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ZDARMA
Dětský zábavný den na Dělňáku v Líšni
KulturnÌ centrum LÌöeÚ uspo¯·dalo v nedÏli 6. Ëervna pro vöechny dÏti i jejich rodiËe
na h¯iöti lÌöeÚskÈho DÏlÚ·ku DÃTSK› Z¡BAVN› DEN. Celou akci slavnostnÏ zah·jil
starosta M» Brno-LÌöeÚ pan Mgr. Ji¯Ì Janiötin, pod jehoû z·ötitou se tato akce konala.
P¯·lo n·m kr·snÈ, sluncem proz·¯enÈ poËasÌ.

Pro dÏti byla p¯ipravena ¯ada zajÌmav˝ch
sportovnÌch a dovednostnÌch soutÏûÌ u jednotliv˝ch stanoviöù, kde na nÏ Ëekaly sladkÈ odmÏny. Programem prov·zel profesion·lnÌ moder·tor a p¯Ìjemnou atmosfÈru akce dotv·¯elo
p¯ilehlÈ trûiötÏ se st·nky. Pro dÏti byl p¯ipraven od zah·jenÌ aû do veËernÌch hodin bohat˝
program. Na DÏlÚ·k p¯iölo vÌce neû dva tisÌce
dÏtÌ s rodiËi! DÏtem se p¯edstavilo se sv˝m poh·dkov˝m vystoupenÌm Divadlo Kamar·di
s ÑHrajeme si s kamar·dyì a Divadlo Kor·b
s poh·dkou ÑO Zlatovl·sceì. KouzelnÌk Carlo
p¯edvedl kouzeln˝ cirkus a tvarov·nÌ zvÌ¯·tek
z nafukovacÌch balonk˘. NechybÏlo ani vystoupenÌ ûonglÈra Vildy s jeho ökolou ûonglov·nÌ nebo t¯eba orient·lnÌ taneËnice. DÏtem se
p¯edstavily se sv˝m mimo¯·dnÏ zda¯il˝m vystoupenÌm takÈ lÌöeÚskÈ taneËnÌ a pÏveckÈ

soubory MYSTERY s vystoupenÌm ÑHawaiì,
ENIGMATIC s ÑJust Danceì, STÿEVÕ»KY
s vystoupenÌm ÑPopelËin senì a ÑRumba Rejì
z TJ SOKOL LÌöeÚ. D·le n·rodopisn˝ soubor
LÕä“¡»EK s p·smem Ñÿemeslaì a ÑDÏtskÈ jarnÌ hryì, PAVOU»EK s programem ÑLoÔ dÏtÌì.
Program jeötÏ zpest¯ilo taneËnÌ vystoupenÌ skupin MALENKY a KOTLANKA. Vystoupili takÈ
û·ci z hudebnÌ ökoly YAMAHA ñ malÈ taneËnice
zaz·¯ily s ÑMaracaibemì pod vedenÌm panÌ ä·rky RozËinskÈ a p¯edstavili se zde i zpÏv·ci panÌ
uËitelky Dagmar DoböÌkovÈ a pana uËitele Milana ÿih·ka, kter˝m se poda¯ilo roztanËit naöe nejmenöÌ n·vötÏvnÌky. Program obohatilo velmi
pÏknÈ p¯edstavenÌ maûoretek z SK PROVO Brno
a p˘sobivÈ vystoupenÌ jejich kolegyÚ ñ maûoretek LILI ze sousednÌch éidenic. Velk˝ ˙spÏch
zaznamenal takÈ doprovodn˝ program, kter˝ zajiöùoval hlavnÌ partner akce spoleËnost SAKO,

a.s. se sv˝m vozem a soutÏûemi zamÏ¯en˝mi
na v˝chovu dÏtÌ ke t¯ÌdÏnÌ odpadu v programu
ÑSe SmÈùou za Brno ËistÏjöÌì a d·le KnihkupectvÌ BarviË a Novotn˝. Na zahradÏ byl p¯ipraven INDI¡NSK› LESÕK, kter˝m byly dÏti
p¯Ìmo nadöeny. UvidÏly zde nap¯Ìklad indi·nskÈ stany, zbranÏ, figury indi·n˘ a jinÈ zajÌmavosti. DÏtem se moc lÌbilo malov·nÌ na obliËej, horolezeck· stÏna, sk·kacÌ hrad i trampolÌna. Na celou akci byl vstup zdarma. Z·vÏreËn˝ program tvo¯ila velk· bublinov· show a my
vöichni dospÏlÌ jsme mÏli radost z ˙smÏvem
rozz·¯en˝ch tv·¯Ì dÏtÌ.
Velmi dÏkuji vöem naöim partner˘m,
˙ËinkujÌcÌm a jejich pedagog˘m. TakÈ dÏkuji
Ëlen˘m KulturnÌ a ökolskÈ komise Rady M»
Brno-LÌöeÚ, za jejichû spolupr·ce se DÃTSK› Z¡BAVN› DEN konal.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KCL

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň se bude konat 9. 9. 2010 v 17.00 hod. v sále líšeňské radnice.
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Zprávy z Radnice
86. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 19. 5. 2010
● bere na vÏdomÌ General cyklistickÈ dopravy na
˙zemÌ mÏsta Brna, dle prezentace zpracovatele.
● povÏ¯uje p. starostu uplatnÏnÌm p¯ipomÌnek
nejpozdÏji do 20. 5. 2010.
● ukl·d· odboru ˙zemnÌho rozvoje a v˝stavby
⁄M» Brno-LÌöeÚ zabezpeËit pokos pozemku
p. Ë. 1034/1 v k. ˙. LÌöeÚ v bÏûnÈm nabÌdkovÈm
¯ÌzenÌ.
● vybÌr· pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu
na stavebnÌ pr·ce Rekonstrukce soci·lnÌho za¯ÌzenÌ na Zä HornÌkova a NovolÌöeÚsk· v BrnÏLÌöni jako nejvhodnÏjöÌ nabÌdku firmy TROIA
AREA s.r.o., Cejl 58/72, 602 00 Brno, I»:
28331176.
● schvaluje n·vrh smlouvy s vybran˝m uchazeËem TROIA AREA, s.r.o., Cejl 58/72 , 602 00
Brno, I»: 28331176.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
87. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 2. 6. 2010
● revokuje usnesenÌ Ë. 9/73 ze dne 4. 11. 2009
o pron·jmu prostor v objektu Ondr·Ëkova 20
firmÏ Gastro Italia s.r.o.
● souhlasÌ s pron·jmem prostor v objektu Ondr·Ëkova 20 panÌ Mgr. MartinÏ LosovÈ za ˙Ëelem provozov·nÌ lÈk·rny na dobu 15 let za n·jemnÈ ve v˝öi 800,ñ KË/m2 roËnÏ.
● schvaluje smlouvu o n·jmu nebytov˝ch prostor
v objektu Ondr·Ëkova 20 s panÌ Mgr. Martinou
Losovou.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
● souhlasÌ se jmenov·nÌm panÌ Mgr. Niny MenËÌkovÈ do funkce ¯editelky Mate¯skÈ ökoly PO-

H¡DKA, Brno, Brat¯Ì PelÌök˘ 7, p¯ÌspÏvkovÈ
organizace.
● vybÌr· pro podlimitnÌ ve¯ejnou zak·zku na stavebnÌ pr·ce Rekonstrukce elektroinstalaËnÌch
jader v panelov˝ch domech v BrnÏ-LÌöni jako
nejvhodnÏjöÌ nabÌdku firmy ReMo elektro
Brno, s.r.o., n·m. Karla IV. 612/22, 628 00
Brno, I»: 26919001.
● ukl·d· vedoucÌ ORG zajistit odesl·nÌ ozn·menÌ o v˝bÏru nejvhodnÏjöÌ nabÌdky vöem dotËen˝m z·jemc˘m a vöem dotËen˝m uchazeË˘m,
termÌn: bezodkladnÏ.
● ukl·d· vedoucÌmu p¯ÌsluönÈho odboru p¯edloûit n·vrh smlouvy s vybran˝m uchazeËem
RM» Brno-LÌöeÚ ke schv·lenÌ, termÌn: bezodkladnÏ po uplynutÌ lh˘ty pro pod·nÌ n·mitek dle
ß 110 odst. 4 z·kona, resp. lh˘ty dle ß 111 odst.
5 z·kona.
● povÏ¯uje vedoucÌ ORG podpisem ozn·menÌ
o v˝bÏru nejvhodnÏjöÌ nabÌdky.
● schvaluje V˝zvu z·jemc˘m o ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na pr·ce Rekonstrukce soci·lnÌho za¯ÌzenÌ na Mä Trnkova v BrnÏ-LÌöni,
termÌn pro pod·nÌ nabÌdek 22. 6. 2010 do 10.00
hod. (˙ter˝), termÌn pro otevÌr·nÌ ob·lek 22. 6.
2010 od 13.00 hod., termÌn pro hodnocenÌ nabÌdek 22. 6. 2010 na 13.15 hod.
● jmenuje komisi pro otevÌr·nÌ ob·lek ve sloûenÌ:
ing. arch. Dubsk·, p. PavlÌk, p. KoöuliË, n·hradnÌci: Mgr. Janiötin, ing. MenöÌk, p. Vr·na
● jmenuje komisi pro hodnocenÌ nabÌdek ve sloûenÌ: p. Vr·na, ing. arch. Dubsk·, p. PavlÌk,
p. KoöuliË, p. MÌlek, n·hradnÌci: ing. MenöÌk,
ing. VÏrn˝, ing. Svobodov·, p. Fux, Mgr. Janiötin.
● schvaluje tyto termÌny sch˘zÌ do konce voleb-

nÌho obdobÌ 2010: 29. 7. ñ v˝jezdnÌ zaË·tek
v 10.00 hod., 25. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10.
zaË·tek v 16.00 hod.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ schv·lit tyto termÌny zased·nÌ ZM» do konce volebnÌho obdobÌ 2010: 9. 9., 7. 10.
30. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 10. 6. 2010
● stanovuje poËet Ëlen˘ budoucÌho Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ pro volebnÌ obdobÌ od roku 2010 do roku 2014 na 29.
● schvaluje tyto termÌny zased·nÌ do konce volebnÌho obdobÌ r. 2010: 9. 9., 7. 10. zaË·tek
v 17.00 hod.
● udÏluje v˝jimku z Pravidel o poskytov·nÌ dotacÌ z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ a souhlasÌ s vyplacenÌm dotace ve v˝öi 33 000,ñ KË p¯Ìjemci
Klubu Pastelka o.s. na n·m. Karla IV. Ë. 4, Brno
z d˘vodu zajiötÏnÌ p¯ÌmÏstskÈho t·bora pro dÏti
z Mä v dobÏ letnÌch pr·zdnin.
● schvaluje smlouvu o poskytnutÌ finanËnÌ dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ pro p¯Ìjemce
Klub Pastelka o.s., se sÌdlem n·m. Karla IV. 4,
Brno 628 00.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
● souhlasÌ se zmÏnou ⁄PmB na pozemku p. Ë.
5037/76 v k. ˙. LÌöeÚ v lokalitÏ HornÌkova
z plochy mÏstskÈ zelenÏ ZO na plochu n·vrhovou dopravnÌ DP pro vybudov·nÌ parkoviötÏ
pro n·vötÏvnÌky polikliniky, dle odsouhlasenÈho projektu regenerace sÌdliötÏ.
● neschv·lilo usnesenÌ, ûe souhlasÌ s poskytnutÌm
dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ, MysliveckÈ spoleËnosti StarÈ z·mky na r. 2010 ve v˝öi
10 000,ñ KË, pro Ëinnost tÈto spoleËnosti.

Informace občanům
VYPÍNÁNÍ
analogového signálu v roce 2010

Připravte se, ať nepřijdete o své oblíbené programy
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Brno Barvičova a Hády bude
30. září 2010 ukončeno. Na většině území města Brna tak nebude od října možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program.
Přejděte na digitální televizní vysílání s předstihem a využívejte výhody kvalitnějšího obrazu, EPG (elektronického programového průvodce) či mnohem
větší programovou nabídku. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně byly
vysílány pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále
u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Těch, kteří nyní přijímají televizi přes
kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového televizního vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat i po 30. září.
Více informací najdete na webových stránkách - www.digitalne.tv a na infolince 800 90 60 30 (v provozu v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod.).

800 90 60 30

infolinka DIGITALIZACE

Nejzazší
TV
Číslo
Vysílač/Místo
termín
program
kanálu
31. 01. 2010
ČT 2
Brno/ Barvičova
35
30. 09. 2010
ČT 1
Brno/ Barvičova
52
30. 09. 2010
Nova
Brno/ Barvičova
49
30. 09. 2010 Prima
Brno/Hády
55
Zdroj: Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital
Group, Telefonica O2 a NKS.

Digitální multiplex 1

Digitální multiplex 2

Digitální multiplex 3

Digitální multiplex 4

www.digitalne.tv
Provoz nepřetržitě
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Informace občanům

Krátkodobé pronájmy víceúčelového sálu
v objektu RADNICE, Jírova 2, Brno-Líšeň
Prostory k pron·jmu:
❐ s·l ñ vybaven˝ audiovizu·lnÌ technikou s moûnostÌ prezentacÌ a z·znamu jedn·nÌ
❐ vhodnÈ pro po¯·d·nÌ sch˘zÌ, kulturnÌch a spoleËensk˝ch akcÌ, p¯edn·öek, v˝chovnÏvzdÏl·vacÌch akcÌ, konferencÌ, semin·¯˘
❐ kapacita cca 150 mÌst p¯i stolovÈ ˙pravÏ, moûnost parkov·nÌ v sousedstvÌ objektu,
moûnost dohody k zajiötÏnÌ stravov·nÌ v restauraci v objektu
❐ u s·lu je moûnÈ vyuûÌt kuchyÚku ñ bÏûnÈ vybavenÌ

Kontakt: p. LubomÌr Tetur, odpovÏdn· osoba za pron·jem s·lu, organizaËnÌ odbor ⁄M» Brno-LÌöeÚ, tel.: 544 424 864, mail.: tetur@brno-lisen.cz.

