘vod˘ ñ hlavnÌm po¯adatelem se

kromÏ divadla LÌöeÚ stal i Klub Pastelka a do organizace se ËinorodÏ
zapojila ¯ada dalöÌch obËansk˝ch iniciativ i jednotlivc˘. A kromÏ vz·jemnÈho propojenÌ spolk˘ doölo i na jejich intenzivnÌ spolupr·ci s vedenÌm
obce, p¯esnÏji ¯eËeno s Ë·stÌ vedenÌ obce.
Bez tÈto vst¯Ìcnosti by se akce sice pravdÏpodobnÏ takÈ uskuteËnila,
stejnÏ jako loni, kdy se zrodila myölenka takto pojatÈho festivalu, mÏla by
vöak pouze r·z polosoukromÈ slavnosti nÏkolika sp¯·telen˝ch spolk˘
a umÏlc˘.
Po nÏkolika mÏsÌcÌch p¯Ìprav proletÏly ty t¯i dny pro mne osobnÏ aû
p¯Ìliö z·vratnou rychlostÌ, z˘stal vöak po nich pocit posilujÌcÌho naplnÏnÌ.
DÏkuji za nÏj vöem, kte¯Ì letoönÌ roËnÌk LÌöeÚ sobÏ pomohli uskuteËnit,
aù svou pracÌ, Ëi prostÏ tÌm, ûe tam byli. A tÏöÌm se na p¯ÌötÏ!
Pavla Dombrovsk·,
divadlo LÌöeÚ

Vážení a milí líšeňští spoluobčané,
KulturnÌ centrum LÌöeÚ p¯ipravilo na Kotlance pro nast·vajÌcÌ ökolnÌ rok 2011/12 opÏt novÈ
kurzy. NabÌdkov˝ KATALOG KURZŸ se do Vaöich poötovnÌch schr·nek dostane jako souË·st LÌöeÚsk˝ch novin na zaË·tku z·¯Ì. Z·pis do kurz˘ na nov˝ ökolnÌ rok se uskuteËnÌ ve dnech od 6. do 8. z·¯Ì
2011 a 7. z·¯Ì bude Dnem otev¯en˝ch dve¯Ì, na kter˝ vöechny co nejsrdeËnÏji zveme. M˘ûete si tak
prohlÈdnout prostory Kotlanky a zÌskat veökerÈ pot¯ebnÈ informace ke kurz˘m.
V nadch·zejÌcÌm ökolnÌm roce V·m nabÌdneme celou ¯adu novinek. Maminky na mate¯skÈ
dovolenÈ r·di uvÌt·me na dopolednÌm kurzu
angliËtiny nebo si mohou p¯ijÌt zacviËit POWER
BODY. Oba tyto kurzy jsou s hlÌd·nÌm dÏtÌ.
AngliËtinu p¯ipravujeme novÏ i pro seniory. Ti
mohou navötÏvovat kromÏ jiû oblÌbenÈho CVI»ENÕ PRO SENIORY zamÏ¯enÈho na zv˝öenÌ
pohyblivosti kloub˘ a udrûov·nÌ kondice, takÈ
novÏ otev¯en˝ kurz TR…NOV¡NÕ PAMÃTI. Pro
ûeny jsme p¯ipravili D¡MSK› KLUB, ve kterÈm se mohou sch·zet v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ,
p¯ed·vat si r˘znÈ zkuöenosti jak rukodÏlnÈ, tak
i kulin·¯skÈ a s lektorkou si vyrobit d·reËky pro
svÈ blÌzkÈ pomocÌ zajÌmav˝ch technik. M·me
p¯ipraven˝ i cyklus MALOV¡NÕ NA HEDV¡BÕ
a TECHNIKU TIFFANY. LetoönÌ nabÌdku po-

hybov˝ch kurz˘ chceme obohatit nap¯Ìklad
o ZUMBU PRO ZA»¡TE»NÕKY, ZUMBU
PRO DÃTI nebo POWER YOGU. Pro pohodu
tÏla i duöe nabÌzÌme oblÌbenou J”GU pro dospÏlÈ. D·le pro dÏti a ml·deû ve vÏku od 12 do
18 let ñ STREET DANCE, DÃTSK› AEROBIK
nebo ORIENT¡LNÕ BÿIäNÕ TANEC pro dÌvky.
Street dance nabÌdneme novÏ i pro mladöÌ dÏti ve
vÏku od 6 do 10 let. DÏti mohou navötÏvovat nov˝ kurz MLAD› MODER¡TOR, kter˝ je zamÏ¯en˝ na kultivov·nÌ mluvenÈho slova, zbavenÌ
vad v ¯eËi, samostatn˝ mluven˝ projev, improvizaci a dalöÌ techniky napom·hajÌcÌ k p¯irozenÈmu chov·nÌ p¯ed div·ky.
Z pohybov˝ch kurz˘ si m˘ûete vybrat nap¯.
KALANETIKU ñ ˙Ëinnou metodu na tvarov·nÌ
postavy, vhodnou pro vöechny vÏkovÈ kategorie,