Spolky a sdružení
RODINN… CENTRUM KLUB PASTELKA
n·m. Karla IV. 4, Brno-LÌöeÚ, 628 00
tel.: 725 816 804
www.pastelka.net
info@pastelka.net
Pr·zdninov˝ program:
PÿÕMÃSTSK› T¡BOR pro dÏti 1ñ4 roky s rodiËi, 9. 8.ñ13. 8. 2010, 9.00ñ12.00 PÿÕBÃHY
PAN¡»KA HADR¡»KA A PANENKY MADLENKY aneb Co se vöechno semele, kdyû jdou
hraËky do svÏta. Cena t˝den: 500,ñ KË, den:
100,ñ KË.
ZDRAVOTNÕ CVI»ENÕ METODOU PILATES INSTITUTE a veden˝ pasivnÌ streËink

s vyuûitÌm pom˘cek bosu, overal, magic circle,
roller, thera band. Uzav¯enÈ 3ñ4 ËlennÈ skupinky, kurz 10 lekcÌ od 2. 8 do 1. 9. 2010, 2◊ t˝dnÏ,
PONDÃLÕ a STÿEDA: 18.00ñ18.55, 19.00ñ
19.55, 20.00ñ20.55.
PR¡ZDNINOV¡ FOTOSOUTÃé ÑJ· chci taky nÏco vyfotitì. SoutÏû pro dÏti od 0 do 6 let.
P˘jËete vaöim dÏtem na chvÌli foù·k, vysvÏtlete
jim, kde je spouöù a vöe ostatnÌ nechte na nich...
Moûno p¯ihl·sit dvÏ fotografie v tiötÏnÈ podobÏ,
na form·tu nez·leûÌ. VyhodnocenÌ soutÏûe probÏhne po pr·zdnin·ch v Pastelce.

Školství
Přátelství pokračuje...
Ve dnech 29. 5.ñ2. 6. 2010 navötÌvili û·ci
i uËitelÈ Zä Masarova v r·mci mezin·rodnÌho projektu Comenius partnerskou ökolu
v polsk˝ch DobranowicÌch.
Zde jsme byli p¯·telsky p¯ijati nejen Ëleny
uËitelskÈho sboru a û·ky, kte¯Ì byli na n·vötÏvÏ v BrnÏ na podzim loÚskÈho roku, ale i rodiËi, kte¯Ì pro n·s nachystali tradiËnÌ speciality
polskÈ kuchynÏ. é·ci si toto pohoötÏnÌ zaslouûili za velmi pÏknÈ pÏveckÈ vystoupenÌ, kter˝m p¯ispÏli do kulturnÌho programu ökoly,
po¯·danÈho na ökolnÌ zahradÏ u p¯Ìleûitosti
Dne rodiny. KromÏ Ëesk˝ch a moravsk˝ch
lidov˝ch pÌsnÌ zde zaznÏly pÌsnÏ lotyösk˝ch
p¯·tel a samoz¯ejmÏ i pÌsnÏ polskÈ, doplnÏnÈ
uk·zkou lidov˝ch tanc˘ v tradiËnÌch lidov˝ch
krojÌch. SlavnostnÌ atmosfÈru nenaruöil ani lij·k a p¯estÏhov·nÌ programu do kulturnÌho s·lu obce. Po p¯ed·nÌ dar˘ a ofici·lnÌch proslovech doölo na p¯·telsk· setk·nÌ û·k˘, uËitel˘
i rodiË˘. DorozumÌvacÌm jazykem byla sice
angliËtina, ale brzy vöichni rozumÏli i polötinÏ. Slovansk˝ z·klad obou jazyk˘ se tak stal
jednÌm z pilÌ¯˘ n·zvu naöeho projektu: ÑSpoleËnÏ v tradicÌch, spoleËnÏ do budoucnostiì.

Od 30. 8. do 3. 9. PÿIJœTE NA KAFE ñ vstup
voln˝, m·me otev¯enou hernu od 9.00 do
12.00 a bude probÌhat z·pis do kurz˘.

NabÌdka kurz˘ od z·¯Ì 2010
PONDÃLÕ
08.30ñ10.00 CviËenÌ pro dÏti od 8 mÏsÌc˘
do 1,5 roku s rodiËi
10.00ñ11.30 V˝tvarka pro dÏti s rodiËi
i bez rodiË˘
11.30ñ13.00 CviËenÌ pro dÏti od 8 t˝dn˘
do 8 mÏsÌc˘ s rodiËi
13.30ñ14.30 CviËenÌ po porodu
16.00ñ17.00 Hezky Ëesky ñ logopedick·
cviËenÌ
17.00
Rytmohr·tky ñ bubnov·nÌ
pro dÏti od 4 let bez rodiË˘
17.00ñ18.00 Aerobik pro dÏti
18.00ñ19.00 Pilates pro dospÏlÈ
18.30ñ19.30 CviËenÌ pro tÏhotnÈ
⁄TER›
08.30ñ10.00 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
10.00ñ11.30 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
11.30ñ13.00 CviËenÌ pro dÏti od 8 mÏsÌc˘
do 1,5 roku s rodiËi
13.00ñ14.30 CviËenÌ pro dÏti od 8 t˝dn˘
do 1,5 roku s rodiËi
15.30ñ16.15 AngliËtina pro dÏti od 3 do 4 let
16.25ñ17.10 AngliËtina pro dÏti od 4 do 6 let
17.20ñ18.05 AngliËtina pro dÏti od 6 do 7 let
18.15ñ19.45 Anglick· konverzace
pro dospÏlÈ ñ mÌrnÏ pokroËilÌ
16.00ñ17.30 Keramika rodiËe s dÏtmi
17.30ñ19.00 Keramika pro dospÏlÈ
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STÿEDA
08.00ñ13.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
09.00ñ10.00 AngliËtina pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
10.00ñ11.00 AngliËtina pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
09.00ñ10.00 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
11.00ñ12.00 Pilates s hlÌd·nÌm
18.30ñ19.30 Pilates
»TVRTEK
08.00ñ13.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
09.00ñ11.00 Advance English for job, Aj pro
pokroËilÈ s hlÌd·nÌm (6 lekcÌ)
15.30ñ16.15 AngliËtina pro dÏti od 3 do 4 let
16.25ñ17.10 AngliËtina pro dÏti od 4 do 6 let
17.20ñ18.05 AngliËtina pro dÏti od 6 do 7 let
18.15ñ19.45 Anglick· konverzace
pro dospÏlÈ ñ st¯ednÏ pokroËilÌ
16.00ñ18.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
16.00ñ17.00 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
17.00ñ18.00 JÛga pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
18.00ñ18.30 JÛga pro dospÏlÈ
P¡TEK
08.00ñ13.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
09.00ñ10.00 AngliËtina pro dospÏlÈ
10.00ñ11.00 AngliËtina pro dospÏlÈ
16.00ñ17.00 B¯iönÌ tance s miminky

S tradicemi, historiÌ i souËasn˝m ûivotem
Polska jsme se v n·sledujÌcÌch dnech seznamovali na pozn·vacÌch v˝letech. Okouzlil n·s
starobyl˝ Krakow, ohromily n·s solnÈ doly
ve Wieliczce, v nÏmÈm ˙ûasu a se slzami
v oËÌch jsme proöli koncentraËnÌ t·bor OsvÏtim. Z·ûitk˘ a dojm˘ jsme si z Polska odv·ûeli
hodnÏ a douf·me, ûe se vyplnÌ to, co jsme
naöim p¯·tel˘m v DobranowicÌch napsali do
ökolnÌ kroniky: ÑDÏkujeme a vÏ¯Ìme, ûe naöe
p¯·telstvÌ bude pokraËovat i po skonËenÌ naöeho projektuì.
A jak se z·jezd lÌbil naöim û·k˘m? Zde jsou
uk·zky z hodnocenÌ naöÌ akce:
ÑProgram byl perfektnÏ napl·novan˝ a rozhodnÏ jsem se nenudila. Byl to nejlepöÌ v˝let se
ökolou.ì N. ätouraËov· ñ 6. B
ÑDom˘ se mi v˘bec nechtÏlo, protoûe se mi
v Polsku moc lÌbilo. NÏkdy bych se tam chtÏla
vr·tit.ì K. Pokorn· ñ 7. B
ÑV˝let byl super a nejradÏji bych tam jela
jeötÏ jednou. Je mi po KrakowÏ smutno.ì
N. VaöÌËkov· ñ 8. B
ÑV˝let do Polska byl pro mÏ velk˝m z·ûitkem. Na tÏchto pÏt dnÌ do konce ûivota nezapomenu. DÏkuji vöem uËitel˘m za hezk˝ z·ûitek.ì Z. äËudla ñ 7. B
Za kolektiv uËitel˘ anglickÈho jazyka
Mgr. E. Loukotkov·, Zä Masarova Brno

!

● 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.
● Aû 5000 KË mÏsÌËnÏ NAVÕC za reklamu na Vaöem AUTÃ, plotÏ,
DOMÃ Ëi pozemku. Volejte (po-p·, 7-19), tel.: 530 509 001.
● Rychl· p˘jËka, 5ñ10 000 KË, Brno a okolÌ. Tel.: 608 282 608.
● KoupÌm stavebnÌ pozemek v LÌöni na v˝stavbu RD (400ñ800 m2).
SpÏch·! Tel.: 777 026 994.
● REALITY pro LÌöeÚ, prod·me, pronajmeme byt, d˘m Ëi zahradu.
Dod·me z·jemce a vöe za V·s vy¯ÌdÌme vË. danÌ a p¯episu energiÌ.
100 % sluûby a sluönÈ chov·nÌ naleznete v RK Faltys&Partner.
Tel.: 777 017 456.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ LEVNÃ, mobil: 604 142 037.
● MW ñ TAéN¡ ZAÿÕZENÕ ñ specialista na taûn· za¯ÌzenÌ a mechanickÈ zabezpeËenÌ vozidel (z·mky ¯adÌcÌ p·ky).
Prodej, mont·ûe ñ prodlouûen· z·ruka, p¯ÌznivÈ ceny.
Bratislavsk· 35, tel.: 545 246 454, 606 717 534.
● Ihned koupÌm 1+kk a vÏtöÌ, OV, DB, platba hotovÏ. Tel.: 775 667 214.
● Doktorka s hotov. koupÌ BYT Ëi RD do 4 mil. Tel. 733 296 125.
● Ve ökolnÌ roce 2010/11 VYZVEDNU DÕTÃ ZE äKOLKY A POHLÕD¡M dle pot¯eby i veËer ñ spolehlivost, praxe. Tel.: 731 103 903.

Kade¯nictvÌ AMBRA ñ Bedna¯Ìkova 1b, LÌöeÚ
KADEÿNICTVÕ ñ objedn·vky tel.: 722 437 604
MODEL¡é NEHTŸ ñ tel.: 605 929 711
KOSMETIKA ñ tel.: 605 929 711

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● HLED¡M K PRON¡JMU NEBYTOV… PROSTORY, asi 50 m2 +
WC. M˘ûe b˝t i rodinn˝ domek ñ obchod. Tyto prostory budou
vyuûÌv·ny k v˝robÏ potravin. Tel.: 603 552 171.
● ZAJÕMAV¡, SERI”ZNÕ PR¡CE, ne n·bor a prodej, pÏknÈ v˝dÏlky,
PC + net nutn˝. Volejte 603 211 293.
● ELEKTRICK… SK⁄TRY ñ prodej, servis, zkuöebnÌ jÌzdy. Obeck· 2, Star· LÌöeÚ, tel. 608 467 251, www.akumoto-brno.cz.
● INTERNET ñ TELEVIZE ñ TELEFON ñ NETBOX, V·ö obchodnÌ
z·stupce Karel K¯emel, Vodafone: 608 415 884, 539 015 555,
T-Mobile: 734 360 856, kkremel@nbox.cz.
● HLÕD¡NÕ DÃTÕ ñ s odborn˝m vzdÏl·nÌm, spolehlivostÌ, vlÌdn˝m
p¯Ìstupem a VaöÌ d˘vÏrou. Tel.: 721 283 150.
● UKLIDÕM 1ñ2◊ T›DNÃ v bytÏ nebo RD. Tel. 731 103 903.
● Hled·m k pron·jmu zahradu se zahradnÌ chatkou v oblasti
Lepinky. DÏkuji za nabÌdky a tipy. Tel.: 775 078 077.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

PEDIKÚRA

➡➡➡➡

➡➡➡➡

Studio Orange, zámek Belcredi, Pohankova 8, Líšeň

Restaurace „Na Hřišti“, Kučerova 4, Brno
www.restauracenahristi.cz, tel.: 544 230 747

Prázdninové večery s hudbou:
10. 7. sobota CECH BRNO
20. 8. pátek NOVÁ TCHÝNĚ
24. 7. sobota CCA BAND
24. 9. sobota CCA BAND
27. 8. sobota RANCH MUSIC

NOVĚ OTEVŘENA

KOŽNÍ AMBULANCE
MUDr. Jiřina Procházková
VELKOPAVLOVICKÁ 25, PŘÍZEMÍ U LÉKÁRNY
BRNO-VINOHRADY – BUDOVA RADNICE

telefon: 602 799 488
ošetření bez doporučení lékaře a bez objednání,
léčba dětských pacientů, drobné estetické zákroky
lékařská kosmetika

lakování, P-shine, masáže lýtek, kosmetické úpravy, obočí, řasy

Ordinační hodiny

Objednávky: slečna Michaela (Po–Pá 8–17)

Po 9–15, Út 10–17, St 9–15, Čt 9–15, Pá 9–12

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí

Kadeřnické studio LUCIE – Bzenecká 22

Prodej nápojů „U pavouka“

Všem našim milým zákaznicím oznamujeme,
že se dne 1. 8. 2010 stěhujeme z ulice Bzenecké
na Olomouckou 39, kde otvíráme nové studio kadeřnictví,
kosmetika, masáže. Těšíme se na další setkání.

Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·, znaËkov·
a roËnÌkov·. Lahvov· vÌna roËnÌkov· s p¯Ìvlastkem od 80 KË.

Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

Provozní doba: Po–Pá 6.00–20.00
Olomoucká 39, Brno-Černovice
tel.: 544 211 520, 608 112 220
www.studiolucie.cz

Inzerce v Líšeňských novinách – informace:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Židenice
e-mail: info@settronic.cz, tel.: 548 538 528, 603 588 964
"
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Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně,
jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu a Služeb na ulici Masarova a rádi bychom vás touto
cestou pravidelně informovali o akcích v našich prodejnách a provozovnách.
Provozovatelé pivnice
U Fidela nelení
a den po dni nám
ukazují, jak vysokou
úroveň může taková
„obyčejná“ pivnice
mít. K současné, už tak
široké nabídce zlatavých
moků neustále přidávají
na ochutnání v Brně nevídaná
piva jako např. Dačický ležák, Louny 12%
atd. A jak nám Pan Výčepní prozradil, piva
jež budou návštěvníkům Fidela chutnat
nejvíce, se mohou dostat do stálé nabídky
podniku. Na to aspiruje mimo jiné Březňák
světlý ležák speciál 14% - uleželý to
speciál s vyšším obsahem alkoholu, plné
chuti a hořkosti a syté zlaté barvy, který
v pivovaru Velké Březno úspěšně znovu
oživili proti konkurenčnímu pivu Svijany
13%.

Další příjemnou informací je prázdninové
venkovní grilování. V nabídkách se
budou střídat vybrané druhy ryb, různě
naložená masa, uzená žebra a podobně.
Nicméně speciality kuchyně stojí také
za zmínku. Taková pečená kachní jatérka
na portském, podávaná na toustové
topince, hodná servírování i v provozech
orientovaných spíše na zážitkovou
gastronomii než na pivnici,
se opravdu povedla.
A cena za ně je více než
lidová. Ochutnali jsme
i naložené a ve vídeňské
strouhance osmažené
býčí žlázy a nemůžeme
nic jiného než doporučit.
Pan provozní pivnice
U Fidela by rád touto
cestou poděkoval všem
dosavadním hostům

za jejich přízeň. I když, jak uvedl, nikdy
nebyla vysoká výtoč piv prioritou podniku
(tou je široká nabídka piv - viz úvod webu
uﬁdela.cz), dnes trhá rekordy. Právě tato
pivnice je nejdynamičtěji se rozvíjejícím
podnikem svého druhu nejen v Líšni, ale
i v Brně samotném. Přisuzuje to nejen
kvalitní péči o pivo, chutné kuchyni
a vysokému standardu vybavení pivnice (vč.
toalet), ale především schopností
obyvatelů Líšně ocenit kvalitu.
Co dodat závěrem? Snad
jen konstatování, že nám zde
v Líšni vzniká nová hvězda
v gastro oboru, která doplní
úspěšnou restauraci
Havana a umocní tím
důvod k návštěvám stále
se zlepšujícího Líšeňského
centra obchodu a služeb.

Pivnice U Fidela - zážitek nejen z piva...
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Školství
Poznávací zájezd žáků ZŠ Holzova do Paříže a Londýna
DÏti se v pr˘bÏhu roku uËÌ, vst¯eb·vajÌ
mnoho informacÌ. Je ovöem zn·mo, ûe mnohem
zajÌmavÏjöÌ, p¯itaûlivÏjöÌ neû se o nÏËem jenom
uËit je spat¯it danou vÏc na vlastnÌ oËi. Proto Zä
Holzova po¯·d· v pr˘bÏhu ökolnÌho roku ¯adu
zajÌmav˝ch exkurzÌ, v˝let˘ na r˘zn·, nejen
v historii d˘leûit· mÌsta, dÏti navötÏvujÌ v˝znamnÈ kulturnÌ pam·tky, mÏsta. Pam·tky, budovy, mÌsta dosud spat¯ovan· jen na obr·zcÌch
v uËebnicÌch tak vidÌ û·ci na vlastnÌ oËi a mnohem lÈpe si potÈ pamatujÌ zajÌmavosti Ëi povÏsti
s nimi spojenÈ.
é·ci naöÌ ökoly ale necestujÌ pouze po zemÌch Ëesk˝ch, kaûd˝ rok po¯·dajÌ nejen uËitelÈ
cizÌch jazyk˘ i pobyty v zahraniËÌ. DÏti tak pozn·vajÌ Rakousko, Chorvatsko, It·lii, Francii Ëi
Anglii. Jednou z nejd˘leûitÏjöÌch souË·stÌ tÏchto
exkurzÌ je i praktickÈ uplatnÏnÌ cizÌho jazyka,
kterÈmu se dÏti ve ökole nÏkolik let uËÌ, a to jak
jazyka anglickÈho, tak nÏmeckÈho. Moûnost
mluvit s rodil˝mi mluvËÌmi, osobnÌ uvÏdomÏnÌ
si v˝hod plynoucÌch ze schopnosti dorozumÏt se
v cizÌm prost¯edÌ, je pro û·ky nejlepöÌ motivacÌ
k jejich intenzivnÏjöÌmu studiu.
V termÌnu 16.ñ22. kvÏtna 2010 se poda¯ilo
uËitel˘m anglickÈho jazyka uskuteËnit z·jezd
do Lond˝na, kter˝ byl zejmÈna zamÏ¯en na podporu v˝uky cizÌho jazyka. Z·jem dÏtÌ byl znaËn˝, pozn·vacÌho pobytu se nakonec z˙Ëastnilo
38 û·k˘ naöÌ ökoly a jejÌ dva pedagogiËtÌ pracovnÌci, Mgr. VladimÌr Ruban a jeho kolegynÏ
Mgr. Jana Kolkov·.

é·ci si navÌc vyû·dali i prohlÌdku Pa¯Ìûe,
francouzskÈho kulturnÌho skvostu, zejmÈna pak
n·vötÏvu jejÌch nejvÏtöÌch atrakcÌ: ÑEiffelovkyì
a muzea Louvre. PrvnÌ den z·jezdu jsme tedy
str·vili na francouzskÈ p˘dÏ.
Do Anglie jsme se p¯epravili trajektem
a druhÈho dne r·no jsme spat¯ili povÏstnÈ bÌlÈ
ÑDoverskÈ ˙tesyì na vlastnÌ oËi. äkoda jen, ûe
pr·vÏ ten den pob¯eûÌ obestÌrala povÏstn· britsk·
mlha, kter· n·m tento pohled ponÏkud ztÏûovala. To, ûe jsme se opravdu ocitli v Anglii, n·m
signalizoval i fakt, ûe n·ö autobus jel nynÌ po levÈ stranÏ vozovky.
P¯i p¯ejezdu do Lond˝na jsme navötÌvili starobylou katedr·lu v Canterbury a takÈ z·meck˝
park s bludiötÏm v Hever. NejvÏtöÌm z·ûitkem
zde se stalo vodnÌ bludiötÏ, kterÈ vÏtöinu z n·s
promÏnilo na vodnÌky.
Po p¯Ìjezdu na Ñmeeting pointì si n·s rozebraly naöe hostitelskÈ rodiny a pro nÏkterÈ zaËalo pravÈ ÑmuËenÌì ñ aktivnÌ dorozumÌv·nÌ se
angliËtinou. V rodin·ch jsme str·vili celkem t¯i
noci a kaûd˝ vyuûil tÈto p¯Ìleûitosti po svÈm.
V Lond˝nÏ jsme si proöli hlavnÌ pamÏtihodnosti (Muzeum Madame Tussaud, London Eye,
Trafalgar square atd.) a kaûd˝ jistÏ naËerpal
mnoho inspirace pro jeho dalöÌ n·vötÏvu. DÏvËata velmi potÏöil pohled na britskÈ korunovaËnÌ
klenoty a jinÈ öperky, kterÈ se blyötÏly i v umÏlÈm osvÏtlenÌ. Vûdyù kter· ûena by netouûila
vlastnit povÏstn˝ diamant ÑKohinoorì?! Chlapce spÌöe p¯itahovala zbrojnice, obojÌ bylo moûnÈ

Žáci ZŠ Novolíšeňská
na internetu o internetu

Mezinárodní zkouška
z anglického jazyka
na ZŠ Masarova

é·ci t¯Ìd VII. C a VIII. C s rozöÌ¯enou v˝ukou informatiky na Zä NovolÌöeÚsk· se ˙spÏönÏ zapojili do internetovÈ vÏdomostnÌ soutÏûe
PaySecCup. Jde o vÏdomostnÌ soutÏû pro 2. stupeÚ z·kladnÌch ökol a odpovÌdajÌcÌ roËnÌky
vÌcelet˝ch gymn·ziÌ. PoËÌtaË, znalosti a t¯ÌdnÌ
kolektiv jsou zde hlavnÌmi pomocnÌky v cestÏ
za ˙spÏchem.
Ve t¯ech soutÏûnÌch kolech jsme zmÏ¯ili svÈ
sÌly se 404 dalöÌmi t¯ÌdnÌmi kolektivy z celÈ »eskÈ republiky. Ot·zky se t˝kaly pr·ce s internetem a zejmÈna bezpeËnosti na internetu. Vöichni
naöi soutÏûÌcÌ dos·hli v˝born˝ch v˝sledk˘: t¯Ìda
VIII. C vybojovala 5. mÌsto, t¯Ìda VII. C ñ 1. skupina zÌskala 6. mÌsto a t¯Ìda VII. C ñ 2. skupina
obsadila 20. mÌsto. T¯ÌdnÌ kolektivy na 1.ñ20.
mÌstÏ byly v soutÏûi odmÏnÏny vÏcn˝mi cenami.
Jsme r·di, ûe se naöi û·ci takto ˙spÏönÏ
orientujÌ ve svÏtÏ modernÌch technologiÌ, neboù
tyto znalosti a dovednosti jim budou uûiteËn˝m
pomocnÌkem v celÈm budoucÌm ûivotÏ.
VyuËujÌcÌ ICT, Zä NovolÌöeÚsk·

Dne 14. 6. 2010 se v prostor·ch Zä Masarova uskuteËnilo testov·nÌ jazykov˝ch
schopnostÌ a dovednostÌ û·k˘ 5. roËnÌku.
BÏhem celÈho dopoledne skl·dali ti nejnadanÏjöÌ û·ci mezin·rodnÌ zkouöku v kategorii English Young Learners Movers pod z·ötitou British Council. Britsk· rada dle dosaûen˝ch v˝sledk˘ poskytne û·k˘m mezin·rodnÏ
uzn·van˝ certifik·t, kter˝ zhodnotÌ jejich jazykovou vybavenost a ˙roveÚ klÌËov˝ch kompetencÌ v oblasti Reading, Writing, Speaking
a Listening. Jak v tÈto nelehkÈ zkouöce û·ci
obst·li, se dozvÌme bÏhem Ëervence.
A kte¯Ì û·ci mÏli odvahu zkouöku podstoupit?
Hana Broûkov·, 5. A,
Michaela Dobrovoln·, 5. A,
KvÏtoslava Homolkov·, 5. B,
Arnoöt Fridrich, 5. B, Libor Kaliö, 5. A,
V·clav KunË·k, 5. B, David Pirochta, 5. A,
Kate¯ina äepel·kov·, 5. A,
Kate¯ina Tich·, 5. A, Michal Urban, 5. A,
Krist˝na VyhnalÌkov·, 5. A,
Tom·ö Zehnal, 5. A.
Vöem û·k˘m gratulujeme za absolvov·nÌ
vöech Ë·stÌ zkouöky a drûÌme palce k co nejlepöÌmu v˝sledku!
VladimÌra Kroupov·
za vyuËujÌcÌ AJ

$

najÌt v Toweru. PotÏöila i n·vötÏva Windsoru
a Oxfordu, ve kterÈm kromÏ jinÈho vyr·bÌ uËebnice pro ËeskÈ ökol·ky. A povÏstnou jÌdelnu
z film˘ o ËarodÏjnickÈm uËni Harrym Potterovi
jsme samoz¯ejmÏ vidÏli takÈ. äest˝ den pobytu,
potÈ, co jsme si kaûd˝ alespoÚ stoupli na z·padnÌ
polokouli v Greenwichi, n·m nezbylo nic jinÈho
neû nastoupit zp·teËnÌ cestu.
Kan·l jsme opÏt p¯ekonali trajektem, p¯etoËili si hodinky a symbolicky o p˘lnoci se vr·tili
na kontinent. Zp·teËnÌ cesta ubÌhala dÌky ˙navÏ
rychleji a neb˝t poruchy autobusu, bylo by tomu
tak i doopravdy. Tak jsme st¯ÌdavÏ spali a dÌvali
se na filmy, abychom sedmÈho dne o p˘lnoci vystoupili p¯ed ökolou a naöe velkÈ putov·nÌ se stalo minulostÌ.
Pozn·vacÌ pobyt n·m mnohÈ dal. OsobnÏ
jsme poznali ¯adu zajÌmavostÌ, procviËili se
v anglickÈm jazyce, blÌûe se sezn·mili se souËasnou anglickou rodinou a jejÌmi zvyklostmi.
Vöem n·m tak z˘stanou v pamÏti n·dhernÈ
vzpomÌnky, ale i vÏdomosti o jednÈ z hlavnÌch
svÏtov˝ch velmocÌ.
Za ˙ËastnÌky z·jezdu Mgr. VladimÌr Ruban