ale i PILATES ñ cviËenÌ na podloûce vhodnÈ pro
ûeny a muûe i jako rehabilitaËnÌ metodu, kter·
podporuje spr·vnÈ drûenÌ tÏla, pruûnost a ohebnost. Pozornost si zaslouûÌ takÈ CVI»ENÕ PRO
ZDRAV¡ Z¡DA. Z jazykov˝ch kurz˘ V·m v letoönÌm roce nabÌdneme ANGLI»TINU, NÃM»INU, FRANCOUZäTINU, RUäTINU a äPANÃLäTINU. Z hudebnÌch kurz˘ jsme p¯ipravili
novÏ hru na klarinet a hoboj.
NabÌdneme V·m takÈ v poslednÌ dobÏ st·le
vÌce oblÌbenÈ VÕKENDOV… KURZY jako nap¯.
fimo, smaltov·nÌ, vitr·ûe, kor·lkov·nÌ, pedig,
v·noËnÌ a velikonoËnÌ tvo¯enÌ, malov·nÌ na textil a mnoho dalöÌch.
TÏöÌme se na V·s i na novÏ p¯ÌchozÌ a vÏ¯Ìme, ûe naöe nabÌdka na ökolnÌ rok 2011/12
V·m udÏl· radost. Informace ke kurz˘m V·m
poskytneme i bÏhem pr·zdnin na recepci KCL
Kotlanka nebo na tel.: 544210182, 731117114,
www.kclisen.cz.
TÏm z V·s, kte¯Ì jste n·s navötÏvovali v letoönÌm roce velmi dÏkujeme za Vaöi p¯ÌzeÚ a vöem
p¯ejeme kr·snÈ, pohodovÈ lÈto.
Kolektiv pracovnÌk˘ KC LÌöeÚ

Sport
Jak je důležité míti SpSM nebo SCM
Co vlastnÏ zkratky SpSm a SCM znamenajÌ? SpSm je zkratka pro sportovnÌ st¯edisko ml·deûe, coû je statut, kter˝ udÏluje »MFS, a kter˝ p¯in·öÌ
klubu spoustu v˝hod. Ze strany »MFS jde p¯edevöÌm o sportovnÌ a finanËnÌ
podporu ml·deûe v û·kovskÈ kategorii. Na to navazuje podpora sportovnÌ
infrastruktury SpSM, zajiötÏnÌ kvalitnÌho ¯ÌzenÌ a organizace SpSm.
Po sportovnÌ str·nce to p¯in·öÌ moûnost pro û·kovskÈ kategorie hr·t nejvyööÌ soutÏû.
SCM je zkratka pro sportovnÌ centra ml·deûe, coû je program stanoven˝ Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy, v r·mci z·sad program˘ St·tnÌ podpory sportu. Tato centra ml·deûe se zamÏ¯ujÌ p¯edevöÌm
na podporu dorosteneckÈ a juniorskÈ kategorie 16ñ19 let a vypl˝v· z toho
opÏt moûnost hr·t v tÈto kategorii nejvyööÌ soutÏû.
SK LÌöeÚ o udÏlenÌ tÏchto statut˘ pro sezonu 2011/2012 takÈ û·dala,
bohuûel jÌ nebyly udÏleny.
Z¯ejmÏ nejvÏtöÌ problÈm, kter˝ SK LÌöeÚ m·, se t˝k· nesplnÏnÌ podmÌnek pro trÈninkovÈ a hracÌ plochy. A takÈ z·zemÌ klubu (nevyhovujÌcÌ
velikost a vybavenÌ kabin). DalöÌ d˘vod, proË jsme statut nezÌskali, je ne-