Hudební vzdělávání
pro všechny
HudebnÌ ökola YAMAHA, kter· se za t¯in·ct let p˘sobenÌ v LÌöni stala nedÌlnou souË·stÌ
kulturnÌho ûivota naöÌ mÏstskÈ Ë·sti (˙Ëinkov·nÌ
p¯i vernis·ûÌch v Galerii H·dy, oblÌben˝ Ñvalent˝nsk˝ì ples, celost·tnÌ soutÏû zpÏv·k˘ popul·rnÌ hudby YAMAHA MUSIC SHOW, tradiËnÌ letnÌ hudebnÌ t·bory, t·bory pro rodiËe s mal˝mi
dÏtmi, v·noËnÌ koncerty...), nabÌzÌ i v novÈm
ökolnÌm roce mamink·m s nemluvÚaty, batolaty
a p¯edökol·ky v˝jimeËnou hudebnÌ p¯Ìpravku:
Rob·tka (od 4 mÏs.), PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ
(od 18 mÏs.), RytmickÈ kr˘Ëky (od 4 let). Do
obor˘ Pop zpÏv, Elektrick· kytara, BicÌ n·stroje, Keyboard, Kytara, ZobcovÈ flÈtny p¯ijÌm·
dÏti, ml·deû i dospÏlÈ. Telefon: 603 943 213;
polakova@yamahaskola.cz;
p¯ihl·öky: www.yamahaskola.cz/brno.

Z vystoupenÌ dÏtÌ z Rytmick˝ch kr˘Ëk˘
v Zä HornÌkova
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Školství
Na ZŠ Novolíšeňská
jsme celý týden hafali
Ale opravdu. Vöichni prvÚ·Ëci, ale takÈ
û·Ëci 3. A se snaûili poslednÌ t˝den v kvÏtnu p¯iblÌûit se co nejvÌce sv˝m vÏrn˝m kamar·d˘m ñ
pejsk˘m. Spolu s rodiËi si udÏlali doma peËlivou p¯Ìpravu a do ökoly si p¯inesli spoustu zajÌmavostÌ, obr·zk˘, knÌûek, kalend·¯˘ atd. z jejich ûivota. NechybÏlo ani vodÌtko, n·hubek
a dokonce se objevily i psÌ pamlsky a granule.
TÌmto jsme zah·jili projektov˝ t˝den s n·zvem
ÑVeselÈ haf·nÌ aneb Sladk˝ psÌ ûivotì.
Kaûd˝ û·Ëek si vymyslel svÈho pejska, pojmenoval si ho a po cel˝ t˝den se o nÏj staral tÌm,
ûe mu dod·val do jeho papÌrovÈ psÌ boudy spoustu informacÌ, psÌch ˙kol˘, z·ûitk˘ a obr·zk˘.

Poda¯ilo se n·m do tohoto projektovÈho t˝dne zahrnout i z·ûitkovÈ uËenÌ. NavötÌvili jsme
obËanskÈ sdruûenÌ Tlapka v Juli·novÏ, kde se
vÏnujÌ canisterapii. DÏti byly zpoË·tku trochu
ost˝chavÈ, ale aû se na nÏ vy¯Ìtili jejich vycviËenÌ psÌ kamar·di, byly obavy pryË. Vöichni si vyzkouöeli hlazenÌ pejsk˘, mazlenÌ, jejich srst. PoËÌtali, kolik majÌ dr·pk˘ a prst˘ na noh·ch a zdali vöichni uslyöÌ jejich tlukoucÌ srdÌËko.
Dokonce si mohli s·hnout a zaùukat kaûdÈmu
pejskovi na zuby.
Vöem se cel˝ t˝den moc lÌbil a kaûdou chvÌli se k nÏmu vracÌme.
Uû se tÏöÌme, aû si p¯ÌötÌ ökolnÌ rok vybereme jinÈho, stejnÏ zajÌmavÈho zvÌ¯ecÌho kamar·da.

Byli jsme v Berlíně
V kvÏtnu jsme spoleËnÏ s dalöÌmi û·ky ze
Zä Husova a Zä v OstrovaËicÌch navötÌvili hlavnÌ mÏsto NÏmecka ñ BerlÌn. Vzd·lenost, kter·
nebyla mal·, cca 530 km, n·m ubÏhla velmi
p¯ÌjemnÏ dÌky ¯idiË˘m, kte¯Ì jeli velmi bezpeËnÏ
a plynule a takÈ Schengenu ñ smlouvÏ o postupnÈm ruöenÌ kontrol na spoleËn˝ch hranicÌch
EU.
V BerlÌnÏ jsme neztr·celi Ëas a zaËali prohlÌdkou BraniborskÈ br·ny, symbolu znovusjednocenÌ NÏmecka, Reichstagu, z jehoû sklenÏnÈ
kopule jsme mÏli moûnost vidÏt BerlÌn ze vöech
stran, Charlotteburgu ñ honosnÈho z·mku ve
stylu baroka, kter˝ vÏnoval nÏmeck˝ cÌsa¯ Fridrich I. svÈ ûenÏ Sophii-CharlottÏ, budovy Kaiser
Wilhelm Ged‰chtniskirche, kter˝ byl za v·lky
zniËen a opraven pouze zË·sti, aby hr˘zy v·lky
p¯ipomÌnal. Okouzlili n·s Postdammerplatz,
kter˝ je p¯ehlÌdkou modernÌ architektury, berlÌnsk· zeÔ, checkpoint Charlie ñ nejzn·mÏjöÌ hraniËnÌ p¯echod mezi z·padnÌ a v˝chodnÌ Ë·stÌ
mÏsta, kter˝ byl v roce 1990 slavnostnÏ zruöen.
Ve druhÈ Ë·sti naöeho z·jezdu byla n·vötÏva
Tropical Islands ñ aquaparku, kter˝ je cca 60 km
za BerlÌnem a byl umÌstÏn do hang·ru, kde se
d¯Ìve vyr·bÏly vzducholodÏ. MÏli jsme moûnost
uûÌt si plav·nÌ v lagun·ch, ve v˝¯ivk·ch, na tobog·nech obklopeni tropick˝m pralesem. JednÌm
slovem r·j na zemi. Cesta zpÏt dom˘ byla noËnÌ
krajinou a nepohodlnÈ spanÌ v autobusu na naöich dojmech nic nezmÏnilo.
Eliöka Vejrostov·, Martina Svobodov·
û·kynÏ 7. B Zä Masarova

Mgr. Jitka Teturov·,
Zä NovolÌöeÚsk· 10

„Se zpěvem jde všechno lépe“
Podle tohoto rËenÌ se dÏti ze ökolnÌ druûiny p¯i Zä NovolÌöeÚsk· z˙Ëastnily pÏveckÈ soutÏûe ÑSUPER STAR äDì.
Po celoökolnÌm a obvodnÌm kole byli
vybr·ni ti nejlepöÌ ÑzpÏv·ciì. é·k t¯Ìdy 1. A
Marek Tasch s pÌsnÌ ÑChv·lÌm tÏ zemÏ
m·ì a û·kynÏ 4. A t¯Ìdy AdÈla äauerov· se
slovenskou pÌsnÌ ÑPrÌbehì.
JmenovanÌ û·ci naöÌ ökoly pak velmi
˙spÏönÏ reprezentovali na celobrnÏnskÈ
ÑSuper star äDì konanÈ 12. 5. 2010 na Zä
AntonÌnsk·. Ze z˙ËastnÏn˝ch 28 zpÏv·k˘
se Marek Tasch a AdÈla äauerov· umÌstili
na kr·sn˝ch 3. mÌstech v mladöÌ a staröÌ kategorii. TÌmto jim moc gratulujeme a p¯ejeme hodnÏ ˙spÏch˘ v dalöÌch soutÏûÌch.
Vychovatelka Renata Muchov·,
Zä NovolÌöeÚsk·
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Vědohraní
na ZŠ Novolíšeňská
Ve Ëtvrtek se promÏnila cel· st¯ednÌ sekce
II. patra Zä NovolÌöeÚsk· v malÈ vÏdeckotechnickÈ centrum. ProbÌhala zde netradiËnÌ vÏdeckotechnick· oslava Mezin·rodnÌho dne dÏtÌ.
é·ci ze äOKu, 6. A a 9. A, p¯ipravili pro svÈ
mladöÌ kamar·dy mnoho zajÌmav˝ch aktivit.
Vöichni navötÌvili netradiËnÌ fyzik·lnÌ cirkus.
Sil·ci, ûonglÈ¯i i kouzelnÌci p¯i sv˝ch vystoupenÌch vyuûili svÈ fyzik·lnÌ znalosti a dovednosti. SvÈ umÏnÌ p¯edvedli i geni·lnÌ matematici.
TradiËnÏ se velmi lÌbila bublinoökola, kde se vytv·¯ely nejen obrovskÈ bubliny a bublinovÈ tunely, ale poda¯ilo se i v bublinovÈ komo¯e zav¯Ìt
jednoho ˙ËastnÌka. Vöechny p¯ekvapilo i netradiËnÌ hudebnÌ vystoupenÌ s hadicemi, brËky
a trubkami. N·ö klaun takÈ zahr·l na sklenice
Ñ”du na radostì.

Vöichni ˙ËastnÌci si vyrobili v tvo¯iv˝ch dÌlniËk·ch nÏjakou funkËnÌ hraËku ñ vÌrnÌËek, öplhajÌcÌ koËku, lÈtajÌcÌ k¯Ìû ñ bumerang, sk·kajÌcÌ
û·bu nebo origin·lnÌ hlavolam, kter˝ vymysleli
ËlenovÈ äOKu.
Pro ˙ËastnÌky byly otev¯eny takÈ dvÏ herny.
V matematickÈ hernÏ bylo p¯ipraveno mnoho
hlavolam˘, skl·daËek a logick˝ch ˙loh, ale i netradiËnÌ tÏlesa.
Ve fyzik·lnÌ hernÏ si mohli n·vötÏvnÌci vyzkouöet, jak se sedÌ na fakÌrovÏ ûidli. Byla p¯ipravena i ¯ada velk˝ch optick˝ch hraËek ñ kouzelnÈ zrcadlovÈ krabice, v·lcovÈ zrcadlo a stÏny,
nekoneËn˝ tunel, hry se zrcadly nebo optick˝
talÌ¯. Mohli si i vyzkouöet, ûe sklo je stlaËitelnÈ.
MnohÈ zaujal i velk˝ zvukovod p¯es celou st¯ednÌ sekci nebo origin·lnÌ sbÌrka r˘zn˝ch krasohled˘. »lenovÈ äOKu takÈ vyrobili 5 velk˝ch
krasohled˘, se kter˝mi jdou vytvo¯it zajÌmavÈ
kulovÈ obrazy nebo obrazy t¯eba s Ñuchem nebo
okemì kamar·da. MnohÈ zaujala i stavba samonosnÈho mostu z destiËek podle n·vrhu Leonarda da Vinciho. Jak funguje ruka jako p·ka si
mohl kaûd˝ takÈ vyzkouöet na modelu. Vöem se
lÌbila plazmov· koule nebo pokus, ve kterÈ se
kaûd˝ stal ve spojenÌ se dvÏma kovy souË·stÌ
elektrickÈho Ël·nku. é·ci 6. A p¯edvedli i mnoho
zajÌmav˝ch magnetick˝ch hraËek a her, kterÈ
vytvo¯ili v r·mci projektu ve fyzice, a vöichni
˙ËastnÌci si je mohli sami vyzkouöet.
A byli i roboti. P¯iöli je p¯edvÈst studenti
ze St¯ednÌ pr˘myslovÈ ökoly strojnÌ, Sokolsk·.
Vöichni jsme je obdivovali.
Akce se velmi poda¯ila. PodÏkov·nÌ pat¯Ì
vöem, kte¯Ì akci p¯ipravovali ñ ËlenovÈ äoku,
û·ci 6. A a 9. A. Touto cestou dÏkujeme i dÏdeËkovi G·biny Tr·vnÌËkovÈ ñ panu R·dsetoulalovi, kter˝ pro naöi hernu zdarma vyrobil
fakÌrovo loûe, mechanickou ruku nebo sadu pro
stavbu most˘. NÏkolik velmi zajÌmav˝ch zrcadlov˝ch hraËek pro n·s zhotovil sklen·¯ pan »adek a soubor hracÌch trubic p¯ipravila firma
RNDr. VÏra Bdinkov·, Zä NovolÌöeÚsk·
Langr.
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Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
Stroj Ëasu jsme ˙spÏönÏ spustili!
NavötÌvili jste dÏtsk˝ den v Salesku? To je
velmi dob¯e, protoûe jste tak mohli vlastnoruËnÏ p¯ispÏt st¯Ìpkem do mozaiky, kter· bude
souË·stÌ v˝zdoby s·lu v novÈ budovÏ.
AËkoliv konstruktÈr stroje Ëasu, öÌlen˝ profesor P·ka, byl p¯ed zraky vöech p¯ihlÌûejÌcÌch
pohlcen Ëasovou smyËkou, poda¯ilo se jeho uËni
za pomoci manu·lu stroj spustit, a letoönÌ jubilejnÌ dvac·t˝ saleskov˝ DÏtsk˝ den mohl zaËÌt.