splnÏnÌ finanËnÌho kritÈria. V tomto p¯ÌpadÏ nem·me placenÈ trenÈry, s tÌm
souvisÌ urËit· nemoûnost zvyöov·nÌ jejich kvalifikace. V û·kovskÈ kategorii pak doch·zÌ k tomu, ûe nejlepöÌ hr·Ëi odch·zÌ do FC Zbrojovka Brno.
Pr·vÏ udÏlenÌ statutu by vedlo k lepöÌ spolupr·ci mezi obÏma kluby, kdy
pro hr·Ëe, kte¯Ì se ve Zbrojovce neprosadili, by p¯Ìchod do LÌönÏ neznamenal krok zpÏt. A hr·Ëi, kte¯Ì odch·zÌ do Zbrojovky, by byli jeötÏ lÈpe p¯ipravenÌ.
NeudÏlenÌ statutu ovöem neznamen·, ûe se v naöem klubu öpatnÏ pracuje s ml·deûÌ. Naopak je d˘leûitÈ ¯Ìci, ûe i kdyû podmÌnky jsou ryze amatÈrskÈ a pr·ci pro klub odv·dÌ trenÈ¯i zadarmo, da¯Ì se n·m tady vychov·vat
öikovnÈ fotbalisty.
LÌöeÚsk· ml·deû bude hr·t nejvyööÌ soutÏûe
P¯estoûe se n·m pro letoönÌ rok nepoda¯ilo zÌskat tyto statuty, bylo klubu nabÌdnuto, aby û·kovskÈ kategorie SK LÌöeÚ hr·ly nejvyööÌ soutÏû pr·vÏ
s tÏmito st¯edisky. To je samoz¯ejmÏ velmi prestiûnÌ, neboù v BrnÏ budou
tak vysokou soutÏû v tÈto vÏkovÈ kategorii hr·t û·ci Zbrojovky Brno,
SK LÌöeÚ a Sparty Brno. Tato soutÏû se t˝k· vöech kategoriÌ û·k˘, tj. U12,
U13, U14 a U15. Na druhou stranu p¯inese ˙Ëast v tÈto nejvyööÌ soutÏûi
vyööÌ n·roky na pr·ci realizaËnÌch t˝m˘ a takÈ bude nutnÈ rozöÌ¯it k·dry
jednotliv˝ch û·kovsk˝ch muûstev.
TakÈ v kategorii dorostu bylo LÌöni nabÌdnuto, aby hr·la druhou nejvyööÌ soutÏû s muûstvy, kter˝m byl statut SCM udÏlen. LÌöeÚ tedy bude hr·t
nejvyööÌ dorosteneckou soutÏû v r·mci Moravy, vyööÌ nebo stejnou soutÏû
bude hr·t jen Zbrojovka Brno. TakÈ v tomto p¯ÌpadÏ to znamen· vykonat
spoustu pr·ce, aby LÌöeÚ tuto soutÏû hr·la d˘stojnÏ.
SK LÌöeÚ zve do sv˝ch ¯ad hr·Ëe roËnÌk˘ 2001 aû 1997. TakÈ p¯ÌpadnÌ z·jemci o rozöÌ¯enÌ vedenÌ muûstev jsou vÌt·ni.
VÌce informacÌ najdete na www.sklisen.net.
Za SK LÌöeÚ Andrea Dost·lkov·

"
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Sport
Mariánský okruh
DalöÌ roËnÌk Mari·nskÈho okruhu se, stejnÏ jako v loÚskÈm roce, neobeöel bez deötÏ. NaötÏstÌ skoro vöichni ˙ËastnÌci, kte¯Ì se letos seöli v rekordnÌm poËtu, zvl·dli absolvovat traù za sucha. Na cyklistickou trasu odstartovalo 72 cyklist˘ a na trasu pro pÏöÌ vyrazilo 30 chodc˘. P¯ekvapujÌcÌ
a z·roveÚ potÏöujÌcÌ byla vytrvalost vÏtöiny z˙ËastnÏn˝ch, s jakou p¯eËkali
zhruba hodinov˝ dÈöù a doËkali se tak tradiËnÌ tomboly a opÈk·nÌ öpek·Ëk˘.
Vöem z˙ËastnÏn˝m a takÈ Ëlen˘m sportovnÌ komise p¯i RM» LÌöeÚ, kte¯Ì se
na akci podÌleli, dÏkujeme za ˙Ëast a tÏöÌme se na dalöÌ roËnÌk.
Za sportovnÌ klub Black Ice Michal HrazdÌra

KompletnÌ v˝sledky naleznete na: www.brno-inline.cz.

Tenisový turnaj ve čtyřhře 2011
Jiû 4. roËnÌk tenisovÈho turnaje neregistrovan˝ch hr·Ë˘ ve Ëty¯h¯e
uspo¯·dal v sobotu 11. 6. 2011 Tenisov˝ klub LÌöeÚ ve spolupr·ci se SportovnÌ komisÌ RM» Brno-LÌöeÚ na kurtech Racquet clubu Belcredi u lesnÌho lomu v LÌöni.
Ide·lnÌ tenisovÈ poËasÌ umocnÏnÈ n·dhern˝m prost¯edÌm, ve kterÈm se
tenisov˝ are·l nach·zÌ, p¯il·kalo ke h¯e 16 p·r˘, kterÈ se ve vz·jemn˝ch
soubojÌch utkali o celkovÈho vÌtÏze.
TenistÈ byli nalosov·ni do 4 skupin, ve kter˝ch hr·ly 4 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.
Ve fin·le dvojice
Bajer ñ Komenda zvÌtÏzila nad p·rem brat¯Ì Bab·kov˝ch 6 : 4,
6 : 4 a zopakovala svÈ
p¯edloÚskÈ vÌtÏzstvÌ.
V z·pase o t¯etÌ mÌsto
p·r Fiöer ñ Hrouzek
zdolal dvojici Frydr˝öek ñ Maruöinec 6 : 4,
6 : 3. Na poraûenÈm
p·ru se projevila ˙nava p¯edevöÌm z vyËerp·vajÌcÌho z·pasu ve Ëtvrtfin·le proti dvojici otce VladimÌra a syna Petra
Sedl·Ëkov˝ch, kterou porazili po dramatickÈm pr˘bÏhu 6 : 7, 7 : 6, 10 : 7.
DalöÌ z·pasy nebyly tak napÌnavÈ, ale mÏly dobrou ˙roveÚ.
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. JaromÌr Bajer, AntonÌn Komenda
2. Petr a ZdenÏk Bab·kovi
3. ZdenÏk Fiöer, Miroslav Hrouzek
4. David Frydr˝öek, Jan Maruöinec
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Ladislav Breicetl
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KB Český pohár Brno
v atletice vozíčkářů
I v letoönÌm roce na h¯iöti SK LÌöeÚ probÏhl atletick˝ z·vod vozÌËk·¯˘,
kter˝ je souË·stÌ KB »eskÈho poh·ru. V r·mci tohoto poh·ru se kon· celkem sedm z·vod˘. Po PardubicÌch a Olomouci se z·vodnÌci p¯esunuli do
Brna a na h¯iöti SK LÌöeÚ se utkali ve Ëty¯ech disciplÌn·ch ñ v hodu diskem, oötÏpem, kuûelem a ve vrhu koulÌ. Kuûel nahrazuje oötÏp u z·vodnÌk˘, kte¯Ì majÌ tÏûöÌ postiûenÌ. Z·vodnÌci jsou rozdÏleni do dvou kategoriÌ
ñ muûi a ûeny. Jejich v˝kon se p¯epoËÌt· podle koeficient˘, kterÈ zohlednÌ
jejich handicap, a z·vodnÌk s nejvyööÌ bodovou hodnotou je vÌtÏz ve svÈ
kategorii.
AtletickÈ kl·nÌ v BrnÏ organizuje SK Moravia Brno, konkrÈtnÏ pan
äibrava se svojÌ ûenou.
Mezi atlety, kte¯Ì z·vodili v LÌöni, byli i svÏtovÌ rekordmani nebo
paralympijötÌ vÌtÏzovÈ.
A pozn·vacÌ znaËky na
autech, kterÈ parkovaly
p¯ed stadionem, napovÌdaly, ûe atleti se sjeli
z celÈ republiky.
Z·vod byl bohuûel kv˘li nep¯Ìzni poËasÌ na dvÏ hodiny p¯eruöen, ale to
byl jedin˝ z·drhel, kter˝ se bÏhem nedÏlnÌho dopoledne objevil.
V kategorii ûen vyhr·la Eva Kacanu, drûitelka svÏtovÈho rekordu a paralympijsk· vÌtÏzka.
V kategorii muû˘ vyhr·l Martin NÏmec, drûitel svÏtovÈho rekordu
a paralympijsk˝ vÌtÏz.
Deset atlet˘ si v dneönÌm z·vodÏ splnilo ÑAì limity na LetnÌ paralympijskÈ hry v Lond˝nÏ 2012.
Druhou Ëervnovou nedÏli tak bylo moûnÈ z tribuny lÌöeÚskÈho stadionu obdivovat nejenom n·dhern˝ pohled na LÌöeÚsk˝ kostelÌËek, ale i v˝kony atlet˘. Paralympi·dÏ se p¯ezdÌv· ÑHry silnÈ v˘leì a kdo nÏkdy
zhlÈdl z·vod handicapovan˝ch sportovc˘, musÌ spolu se mnou konstatovat, ûe ËlovÏk dok·ûe p¯emoci svojÌ vlastnÌ v˘lÌ tÈmÏ¯ cokoliv. A to je myslÌm dobrÈ vÏdÏt.
Andrea Dost·lkov·