a vÏcnÈ ceny. PutovnÌ poh·r pro nej˙spÏönÏjöÌ
lÌöeÚskou z·kladnÌ ökolu se stal ko¯istÌ Zä NovolÌöeÚsk·.
Akce byla velmi dob¯e organizovan· a jejÌ
˙ËastnÌci si ji pochvalovali. TÏöÌme se, ûe p¯ÌötÌ
rok se tradiËnÌho bÏhu z˙ËastnÌ i dalöÌ ökolsk·
za¯ÌzenÌ v LÌöni.
Ji¯Ì ämit·k

ORATOÿ

Eva Hor·Ëkov· ñ rychl· spojka

BÏh lÌöeÚsk˝ch ökol
LÌöeÚskÈ Salesko uspo¯·dalo v p·tek 4. Ëervna
jiû p·t˝ roËnÌk BÏhu lÌöeÚsk˝ch ökol.
P˘vodnÌ termÌn musel b˝t kv˘li nep¯ÌznivÈmu poËasÌ odloûen, v den z·vodu vöak poËasÌ jiû
p¯·lo a p¯il·kalo na start celkov˝ poËet 120 û·k˘
Ëty¯ lÌöeÚsk˝ch z·kladnÌch ökol. Z·vod probÌhal
na tradiËnÌ okruhovÈ trase kolem Saleska. Ti nejmenöÌ û·ci prvnÌch aû t¯etÌch roËnÌk˘ absolvovali polovinu okruhu, ËtvrtÈ a p·tÈ t¯Ìdy cel˝ jeden
okruh, ti staröÌ z öest˝ch a sedm˝ch t¯Ìd dva,
osmÈ a dev·tÈ t¯Ìdy bÏûely okruhy t¯i.
P¯esto, ûe se jednalo o z·vod û·k˘ z·kladnÌch ökol, z·vÏreËn˝m zpest¯enÌm a velkÈmu z·jmu p¯ihlÌûejÌcÌch se tÏöil z·vÏreËn˝ bÏh uËitel˘
a pracovnÌk˘ po¯·dajÌcÌho Saleska. PrvnÌ t¯i
z·vodnÌci v kaûdÈ kategorii obdrûeli diplomy

&

P¯ejeme pÏknÈ pr·zdniny a tÏöÌme se na z·¯Ì, kdy
jsme pro v·s p¯ipravili novÈ aktivity a rozöÌ¯en˝
program.
PONDÃLÕ:
9.00ñ11.00: SalÌËek I, sportovnÌ s·l (nov· budova).
18.00ñ19.30: Tvo¯enÌ pro maminky (1◊ za mÏsÌc), v˝tvarka.
18.00ñ19.30: Besedy s r˘zn˝mi hosty (1◊ za
mÏsÌc), velk· uËebna (nov· budova).

Po pr·zdnin·ch

Pr·vÏ stroj Ëasu umoûnil jeho n·vötÏvnÌk˘m
p¯enÈst se do minulosti a znovu, a p¯esto jinak,
proûÌt dÏtsk· odpoledne p¯edeöl˝ch let. KaûdÈ
stanoviötÏ vrhlo dÏti i dospÏlÈ do jinÈ etapy historie, a tak bylo moûnÈ se za jedin˝ den setkat
t¯eba s Asterixem nebo nas·t atmosfÈru divokÈho z·padu. Cesta Ëasem ovöem nenÌ ˙plnÏ nejlehËÌ z·leûitost, a tak i fyzick· n·roËnost mÌrnÏ
stoupla ñ za zÌsk·nÌm bod˘ bylo pot¯eba vydat
se ze Saleska na rozliËn· mÌsta po celÈm lÌöeÚskÈm sÌdliöti. Na nich zajiöùoval z·bavu pro
vöechny vÏkovÈ kategorie poËetn˝ t˝m, ve kterÈm spojili svÈ sÌly zaslouûilÌ veter·ni i souËasnÌ
˙ËastnÌci saleskov˝ch program˘. Historick˝ rozmÏr celÈho dne byl symbolicky zavröen lepenÌm
zÌskan˝ch st¯Ìpk˘ do velkÈ n·stÏnnÈ mozaiky,
kter· zobrazuje evoluci Saleska. Toto kolos·lnÌ
dÌlo bude umÌstÏno do s·lu novÈ budovy, kde
n·m bude neust·le p¯ipomÌnat nejen letoönÌ DÏtsk˝ den, ale i naöe ko¯eny a smÏ¯ov·nÌ.

KLUB RODI»Ÿ SALÕ»EK

Po pr·zdnin·ch ËekajÌ i orato¯, jakoû i celÈ st¯edisko, velkÈ zmÏny. Provoz zah·jÌme 13. z·¯Ì.
Otev¯eno bude od pondÏlÌ do p·tku od 14.00
do 17.00 hodin. Kaûd˝ den bude 1 hodina v tÏlocviËnÏ a 2 hodiny v hernÏ (kulaùounu) nebo
na h¯iöti. P¯esn˝ rozpis herny a h¯iöù bude zve¯ejnÏn na konci srpna. SystÈm p¯ihlaöov·nÌ a pr˘kazek bude stejn˝ jako ve ökolnÌm roce 2009/
2010, tj. t¯ikr·t vstup zdarma a potom je nutnÈ se
p¯ihl·sit p¯es salesianivali.cz a zaplatit poplatek.
TÏöÌme se na vöechny novÈ i souËasnÈ n·vötÏvnÌky.

⁄TER›:
9.00ñ10.00: Tvo¯enÌ rodiË˘ s dÏtmi, v˝tvarka.
10.30ñ11.30: KondiËnÌ cviËenÌ pro ûeny s hlÌd·nÌm dÏtÌ, sportovnÌ s·l (nov· budova).
19.00ñ20.30: KEfÌR (Kurz efektivnÌho rodiËovstvÌ), velk· uËebna (nov· budova).
STÿEDA:
9.00ñ11.00: SalÌËek II. SportovnÌ s·l (nov· budova).
P¡TEK:
8.30ñ12.30: Miniökolka, sportovnÌ s·l, mal·
uËebna, dÏtskÈ h¯iötÏ.

KLUB PÿEDäKOL¡»KŸ
V P¯edökol·Ëku se tÏöÌme na vidÏnou v pondÏlÌ
v pondÏlÌ 13. z·¯Ì v 16.00!

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
Zah·jÌme v ˙ter˝ 21. z·¯Ì p¯edn·ökou PhDr. Josefa Tr·vnÌËka tradiËnÏ povÌd·nÌm o lÌöeÚsk˝ch
zajÌmavostech z historie a kultury.

HOROSTÃNA

VeSPOD

Pravideln˝ provoz zah·jÌme v ˙ter˝ 14. z·¯Ì!

TÏöÌme se na 13. z·¯Ì 2010, kdy zah·jÌme provoz. O pr·zdnin·ch je orato¯ zav¯en·. P¯ejeme
vöem oratori·n˘m a klub·k˘m hezkÈ pr·zdniny.

PRAXE
Od zaË·tku ökolnÌho roku 2010/2011 opÏt nabÌzÌme moûnost vykon·nÌ si pedagogickÈ praxe.

Z·pis do krouûk˘
na ökolnÌ rok 2010ñ2011 probÌh· od 6. z·¯Ì on line na adrese
www.salesianivali.cz. Podepsanou p¯ihl·öku a penÌze je nutnÈ p¯inÈst
do st¯ediska nejpozdÏji do 30. z·¯Ì.

Střípky z výletu do minulosti aneb Postřehy žáků
ZŠ Holzova z malého putování keltskou historií
LetoönÌ Den dÏtÌ jsme se spoluû·ky str·vili
v keltskÈm skanzenu Isarno (éelezo) nedaleko
Letovic. Na tento pÏkn˝ v˝let n·s doprovodila
panÌ uËitelka Mgr. Miroslava MalÌkov· a pan
uËitel Mgr. VladimÌr Ruban.
Nejprve jsme byli v Isarnu uvÌt·ni chrabr˝mi Kelty, obr·nci oppida. PotÈ jsme se ve spoleËnosti pr˘vodc˘, vybaven˝ch ochotou odpovÌdat
na vöechny naöe zvÏdavÈ ot·zky, na vlastnÌ oËi
p¯esvÏdËovali, kolik odvahy, vynalÈzavosti i ˙silÌ museli KeltovÈ, naöi d·vnÌ p¯edkovÈ, vynakl·dat, aby z p¯Ìrody vydobyli vöe, co jim umoûÚovalo v n·roËn˝ch podmÌnk·ch p¯eûÌt.
ZÌskali jsme na mÌstÏ n·zornou p¯edstavu
o keltskÈm zemÏdÏlstvÌ, bydlenÌ, o v˝robÏ odÏv˘ i jednoduchÈ obuvi, kter· vznikala v rukou
keltsk˝ch ûen, Ëi o podobÏ origin·lnÌ keltskÈ keramiky, vyr·bÏnÈ na hrnËÌ¯skÈm kruhu.

KeltovÈ mimo¯·dnou vyspÏlostÌ svÈ civilizace vynikali nad ostatnÌ soudobÈ kultury. Za jejich ˙spÏchy st·la i schopnost Kelt˘ zÌsk·vat
z p¯Ìrody kovy a d·le je obratnÏ, kvalitnÏ zpracovat na pot¯ebnÈ n·stroje a zbranÏ.
PotÏöilo n·s, kdyû jsme zjistili, ûe KeltovÈ
prosluli i sv˝m estetick˝m cÌtÏnÌm, ûe kladli velk˝ d˘raz nejen na uûiteËnost vÏcÌ, ale i na jejich
vzhled. Nakonec jsme si, coû bylo pro n·s nejzajÌmavÏjöÌ a souËasnÏ nejnam·havÏjöÌ Ë·stÌ putov·nÌ, sami vyzkouöeli nÏkter· ¯emesla.
Poznatky zÌskanÈ v pr˘bÏhu tohoto v˝letu
n·s natolik zaujaly, ûe jsme se rozhodli v b·d·nÌ
spoleËnÏ pokraËovat a hledat o Keltech, keltskÈ
civilizaci dalöÌ informace. UvÏdomili jsme si totiû, ûe tento z·jem jsme sv˝m piln˝m, vytrval˝m,
d˘vtipn˝m a stateËn˝m p¯edk˘m dluûni.
é·ci 7. A a 8. B Zä Holzova
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Velká hra
na olympijské hry
Na ploöe stadionu se shrom·ûdily pod vlajkami st·t˘ delegace sportovc˘ z celÈho svÏta
a v Br·nÏ borc˘ se pr·vÏ objevuje planoucÌ pochodeÚ s olympijsk˝m ohnÏm, n·sledovan·
slavnostnÌ druûinou, nesoucÌ vlajku s pÏti kruhy. Ano, tak zaËal zahajovacÌ ceremoni·l poslednÌch p¯edletnÌch olympijsk˝ch her. A kde ûe
se konaly? P¯ece na h¯iöti z·kladnÌ ökoly na
HornÌkovÏ ve Ëtvrtek 10. Ëervna.

Dětské divadlo a autorské čtení na Horníkově
V prvnÌ polovinÏ Ëervna se na mobilnÌm divadelnÌm jeviöti v jÌdelnÏ z·kladnÌ ökoly HornÌkova uskuteËnila premiÈra hry ÑPapouöek Bo¯ivoj je gÈniusì v pod·nÌ ökolnÌho dÏtskÈho divadelnÌho souboru, kter˝ na ökole pravidelnÏ, vûdy
na sklonku ökolnÌho roku, vystupuje jiû 13 let.
DÏtötÌ herci v nÏkolika reprÌz·ch p¯edstavili
sv˝m spoluû·k˘m i dospÏl˝m div·k˘m vtipnou
divadelnÌ fÈrii inspirovanou texty M. Macourka.
I pro staröÌ mÏla hra pikantnÌ p¯Ìchuù, kdyû dÏti
oko¯enily hru rozvern˝mi pÌsnÏmi na budovatelskÈ melodie 50. let. Hru s dÏtmi nastudoval Ji¯Ì
Postr·neck˝, kter˝ takÈ autorsky dotvo¯il texty.
St¯edeËnÌ veËer 9. Ëervna potom pat¯il v Galerii H·dy autorskÈmu ËtenÌ hry V·clava Baura.
Z·kladnÌ ökola HornÌkova spolu s NadaËnÌm
fondem Galerie H·dy pozvala zkuöenÈho divadelnÌka, aby p¯edstavil sv˘j nejnovÏjöÌ text ñ hru
ÑDÏdeËekì.

DÏtsk˝ divadelnÌ soubor se pro letoöek a v tomto
sloûenÌ s div·ky rozlouËil
DospÏl· Ë·st ökolnÌho divadelnÌho souboru
pozve 5. listopadu publikum na premiÈru hry
ÑHermelÌno, hubu drû!ì
Divadlo ve ökole ûije d·l.
(rez)

Expedice IQ Liberec
TamnÌ pedagogovÈ dali dÏtem n·ramn˝ d·rek ke Dni dÏtÌ, kdyû pro nÏ p¯ipravili velkou hru
na olympijskÈ hry. CelÈ dopoledne probÌhal
pro dÏti obou stupÚ˘ sportovnÌ program, zahrnujÌcÌ tradiËnÌ i netradiËnÌ, chcete-li neolympijskÈ
sporty. SoutÏûilo se ve sprintu, skoku do d·lky,
v hodu, ale takÈ ve skocÌch v pytlÌch, hodech na
korfbalov˝ koö Ëi v z·vodech na ÑopiËÌ dr·zeì.
A jakÈ by to byly olympijskÈ hry bez medailÌ! Na slavnostnÌm z·vÏreËnÈm ceremoni·lu her
je spolu s diplomy p¯edal ökol·k˘m mÌstostarosta LÌönÏ V·clav KoöuliË.

Ve svÈ zdravici ökol·k˘m parafr·zoval coubertinovskÈ olympijskÈ heslo: ÑNenÌ d˘leûitÈ
zvÌtÏzit, ale z˙Ëastnit se.ì Snad se ve vztahu
ke sportu zachov· v duchu coubertinovsk˝ch z·sad fair hry a dobrÈ v˘le i budoucÌ zastupitelstvo
mÏstskÈ Ë·sti. äkolnÌ sportovnÌ are·l, kter˝ byl
ned·vno znovuotev¯en po Ë·steËnÈ rekonstrukci,
zaûil p¯i Ñolympi·dÏì zatÏûk·vacÌ zkouöku.
V horkÈm a sluneËnÈm dni se postarali o pitn˝
reûim ökol·k˘ zamÏstnanci ökolnÌ kuchynÏ
a sponzo¯i z firmy ISO line, kte¯Ì z·vÏrem p¯edali rekordman˘m vöech kategoriÌ pÏknÈ d·rky.
Vöem organiz·tor˘m, sponzorskÈ firmÏ,
pedagog˘m, zkr·tka vöem z˙ËastnÏn˝m vËetnÏ
ökol·k˘, pat¯Ì dÌk za vyda¯enou olympi·du.
UskuteËnila se, na rozdÌl od tÏch opravdov˝ch,
v duchu olympijsk˝ch idejÌ, nebyla z·stÏrkou
velkÈho byznysu, n˝brû dobrou z·bavou a sportovnÌm z·ûitkem pro vöechny. A patrnÏ nebudu
daleko od pravdy, kdyû konstatuji, ûe b·jeËnÏ se
(rez)
pobavily nejen dÏti, ale i jejich uËitelÈ.
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PoslednÌ dva dubnovÈ dny se uskuteËnila
zajÌmav· expedice do Liberce, kterÈ se z˙Ëastnilo 47 dÏtÌ ze 6. a 7. t¯Ìd Zä NovolÌöeÚsk·. CÌlem naöÌ v˝pravy bylo Centrum Babylon se
spoustou zajÌmav˝ch aktivit pro dÏti i dospÏlÈ.
Ve Ëtvrtek jsme navötÌvili aquapark s mnoha
atrakcemi. V lunaparku jsme vyzkouöeli jÌzdu
na ÑdivokÈmì b˝ku, elektrick· auta, r˘znÈ trenaûÈry, horolezeckou stÏnu nebo trampolÌny. VeËe¯e byla p¯ipravena v jednÈ restauraci p¯Ìmo
v Babylonu a ubytov·nÌ ve zmodernizovanÈm
vojenskÈm hotelovÈm domÏ, ze kterÈho jsme
mÏli n·dhern˝ pohled na JeötÏd.
V p·tek byl pro n·s p¯ipraven program v IQ
parku ñ v prvnÌm vÏdeckotechnickÈm centru
v »eskÈ republice. CelÈ dopoledne jsme si hr·li
se spoustou fyzik·lnÌch a technick˝ch hraËek,
dÏlali pokusy, p¯i kter˝ch jsme se sezn·mili se
spoustou zajÌmav˝ch jev˘ a z·konitostÌ. Asi nejvÌce se n·m lÌbil ÑvodnÌ svÏtì ñ s r˘zn˝mi ml˝nky, pumpami, font·nami a vodojemy. Vöichni si
vyzkouöeli pokusy s velk˝mi bublinami. V novÈ
velkÈ hale byly p¯ipraveny dalöÌ zajÌmavÈ pokusy s kladkami, setrvaËnÌky na odst¯edivou sÌlu a
vztlakovou sÌlu. Byla tam i spousta hlavolam˘
a optick˝ch klam˘. Vyzkouöeli jsme i nÏkolik
pokus˘ s pomocÌ elekt¯iny a magnetismu. Vyro-

bili jsme si elektrick˝ proud, kter˝m jsme rozsvÌtili z·¯ivky. LÌbili se n·m i pokusy s r˘zn˝mi
akustick˝m p¯Ìstroji. Na z·vÏr naöÌ n·vötÏvy n·s
Ëekala cesta zrcadlov˝m labyrintem, kter˝ nikoho nezklamal a vöichni, kdo se ztratili, naöli cestu zpÏt.
Po dobrÈm obÏdÏ v Babylonu n·s Ëekala
jeötÏ prohlÌdka kr·snÈ botanickÈ zahrady. A pak
cesta dom˘.
Vöem se naöe expedice do Liberce lÌbila.
PodÏkov·nÌ pat¯Ì Nadaci ökola hrou, kter· naöÌ
akci finanËnÏ podpo¯ila i pracovnÌk˘m turistickÈho centra i celÈho Babylonu za perfektnÌ
sluûby a mil˝, vst¯Ìcn˝ p¯Ìstup.
VyuËujÌcÌ Zä NovolÌöeÚsk·

Škola končí, škola začíná
V p¯edveËer letoönÌho Dne dÏtÌ se v jÌdelnÏ
ökoly na HornÌkovÏ seöly desÌtky rodiË˘, aby
zhlÈdly vÌce jak hodinov˝ program pÌsniËek,
tanc˘ a sportovnÏ gymnastick˝ch skladeb v pod·nÌ û·k˘ ökoly, jejich dÏtÌ. äkol·ci se mÏli ËÌm
pochlubit. Mnoh· vystoupenÌ byla v pr˘bÏhu
uplynulÈho roku ocenÏna na soutÏûÌch ökolnÌch i mimoökolnÌch aktivit.
Na pestrÈm programu tÈmÏ¯ profesion·lnÌho st¯ihu, vËetnÏ v˝konu malÈ konferenciÈrky,
se v˝znamnÏ podÌlela hudebnÌ ökola Yamaha
v Ëele s Dagmar Pol·kovou.
Up¯ÌmnÈ dojetÌ vyvolalo vystoupenÌ prvÚ·Ëk˘ pod vedenÌm p¯ÌznivkyÚ folkloru a n·padit˝ch pedagoûek matky a dcery Vrchotov˝ch.

Na z·vÏr programu ¯editelka ökoly Olga Köicov·
pasovala prvÚ·Ëky jako v poh·dce poklep·nÌm
meËem na ramena. A na co ûe byli malÌ û·Ëci pasov·ni? Na rytÌ¯e? Kdepak. P¯ece na Ëten·¯e.
ÿeditelka ökoly podÏkovala rodiË˘m za to, ûe
ökole projevili d˘vÏru tÌm, ûe svÏ¯ili svÈ dÏti
k v˝uce a spoleËnÈ v˝chovÏ pr·vÏ jim.
Na ˙pln˝ konec p¯edaly dÏti sv˝m dojat˝m
mamink·m kvÏtiny. äkolnÌ ritu·l pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ spolu s akademiÌ bude d·le pokraËovat
ve svÈ tradici. A s poË·tkem ökolnÌho roku 2010/
2011 ökola slavnostnÏ uvÌt· dalöÌ lÌöeÚskÈ prvÚ·Ëky. Mnoh˝ z pedagog˘ si jistÏ posteskne:
ÑJak ten Ëas letÌ...ì A nejvÌce je to vidÏt na
dÏtech.
(rez)

'

Školství
Historie na vlastní oči

Nejlepší žáci 2009/2010

aneb é·Ëci Zä Holzova na toulk·ch
po praûsk˝ch pam·tk·ch

äkolsk· a kulturnÌ komise oceÚuje p¯ed
koncem ökolnÌho roku vynikajÌcÌ û·ky lÌöeÚsk˝ch z·kladnÌch a umÏleck˝ch ökol, kte¯Ì si p¯i
tÈto p¯Ìleûitosti odnesli diplomy a kniûnÌ pouk·zky od pana mÌstostarosty a poslechli si hudebnÌ d·rek od ZUä Trnkova. A v tomto ökolnÌm
roce se opravdu urodilo. DosaûenÈ ˙spÏchy ocenÏn˝ch û·k˘ byly opravdu mimo¯·dnÈ. Mezi
vyznamenan˝mi byli nÏkolikan·sobnÌ ˙ËastnÌci
ökolnÌch olympi·d, autorka muzik·lu, sportovci,
hudebnÌci i v˝tvarnice.
PodÏkov·nÌ pat¯Ì ocenÏn˝m û·k˘m, jejich
pedagog˘m a v neposlednÌ ¯adÏ ZUä Trnkova,

Mezi nejkr·snÏjöÌ mÏsta svÏta pat¯Ì zcela
jistÏ Praha, okouzlujÌcÌ nejen cizince sv˝mi
historick˝mi budovami, pamÏtihodnostmi.
A kdo by je mÏl zn·t lÈpe a b˝t na nÏ pat¯iËnÏ
hrd˝ neû-li rodil˝ »ech?!
Proto Ëtvrù·Ëci ze Zä Holzova zavÌtali do
Prahy, kde se Ñtoulaliì po stop·ch historie naöÌ zemÏ. VÏdomosti, informace zÌskanÈ z hodin vlastivÏdy si tak ovÏ¯ili a poznali na vlastnÌ oËi.
V Praze n·s p¯ivÌtalo slunÌËko a my jsme
si to ñ povzbuzeni v letoönÌm roce tak vz·cn˝m sluneËnÌm svitem ñ vyöl·pli k PraûskÈmu
hradu. Ohromila n·s katedr·la svatÈho VÌta,
kde jsme p¯i prohlÌdce obdivovali um jejich
stavitel˘ a z·roveÚ jsme si p¯ipomnÏli v˝znamnÈ osobnosti naöich dÏjin. NejvÏtöÌm z·ûitkem pro n·s byl pohled do Svatov·clavskÈ
kaple, kter· je unik·tnÌ jak svojÌ n·dhernou
v˝zdobou, tak i v˝znamem.
Po zhlÈdnutÌ ostatnÌch pam·tek v are·lu
HradËan n·s Ëekala Nerudova ulice se sv˝mi
domovnÌmi znaky (merky). Na KarlovÏ mostÏ
n·s pohltil dav lidÌ a my jsme spolu s nÌm oceÚovali nejen kr·sy mostu, ale i malebnost
okolnÌch staveb a pokojnÏ plynoucÌ ¯eku Vltavu. I zde jsme se dozvÏdÏli spoustu nov˝ch
informacÌ a hlavnÏ jsme vöe osobnÏ proûili
a nemuseli listovat v uËebnicÌch.
V BetlÈmskÈ kapli jsme mnozÌ ˙plnÏ poprvÈ spat¯ili origin·l obraz˘ z kostnickÈho
koncilu. PotÈ jsme se malebn˝mi uliËkami
starÈ Prahy vydali na StaromÏstskÈ n·mÏstÌ,
kde nejen dÏti fascinoval p¯edevöÌm mÌstnÌ
orloj. I po dlaûbÏ tohoto n·mÏstÌ kr·Ëely dÏjiny, zde bylo r. 1621 popraveno 27 p¯edstavitel˘ protihabsburskÈho odboje... a my jsme si
zde vöe, co jiû zn·me, zopakovali, p¯ipomnÏli.
Karolinum, StavovskÈ divadlo a V·clavskÈ n·mÏstÌ byla poslednÌ mÌsta naöeho putov·nÌ a my pak odch·zeli smÏrem k autobusu
plni z·ûitk˘ a nov˝ch znalostÌ.
V˝let se n·m skvÏle vyda¯il a my si
ovÏ¯ili, ûe znalosti nemusÌme Ëerpat pouze
z uËebnic a v˝klad˘ ve ökole. Pozn·v·nÌ historie na vlastnÌ oËi n·s bavÌ mnohem vÌc.
é·ci 4. A a. 4. B
Mgr. DrahomÌra NÏmeËkov·,
Mgr. Hana »Ìûkov·

jejÌû û·ci ozdobili sv˝mi v˝kony slavnostnÌ dopoledne a p¯ispÏli k p¯ÌjemnÈ atmosfÈ¯e tradiËnÌ
akce.
Ing. Eva Svobodov·,
radnÌ, p¯edsedkynÏ äkolskÈ a kulturnÌ komise

Z kultury
Národopisná slavnost Františka Svobody
NÏkolikr·t do roka se p¯i r˘zn˝ch p¯Ìleûitostech pootevÌr· v LÌöni objemn· truhlice,
kter· obsahuje nesmÌrnÏ vz·cn˝ poklad ñ
n·rodopisnÈ dÏdictvÌ, kterÈ n·m zanechaly
p¯edchozÌ generace. TradiËnÏ dvakr·t do roka se otev¯e doko¯·n pro LÌöeÚ. PoprvÈ na ja¯e poË·tkem kvÏtna vzd·v· LÌöeÚ hold svÈmu
rod·kovi, vz·cnÈmu ËlovÏkovi, sbÏrateli pÌsnÌ a lÌöeÚsk˝ch lidov˝ch zvyk˘, Frantiöku
Svobodovi, podruhÈ potom v z·¯Ì p¯i p¯Ìleûitosti tradiËnÌch LÌöeÚsk˝ch hod˘.
LetoönÌ st¯ÌdavÈ poËasÌ bylo nakonec docela p¯ÌvÏtivÈ a krojovanÈ dcerky v pr˘vodu
v sobotu 15. 5. konanÈho na poËest Frantiöka
Svobody se obeöly bez igelitov˝ch chr·niË˘
sv˝ch bohat˝ch brok·tov˝ch suknÌ. Div·ci
mohli na n·m. Karla IV. srovnat kroje dom·cÌ,
s kroji letoönÌch host˘ slavnosti z HanÈ.
Ve zcela zaplnÏnÈm s·le probÏhl odpolednÌ
program, ve kterÈm se p¯edstavili hostÈ z HanÈ trochu netradiËnÌm zp˘sobem tzv. Han·ck˝m menuetem, trochu k¯Ìûencem lidovÈ tradice a dvorsk˝m zp˘sobem z·bavy. Velmi p¯Ìjemn˝m ko¯enÌm odpoledne bylo vystoupenÌ
nadÏje pokraËovatel˘ lÌöeÚskÈho folkloru,
souboru LÌöÚ·Ëek, kter˝ dok·zal velmi lehce
roztleskat pln˝ s·l, stejnÏ jako VoniËka lidov˝ch pÌsnÌ z LÌönÏ v pod·nÌ souboru Star· LÌöeÚ, ve kterÈ se ozvala mÌrn· nostalgie za-

öl˝ch Ëas˘. Z·vÏr potom tvo¯il skvÏl˝ v˝stup
dom·cÌho n·rodopisnÈho souboru LÌöÚ·ci
a Cimb·lovÈ muziky LÌöÚ·ci v rozvern˝ch Pij·ck˝ch pÌsnÌch.