Mistrovství České republiky
v kulturistice 2011 se konalo v Líšni
Svaz kulturistiky a fitness »eskÈ republiky o.s. uspo¯·dal v sobotu
11. Ëervna 2011 v kulturnÌm domÏ DÏlÚ·k v LÌöni, s podporou M» BrnoLÌöeÚ, MistrovstvÌ »eskÈ republiky v kulturistice a fitness dÏtÌ, dorostu
a junior˘ 2011. Organiz·to¯i soutÏûe i zamÏstnanci KulturnÌho centra LÌöeÚ
p¯ipravili pro z·vodnÌky tÈto celost·tnÌ v˝znamnÈ soutÏûe ty nejlepöÌ podmÌnky pro jejich sportovnÌ z·polenÌ a kulturnÌ vystoupenÌ. Na tomto MistrovstvÌ »eskÈ republiky v kulturistice a fitness se bylo opravdu na co dÌvat.
P¯edstavilo se kolem 70 z·vodnÌk˘ v 16 kategoriÌch ve vÏkovÈm rozpÏtÌ od
16 do 21 let. AbsolutnÌm vÌtÏzem se stal Jakub Dvo¯·k z ASK Blansko.
Martina Ham·Ëkov·,
¯editelka soutÏûe

#

Sport
Turnaj líšeňských škol v kopané 1.–3. ročník
Tak jako uû b˝v· kaûdoroËnÌ tradicÌ, po¯·dal fotbalov˝ oddÌl SK LÌöeÚ spolu se SportovnÌ komisÌ p¯i RM» Brno-LÌöeÚ, fotbalov˝ turnaj pro
z·kladnÌ ökoly 1.ñ3. t¯Ìd. Tentokr·t se 2. 6. 2011 za ide·lnÌho poËasÌ pro
fotbal seöla na h¯iöti SK LÌöeÚ muûstva Zä Holzova, Zä NovolÌöeÚsk·, Zä
Masarova a Zä HornÌkova. Na dÏtech byla od samÈho zaË·tku vidÏt chuù
vymÏnit ökolnÌ aktovky za dres, kopaËky
a mÌË. A tak vöe mohlo zaËÌt.
Hr·lo se systÈmem kaûd˝ s kaûd˝m
a aû do poslednÌho z·pasu byl v˝sledek turnaje otev¯en˝. O koneËnÈm po¯adÌ rozhodl aû poslednÌ z·pas. Popisovat jednotlivÈ v˝sledky nem· smysl, d˘leûitÈ bylo, ûe si kluci
(i dÏvËe!!!) uûili pÏkn˝ den pln˝ sportu. Kvalitu jednotliv˝ch t˝m˘ zvedla ˙Ëast hr·Ë˘, kte¯Ì jsou aktivnÌmi Ëleny p¯Ìpravek SK LÌöeÚ a bylo se
opravdu na co dÌvat.
V˝sledek turnaje byl n·sledujÌcÌ:
1. Zä HornÌkova, 2. Zä NovolÌöeÚsk·, 3. Zä Holzova, 4. Zä Masarova
NejlepöÌ st¯elec ñ KarlÌk Kloss ñ hr·Ë SK Tu¯any (ale nutno podotknout,
ûe by mu to sluöelo i v t˝mu SK LÌöeÚ J).
P¯ed·nÌ cen si vzal na starost mÌstostarosta LÌönÏ, pan Josef Sedl·Ëek, spolu s ikonou brnÏnskÈho fotbalu Richardem Dost·lkem, takûe kluci p¯evzali ocenÏnÌ a drobnÈ d·rky z rukou opravdu nejpovolanÏjöÌch.

Z·vÏrem bych chtÏl podÏkovat panu Robertovi RojÌkovi ñ ˙spÏönÈmu
trenÈrovi p¯Ìpravek SK LÌöeÚ za pomoc p¯i po¯·d·nÌ tohoto turnaje.
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Pokud nÏkoho tato hra natolik zaujala, ûe by se chtÏl st·t hr·Ëem SK
LÌönÏ, pak veökerÈ informace najde na webu www.sklisen.com POPLibor äpiËka
DPOÿTE PROJEKT DOBR› FOTBAL V BRNÃ.