R·da bych touto cestou podÏkovala za
p¯Ìjemn˝ kulturnÌ z·ûitek v tÈto konzumnÌ
a uspÏchanÈ dobÏ. P¯edevöÌm vedoucÌmu N·rodopisnÈho souboru LÌöÚ·ci Josefu Tr·vnÌËkovi, vedoucÌmu Cimb·lovÈ muziky LÌöÚ·ci
Tom·öi Knechtovi, vedoucÌ souboru Star· LÌöeÚ pÌ. ZdeÚce H·neËkovÈ a v neposlednÌ ¯adÏ
vedoucÌ souboru LÌöÚ·Ëek, pÌ. HelenÏ VrchotovÈ za jejich neziötnou obÏtavost p¯i p¯ÌpravÏ
letoönÌ slavnosti, vöem protagonist˘m p¯ÌjemnÈho sobotnÌho odpoledne a takÈ v·m vöem,
kte¯Ì podporujete lidovÈ tradice. Vöem p¯eji
hodnÏ ötÏstÌ, radosti, optimismu a hlavnÏ vytrvalosti, se kterou se v·m da¯Ì obohatit n·ö
vöednÌ ûivot. A takÈ ˙spÏch˘ na p˘dÏ mimo
LÌöeÚ, na r˘zn˝ch folklornÌch festivalech
a dalöÌch akcÌch, kter˝mi dok·ûete LÌöeÚ d˘stojnÏ reprezentovat.
N·rod, kter˝ nechov· ˙ctu ke kulturnÌmu
dÏdictvÌ a nedok·ûe si jej chr·nit a uchovat, je
p¯edurËen k pomalÈmu z·niku.
JeötÏ jednou srdeËnÈ dÌky.
PhDr. Ji¯ina Belcredi, radnÌ mÏsta Brna
a p¯edsedkynÏ Komise pro kulturu RMB
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Z kultury
1. Mezinárodní mistrovství
Česko-Slovenska v kulturistice
V KulturnÌm centru LÌöeÚ na DÏlÚ·ku se uskuteËnila v sobotu
12. Ëervna v˝znamn· akce ñ 1. roËnÌk Mezin·rodnÌho mistrovstvÌ »esko-Slovenska v kulturistice a fitness federace NABBA 2010.
Jiû v 10.00 hod. zaËÌnalo semifin·le. S·l
byl zaplnÏn˝ do poslednÌho mÌsteËka. Na
tuto soutÏû s mezin·rodnÌ ˙ËastÌ p¯ijelo 70
z·vodnÌk˘ z »eskÈ republiky, Slovenska, Rakouska a MaÔarska.
Byli mezi nimi takÈ
mist¯i Evropy a mist¯i
svÏta. Do obecenstva
usedli i n·vötÏvnÌci z mnoha evropsk˝ch zemÌ. Fin·le tohoto z·vodu
odstartovalo v 16.00 hodin. Vöechny p¯ÌtomnÈ z·vodnÌky a z·vodnice
zde d˘stojnÏ p¯ivÌtal a pozdravil za M» Brno-LÌöeÚ radnÌ, pan Karel
Fux, kter˝ jim pop¯·l mnoho ˙spÏch˘ do soutÏûe. Mezin·rodnÌ MistrovstvÌ »esko-Slovenska bylo po mnoha letech spojenÈ a proto si mnozÌ
z div·k˘ i rozhodËÌch pochvalovali obzvl·ötÏ vysokou ˙roveÚ soutÏûe,
v˝bornou organizaci a atmosfÈru. SoutÏû byla rozdÏlena do jednotliv˝ch kategoriÌ. AbsolutnÌm vÌtÏzem se stal VojtÏch Koritensk˝. U tohoto
z·vodnÌka p¯evl·dala vyv·ûenost, kvalita, estetika, prostÏ vöe, co k zÌsk·nÌ tak v˝znamnÈho titulu je pot¯eba. Mist¯i »R, kte¯Ì byli vyhl·öeni
vÌtÏzi v tÈto soutÏûi, budou reprezentovat naöi republiku jeötÏ v Ëervnu
na MistrovstvÌ svÏta na MaltÏ.
TÏöÌ n·s, ûe se vöem u n·s v DÏlnickÈm domÏ lÌbilo a vybrali si pr·vÏ LÌöeÚ pro uspo¯·d·nÌ tak d˘leûitÈ akce ve svÏtÏ kulturistiky.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Na slovíčko s Radimem Uzlem
V kulturnÌm domÏ DÏlÚ·k vystoupil v p·tek 21. kvÏtna, a to hned
dvakr·t, n·ö p¯ednÌ sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc.. Dopoledne
bylo vÏnov·no ml·deûi v po¯adu ÑNa slovÌËko s Radimem Uzlemì,
ve kterÈm tento soudnÌ znalec, gynekolog, porodnÌk, sexuolog a spisovatel vypr·vÏl o rizicÌch v sexu·lnÌm ûivotÏ mlad˝ch lidÌ. V po¯adu
trvajÌcÌm 90 minut dok·zal zaujmout ökolnÌ ml·deû velmi poutav˝m
a jistÏ pouËn˝m vypr·vÏnÌm.
VeËer vystoupil v klubovÈm po¯adu ÑSexy ûivot s Radimem
Uzlemì, kdy p¯ed·val svÈ zkuöenosti a poznatky jak z odbornÈ lÈka¯skÈ
praxe, tak i jako soudnÌho znalce vysoce kvalifikovanou a vtipnou formou. Z jeho vystoupenÌ byla patrna hlubok· znalost problematiky sexuologie opÌrajÌcÌ se o znalost vÏdeck˝ch pramen˘, kterÈ dok·ûe p¯ed·vat v poutavÈm vypr·vÏnÌ, kdy se div·k zalykal smÌchem i v·ûnÏ p¯em˝ölel o jeho slovech. Nelze smÏöovat, podle jeho slov, sex a l·sku, cit
a ˙ctu a sluönost. D˘leûit· je rovnov·ha tÏchto
atribut˘ nebo kategoriÌ
v r·mci osobnosti kaûdÈho z n·s. CelÈ jeho
vystoupenÌ, vËetnÏ n·sledn˝ch dotaz˘ div·k˘
jen uk·zalo a potvrdilo
jak d˘leûitÈ jsou pro
n·s v celÈm pr˘¯ezu generaËnÌm, od tÏch nejmladöÌch ñ n·ctilet˝ch
aû po vÏkovÏ vyzr·lÈ seniorskÈ obËany informace MUDr. Radima
Uzla, CSc., lÈka¯e, u nÏhoû prvo¯ad˝m aspektem v lidskÈm chov·nÌ je
mravnost jako Ëistota duöevnÌ i tÏlesn·. Jsou to pilÌ¯e, na kter˝ch je nutno stavÏt jak normy z·konnÈ, tak i obecnÈ ñ lidskÈ, rodinnÈ i spoleËenskÈ. P¯edstavenÌ prov·zel moder·tor, n·vötÏvnÌci mÏli moûnost bÏhem
p¯est·vky napsat dotazy i anonymnÏ, na kterÈ jim Radim Uzel dok·zal
odbornÏ, ale i s humorem odpovÏdÏt.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ



Vážení občané Líšně!
S potÏöenÌm m˘ûeme konstatovat, ûe kurzy, kterÈ po¯·d·me v KCL
Kotlanka jsou st·le pevnou souË·stÌ Vaöich vzdÏl·vacÌch i sportovnÌch aktivit. Tak jako v loÚskÈm roce i pro nast·vajÌcÌ ökolnÌ rok 2010/11 p¯ipravilo pro V·s KulturnÌ centrum LÌöeÚ 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 2010. Vöechny srdeËnÏ zveme 7. z·¯Ì
na Den otev¯en˝ch dve¯Ì, kdy si m˘ûete prohlÈdnout prostory Kotlanky
a zÌskat veökerÈ pot¯ebnÈ informace ke kurz˘m. OpÏt jsme si pro V·s p¯ipravili novinky.
Z pohybov˝ch kurz˘ V·m nabÌdneme v souËasnÈ dobÏ velmi û·danou
ZUMBU ñ z·bavnÈ spojenÌ aerobiku s latinskoamerick˝mi prvky. D·le cviËenÌ GYRO ñ jedn· se o nov˝ cviËebnÌ systÈm vych·zejÌcÌ z centra tÏla, p¯i
kterÈm lze souËasnÏ posilovat b¯iönÌ i z·dovÈ svaly a p¯Ìmo pro ty, kdo majÌ
problÈmy se z·dy nabÌzÌme takÈ speci·lnÌ CVI»ENÕ NA BOLESTI V Z¡DECH. Na prevenci bolesti zad, n·cvik spr·vnÈho drûenÌ tÏla, vyrovn·v·nÌ
svalov˝ch dysbalancÌ nabÌzÌme TENSEGRITU. Kdo si chce zacviËit pro
zdravÌ a relaxaci m˘ûe si zvolit kurz pro pohodu tÏla i duöe ñ J”GU pro
dospÏlÈ. D·le pro dÏti a ml·deû ve vÏku od 12 do 18 let nabÌzÌme oblÌben˝
STREET DANCE a JUNIORSK› AEROBIK. M˘ûete si vybrat takÈ pohybovÈ kurzy jako je nap¯. KALANETIKA ñ ˙Ëinn· metoda na tvarov·nÌ postavy, vhodn· pro vöechny vÏkovÈ kategorie. PILATES ñ cviËenÌ na podloûce vhodnÈ pro ûeny i muûe i jako rehabilitaËnÌ metoda, kterÈ podporuje
spr·vnÈ drûenÌ tÏla, pruûnost a ohebnost. VybÌrat si m˘ûete i z dalöÌch kurz˘
jako jsou b¯iönÌ orient·lnÌ tance, latinskoamerickÈ tance, taneËnÌ skupiny
pro dÏti nebo cviËenÌ pro seniory.
Z jazykov˝ch kurz˘ V·m v letoönÌm roce nabÌdneme ANGLI»TINU,
NÃM»INU, FRANCOUZäTINU a RUäTINU v r˘zn˝ch pokroËilostech.
NovÏ nabÌzÌme takÈ kurzy »EäTINY PRO CIZINCE. V loÚskÈm roce jsme
otev¯eli kurz »ESK…HO ZNAKOV…HO JAZYKA, do kterÈho se m˘ûete
p¯ihl·sit i v novÈm ökolnÌm roce. D·le nabÌzÌme p¯Ìpravu na p¯ijÌmacÌ
zkouöky na st¯ednÌ ökoly z ËeskÈho jazyka a matematiky.
OpÏt otevÌr·me v˝tvarnÈ kurzy kresby pro dospÏlÈ i pro dÏti a v˝tvarn˝
kurz individu·lnÌ p¯Ìpravy ke studiu na ökol·ch v˝tvarnÈho smÏru.
Z hudebnÌch kurz˘ jsme p¯ipravili novÏ hru na saxofon, housle a akordeon.
NabÌdneme V·m takÈ ¯adu zajÌmav˝ch vÌkendov˝ch kurz˘. PevnÏ vÏ¯Ìme, ûe naöe nabÌdka na ökolnÌ rok 2010/11 udÏl· radost nejen V·m, ale
i Vaöim dÏtem.
A tak jste mÏli moûnost p¯esvÏdËit se, ûe KulturnÌ centrum LÌöeÚ zcela
systematicky postupuje p¯i tvorbÏ program˘ tak, aby pokrylo öirokÈ spektrum obyvatel LÌönÏ. UrbanistickÈ ¯eöenÌ M» Brno-LÌöeÚ vytvo¯ilo okolo
ÑstarÈì LÌönÏ urËit˝ prstenec novÈ z·stavby byt˘. ProlÌn· se tu tedy v nÏkolika krocÌch tradice s nov˝mi obyvateli, kte¯Ì se teprve zaËleÚujÌ
do naöeho historickÈho prost¯edÌ ñ a mezi nÏ, nutno zd˘raznit, pat¯Ì ml·deû od tÏch nejmenöÌch po ty dospÏlejöÌ. Velmi usilovnÏ musÌme myslet
a konat pro to, aby pr·vÏ dospÌvajÌcÌ ml·deû, ale i maminky a ostatnÌ obyvatelÈ celÈ LÌönÏ mÏli a naöli urËitÈ mÌsto, kde bychom ve spolupr·ci i se
ökolami v KulturnÌm centru LÌöeÚ vytv·¯eli z·zemÌ pro smysluplnÈ vyplnÏnÌ volnÈho Ëasu, ale i relaxaci tÏlesnou a duöevnÌ.
DÏkujeme V·m za Vaöi p¯ÌzeÚ a p¯ejeme vöem kr·snÈ lÈto plnÈ poKolektiv pracovnÌk˘ KC LÌöeÚ
hody.

Z dopisů čtenářů
Dětský den s Pastelkou
Sv·tek Dne dÏtÌ tento rok vyöel na zamraËenÈ a chladnÈ ˙ter˝, p¯esto
jsme si tento sv·tek s dÏtmi ¯·dnÏ uûili, a to hlavnÏ dÌky rodinnÈmu centru
Pastelka. DÏkujeme vöem Ñtet·mì, kterÈ si pro n·s ve spolupr·ci s PoliciÌ
»R p¯ipravily soutÏûenÌ v nejr˘znÏjöÌch dovednostech ñ ze soutÏûÌcÌch dÏtÌ
se stali malÌ z·chran·¯i, skokani v pytlÌch, vrhaËi motork·¯skou rukavicÌ,
dÏti potr·pily svÈ hlaviËky p¯i snaze vysvÏtlit, co znamen· kter· dopravnÌ
znaËka... P¯i Ëek·nÌ mezi soutÏûemi si mohly Ëas kr·tit jÌzdou na odr·ûedlech a v cÌli si doslova vychutnaly sladkou odmÏnu a dalöÌ ceny v podobÏ
omalov·nek, pexesa a pÌöùalky (ta naöe zmizela nÏkde v ˙trob·ch Mari·nskÈho ˙dolÌ, snad je jÌ tam dob¯e) a obdivovaly p¯ÌtomnÈ p·ny policajty,
jejich auto a vystavenou starou sanitku.
ChtÏla bych tÌmto Ël·nkem podÏkovat rodinnÈmu centru Pastelka
za pÏknÏ zorganizovan˝ dÏtsk˝ den, jako i za vöechny aktivity, kterÈ pro n·s
Mgr. Marta Svobodov·
ñ lÌöeÚskou ve¯ejnost po¯·dajÌ.
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Z kultury

Korálkování na Kotlance
éeny, kterÈ mÏly z·jem dozvÏdÏt se nÏco novÈho a zajÌmavÈho
o kor·lkov·nÌ, se seöly v sobotu 5. Ëervna 2010 na Kotlance, kde si takÈ
samy vyzkouöely vyrobit öperk. Lektorka Marie Novotn· se jim s velkou pozornostÌ maxim·lnÏ vÏnovala. O kaûdÈm komponentu i v˝robnÌm postupu jim podala podrobn˝ v˝klad: jakÈ jsou na trhu k dost·nÌ,
kter˝m d·t p¯ednost a naopak, kterÈ jsou nekvalitnÌ. TakÈ ˙ËastnicÌm
tohoto vÌkendovÈho kurzu v kr·tkosti p¯edstavila nÏkolik druh˘ kor·lk˘ a k Ëemu jsou vhodnÈ. NechybÏla ani uk·zka z jejÌ kor·lkovÈ tvorby.
Pak uû se kaûd· z ûen pustila do vlastnÌch v˝tvor˘. Vöechny vyrobenÈ Ñöperkyì byly origin·lnÌ a mimo¯·dnÏ n·paditÈ, jak m˘ûete vidÏt
na fotografiÌch. VÌkendovÈ kurzy tak zajÌmavÈ a tv˘rËÌ techniky jakou
bezesporu kor·lkov·nÌ je, budeme opÏt nabÌzet i v novÈm ökolnÌm roce
2010/2011.
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Sport
Mažoretky Lili

Pohár líšeňských škol ve futsale

V nedÏli 6. 6. 2010 se na DÏtskÈm dni po¯·danÈm KCL v kulturnÌm domÏ DÏlÚ·k v LÌöni p¯edstavily malÈ maûoretky ze sousednÌch
éidenic. DÏtskÈmu i dospÏlÈmu publiku se moc lÌbily ñ a tak p¯ÌpadnÈ z·jemce zvou touto cestou k rozöÌ¯enÌ jejich ¯ad.
Maûoretky LILI jsou mladou skupinou dÏvËat ve vÏku 6ñ15 let,
kter· teprve druh˝m rokem p˘sobÌ v oblasti Brna sever. O tom ûe se
jim da¯Ì, svÏdËÌ pÏknÈ druhÈ mÌsto v letoönÌ dubnovÈ mezin·rodnÌ
taneËnÌ soutÏûi, kter· je vyhl·öenou tradicÌ na M» Brno-St¯ed a hlavnÏ r˘st ËlenskÈ z·kladny. Pomalu se profiluje oddÏlen· skupina p¯Ìpravky dÏvËat ve vÏku 3ñ5 let, juniorek 6ñ12 let a dorostu ve vÏku
13ñ16 let. RaketovÏ
rychl˝ vzestup je ale
hlavnÏ v oblasti prezentace a poËtu akcÌ,
na kter˝ch se dÏvËata
ve¯ejnosti ukazujÌ.
Kalend·¯ vystoupenÌ skupiny ËÌt· v prvnÌm pololetÌ tohoto
roku na 20 prezentacÌ!
NÏkterÈ z tÏchto akcÌ
jsou nÏkolikadennÌ ñ
a tak je evidentnÌ, ûe si touto volnoËasovou aktivitou dÏvËata uûÌvajÌ
nejen t˝dnÏ 3 hodiny tvrdÈho trÈninku, ale takÈ spoustu kolektivnÌ
z·bavy a v˝let˘ mimo jejich domovskÈ Brno. S poËtem akcÌ velmi
rychle vzrostly pot¯eby na profesion·lnÌ vybavenÌ a p˘sobivÈ pom˘cky k vystupov·nÌ. BÏhem nÏkolika m·lo mÏsÌc˘ se skupinu ñ pomocÌ
sponzorsk˝ch dar˘ a takÈ dotace M» ve kterÈ LILI p˘sobÌ ñ poda¯ilo
vybavit sportovnÌmi kost˝my öit˝mi na mÌru a vöemi pro maûoretky
nutn˝mi doplÚky.
RadostÌ je fungov·nÌ koncepce p¯edevöÌm pro trenÈrku skupiny ñ
kter· je dlouholetou reprezentantkou t˝mu AMA Opava a v BrnÏ studuje pedagogickou fakultu MU. Tradice maûoretkovÈho sportu je
na severnÌ MoravÏ o t¯Ìdu v˝öe neû ve zbytku republiky. Proto se takÈ
ve kvalifikaci na mezin·rodnÌ soutÏûe vrcholovÈ organizace maûoretek IMA prosazujÌ v˝hradnÏ dÏvËata z Ostravy nebo Opavy.
V BrnÏ a okolÌ
p˘sobÌ nÏkolik m·lo
konkurenËnÌch skupin
jejichû pojetÌ je ovöem
spÌöe, neû pojetÌm
soutÏûivosti a zdravÈ
rivality sportu pojetÌ
obecnÈ volnoËasovÈ
aktivity. Koncepce LILI je v tomto jin·. Technika dÏvËat se neuvÏ¯itelnÏ zkvalitÚuje ñ n·roËnÏjöÌ prvky v sestav·ch dod·vajÌ prezentacÌm dynamiku a atraktivitu.
Inspiraci LILI hledajÌ ve skupin·ch odpovÌdajÌcÌch jejich pojetÌ
maûoretek. EvropskÈ ambice majÌ v okolÌ takÈ obecnÏ vûdy atraktivnÌ
Slovenky. Pr·vÏ s jejich z·kladnami v äale a GalantÏ majÌ LILI rozbÏhnutou druûbu a organizujÌ spoleËnÈ akce. V˝mÏna zkuöenostÌ je,
jako ve vöech oblastech, i tady vÌce neû d˘leûit·. A pakliûe se vöe povede ñ vyrazÌ LILI na podzim pr·vÏ se Slovenkami na druûebnÌ soust¯edÏnÌ trÈnovat na pÌsËit˝ch pl·ûÌch a hledat inspiraci u kolegyÚ
z italskÈ Verony!
Snad n·m tedy na BrnÏnsko studenti z jin˝ch kraj˘ republiky
p¯inesou novÈ dobrÈ vÏci ñ a Brno tak zÌsk· v oblasti dÏtskÈho tance
nov˝ smÏr, kter˝ jej bude zviditelÚovat a dob¯e reprezentovat!
A pakliûe se mezi Ëten·¯i najdou lok·lpatrioti, kte¯Ì projekt r·di podpo¯Ì ñ vÌt·me novÈ Ëlenky v pr˘bÏhu celÈho roku. P˘sobÌme v CV»
Paleta/DDM Junior Brno-éidenice, CV» Liöka/DDM Luû·nky
Bilovice a CV» Lesn·/DDM Luû·nky Brno. VÌce informacÌ u hlavnÌ
trenÈrky sl. Jany KrusberskÈ ñ tel.: 775 374 161, e-mail: j.krusberska
Zuzana Parisi, manaûerka skupiny
@seznam.cz.

Dne 28. 5. 2010 probÏhl 4. roËnÌk Poh·ru lÌöeÚsk˝ch ökol ve futsale.
TÈto akce se z˙Ëastnily Zä Holzova, Zä HornÌkova, Zä Masarova a Zä
NovolÌöeÚsk·. Chlapci ze vöech ökol p¯edvedli velmi bojovnÈ v˝kony
a u nejlepöÌch byly vidÏt i kr·snÈ akce. V celkovÈm po¯adÌ zvÌtÏzilo druûstvo Zä NovolÌöeÚskÈ ÑAì p¯ed Zä NovolÌöeÚskou ÑCì a Zä Holzovou.
NejlepöÌm hr·Ëem turnaje byl Luk·ö HradÌlek ze Zä NovolÌöeÚskÈ ÑAì
a ze stejnÈho druûstva byl i nejlepöÌ st¯elec Tom·ö KrejËÌ s 8 gÛly. Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ. Vöem z˙ËastnÏn˝m p¯eji mnoho
˙spÏch˘ a to nejen ve sportu, ale i v osobnÌm ûivotÏ.
S pozdravem ÑSportu zdarì Ivo Stejskal

SK Líšeň muži „A“ –
hodnocení jarní části sezony MSFL
Po odstoupenÌ muûstva Fulneku vstupovala LÌöeÚ do jarnÌch odvet
z poslednÌho mÌsta se ziskem 12-ti bod˘. Po podzimnÌ Ë·sti p¯iöel trenÈr
ZbynÏk Zbo¯il, asistent Roman Drga a obmÏnou proöel i hr·Ësk˝ k·dr.
Odeöli Dupal, »ejka, Jaroö, Konr·d, Kupsk˝ a KuËera a do k·dru p¯iöli
Kukleta ñ jako druh˝ brank·¯, Kr·l, VrtÏna, Bedn·¯ a Ryö·nek.
V lednu muûstvo absolvovalo kondiËnÌ soust¯edÏnÌ na »eladnÈ, kde
se stmelilo a odstartovalo cestu za z·chranou v MSFL. ⁄vod jarnÌ Ë·sti
LÌöni vyöel a v prvnÌch dvou utk·nÌch doma naplno bodovala. TÌm se
dostala ze sestupov˝ch p¯ÌËek a aû do konce jara se uû na nich neobjevila.
DefinitivnÌ z·chranu p¯inesl dom·cÌ z·pas proti KromÏ¯Ìûi. N·sledujÌcÌ
tabulka ukazuje zlepöenÌ lÌöeÚsk˝ch fotbalist˘ v jarnÌ Ë·sti ligy.
MSFL ñ tabulka jara 2010:
1. HFK Olomouc
14 10 0 4 30:16
30
2. Znojmo
14 9 1 4 25:14
28
3. Olomouc ÑBì
14 8 2 4 27:18
26
4. Fr˝dek-MÌstek
14 7 4 3 19:13
25
5. B¯eclav
14 7 3 4 20:15
24
6. KromÏ¯Ìû
14 6 4 4 15:15
22
7. LÌöeÚ
14 5 5 4 15:14 20
8. UniËov
14 5 4 5 21:15
19
9. Brno ÑBì
14 5 4 5 20:16
19
10. Jihlava ÑBì
14 5 4 5 22:21
19
11. Z·b¯eh
14 5 2 7 12:17
17
12. SlaviËÌn
14 5 2 7 12:19
17
13. MutÏnice
14 4 2 8 7:18
14
14. BanÌk ÑBì
14 3 1 10 14:26
10
15. Dosta Bystrc
14 1 2 11 6:28
5
Doma:
LÌöeÚ
8 5 2 1 13:5
17
Venku:
LÌöeÚ
6 0 3 3 2:9
3
CelÈ jaro odehr·lo muûstvo LÌönÏ bez vylouËenÌ a hr·Ëi dostali ve 14
z·pasech 26 ûlut˝ch karet, coû nejsou ani dvÏ na utk·nÌ. Do vöech 14-ti
utk·nÌ zas·hli Bedn·¯, »ampa a Nosko, nejvÌce minut na h¯iöti str·vil
»ampa 1213 minut, n·sleduje Bedn·¯ s 1182 a Sedmidubsk˝ s 1170
minutami. NejlepöÌm st¯elcem se stal Belej se 7 brankami a nahr·vaËem
VrtÏna s 5 asistencemi.
(ZZ)
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