Přátelské fotbalové utkání v rámci jarmarku „Líšeň sobě“
V nedÏlnÌm dopoledni 22. kvÏtna 2011 se odehr·lo p¯·telskÈ fotbalovÈ utk·nÌ mezi SK LÌöeÚ a SK radnice LÌöeÚ. Toto utk·nÌ bylo souË·stÌ
jarmarku ÑLÌöeÚ sobÏì a z·roveÚ p¯ÌleûitostÌ oslavit dvac·tÈ v˝roËÌ obnovenÌ samostatnosti naöeho fotbalovÈho klubu. Za SK LÌöeÚ nastoupily
osobnosti, kterÈ se podÌlely bÏhem uplynul˝ch dvaceti let na jeho budov·nÌ. Muûstvo radnice bylo sloûeno z p¯edstavitel˘ M» Brno-LÌöeÚ
a uËitel˘ z·kladnÌch ökol tÈto mÏstskÈ Ë·sti. P¯ed zah·jenÌm z·pasu n·m
p¯edvedly svoje dovednosti maûoretky SK Provo a v poloËasovÈ p¯est·vce se na tr·vnÌku p¯edstavily naöe nejmladöÌ fotbalovÈ nadÏje. Utk·nÌ
skonËilo vÌtÏzstvÌm SK LÌöeÚ 4:1, na stranÏ LÌönÏ se t¯ikr·t trefil ZbynÏk
Zbo¯il a jednou David Linger, za radnici skÛroval Miroslav StanÏk.
V˝sledek nenÌ v tomto p¯ÌpadÏ d˘leûit˝. PodstatnÈ je zjiötÏnÌ, ûe vedenÌ
lÌöeÚskÈ radnice m· velmi pozitivnÌ vztah ke sportu.
Za SK LÌöeÚ Andrea Dost·lkov·

Pátý ročník futsalového turnaje líšeňských škol
Za ide·lnÌho fotbalovÈho poËasÌ se turnaje z˙Ëastnily t¯i lÌöeÚskÈ
ökoly. Dva t˝my postavily Zä NovolÌöeÚsk· a Zä HornÌkova, jeden Zä
Masarova, Zä Holzova se bohuûel nez˙Ëastnila. Turnaj se odehr·l systÈmem kaûd˝ s kaûd˝m, p¯iËemû utk·nÌ se hr·la na 1◊ 20 minut. VidÏli
jsme jak dramatick· utk·nÌ, kdy v˝sledek byl na v·ûk·ch do poslednÌ
sekundy, tak i exhibiËnÌ utk·nÌ s dvojcifern˝m v˝sledkem. Roli favorita
splnila Zä NovolÌöeÚsk· ÑAì, o druhÈ a t¯etÌ mÌsto se bojovalo aû do poslednÌho utk·nÌ. Na druhÈm mÌstÏ nakonec skonËila Zä NovolÌöeÚsk· ÑBì, t¯etÌ Zä HornÌkova ÑAì, ËtvrtÈ mÌsto obsadila Zä Masarova

a p·tÈ Zä HornÌkova ÑBì. PrvnÌ t¯i muûstva byla odmÏnÏna poh·ry a samoz¯ejmÏ takÈ drobn˝mi sladkostmi. Zvl·ötnÌ cenu zÌskal i nejlepöÌ st¯elec turnaje Tom·ö Bedn·¯ ze Zä NovolÌöeÚskÈ a nejlepöÌ brank·¯ ZdenÏk
äËudla ze Zä Masarova.
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
VÏ¯Ìm, ûe vöichni ˙ËastnÌci si dob¯e zahr·li, proûili p¯ÌjemnÈ
sportovnÌ dopoledne a pokud jim to vÏk dovolÌ se jiû nynÌ tÏöÌ na p¯ÌötÌ
roËnÌk.
Miroslav StanÏk, Zä NovolÌöeÚsk·

Turnaj lÌöeÚsk˝ch ökol ve futsale ñ 2. 6. 2011 na Zä NovolÌöeÚskÈ
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NejlepöÌm st¯elcem turnaje se stal Tom·ö Bedn·¯ ze Zä NovolÌöeÚskÈ, nejlepöÌm branka¯em byl vyhl·öen ZdenÏk äËudla ze Zä Masarova.
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