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ZDARMA
KlÌËem je dialog ñ v˝öe n·jemnÈho
v obecnÌch bytech
LetoönÌm rokem konËÌ regulovanÈ n·jemnÈ v obecnÌch
bytech. O dalöÌ v˝öi bude rozhodovat dohoda n·jemce s pronajÌmatelem a pr·vÏ za tÌmto ˙Ëelem vypracovalo MMR (Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj) cenovou mapu n·jemnÈho, kter· m·
v p¯Ìpadn˝ch sporech slouûit jako podklad pro stanovenÌ
opr·vnÏnosti poûadavk˘ pronajÌmatele v˘Ëi n·jemci. Toto
n·jemnÈ je pro LÌöeÚ stanoveno ve v˝öi 92,50 KË/m2/mÏsÌc.
NaöÌm cÌlem je urËit optim·lnÌ Ë·stku, kter· odpovÌd· skuteËn˝m n·klad˘m a zohledÚuje i rozvoj bytovÈho fondu. Obec by
nemÏla podnikat, ale nabÌdnout moûnost cenovÏ p¯ijatelnÈho
bydlenÌ pro rodiny s dÏtmi, seniory, pro matky s dÏtmi Ëi samoûivitele, pro kterÈ je z ekonomick˝ch d˘vod˘ nedostupnÈ po¯ÌzenÌ vlastnÌho bydlenÌ.
Pokud je MMR schopno fundovanÏ a tak¯ÌkajÌc od zelenÈho stolu na z·kladÏ ekonomick˝ch ukazatel˘ stanovit maxim·lnÌ moûnou v˝öi n·jemnÈho pro naöi mÏstskou Ë·st na 92,50
KË/m2/mÏsÌc, mÏl by b˝t spr·vce schopen tuto Ë·stku na z·kladÏ znalosti skuteËnÈho stavu bytovÈho fondu vyËÌslit mnohem
p¯esnÏji a to vËetnÏ definov·nÌ ËasovÈho horizontu realizace
oprav a investic. V neposlednÌ ¯adÏ by mÏl rozhodnout a navrhnout strategii, kter· povede k zodpovÏdnÈmu udrûenÌ a rozvoji bydlenÌ. Je takÈ t¯eba, abychom ctili ⁄stavu »R, kde je
mimo jinÈ zakotveno pr·vo na bydlenÌ.
R·di bychom provedli kompletnÌ a vypovÌdajÌcÌ anal˝zu
stavu naöeho bytovÈho fondu, popsali si rozsah a finanËnÌ
n·kladnost regenerace a revitalizace v minul˝ch letech. D·le se
chceme sezn·mit s n·zorem n·jemnÌk˘, kter˝ bychom mohli

zÌskat nap¯Ìklad formou r˘zn˝ch anket
a n·sledn˝m vyhodnocenÌm informacÌ,
stÌûnostÌ Ëi p¯ipomÌnek prost¯ednictvÌm
nap¯Ìklad domovnÌk˘ Ëi pracovnÌk˘
Spr·vy majetku LÌöeÚ, p. o. Takto zÌskan· data zanalyzujeme a stanovÌme
tempo a finanËnÌ n·roËnost oprav bytovÈho fondu.
VÌce informacÌ naleznete na ofici·lnÌch webov˝ch str·nk·ch M» Brno-LÌöeÚ www.brno-lisen.cz

Slovo
starosty

B¯etislav ätefan, v·ö starosta

Dovoluji si v·s pozvat na ve¯ejnou diskuzi na tÈma ÑV˝öe n·jemnÈho v obecnÌch bytechì, kter·
se uskuteËnÌ ve st¯edu 11. dubna 2012 od 17 hod. ve velkÈm
s·lu radnice M» Brno-LÌöeÚ, JÌrova 2.

Zveme obËany na

14. ve¯ejnÈ zased·nÌ
Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon·

19. 4. 2012
ve velkÈm s·le radnice M» Brno-LÌöeÚ,
JÌrova 2 v 17.00 hod.
Zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
je moûno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
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Zprávy z Radnice
Vážení spoluobčané,

MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ

povaûuji za svoji mor·lnÌ povinnost v·m ozn·mit svoji rezignaci na funkci
Ëlena ZM» Brno-LÌöeÚ za LÌöeÚsk˝ blok ke dni 8. 3. 2012. éivotnÌ a pracovnÌ povinnosti mÏ nynÌ i v budoucnu budou odpout·vat od kontaktu s v·mi voliËi i od informacÌ o dÏnÌ v LÌöni a mÈ svÏdomÌ mi tudÌû nad·le neumoûÚuje naplÚovat sv˘j mand·t zastupitelky. Nehodl·m dlouze rozv·dÏt
okolnosti svÈho rozhodnutÌ, p¯edpokl·d·m, ûe jsou vöeobecnÏ zn·mÈ.
Dovolte mi, abych v·m vöem touto cestou podÏkovala za spolupr·ci
v minul˝ch letech, za d˘vÏru a podporu, kterou jste mi bÏhem 14-ti let ve¯ejnÈ pr·ce vÏnovali, aù uû ve funkci Ëlenky zastupitelstva, mÌstostarostky
a poslÈze i ve funkci starostky a Ëlenky Rady a Zastupitelstva mÏsta Brna.
Bylo mi ctÌ se s v·mi dÏlit o vaöe problÈmy, aù uû byly ve¯ejnÈ Ëi soukromÈ.
Vûdycky bylo mojÌ snahou vyjÌt vst¯Ìc, aËkoliv nÏkdy nebylo moûnÈ v·m
vöem vyhovÏt. DÏkuji touto cestou sv˝m nestranick˝m koleg˘m z LÌöeÚskÈho bloku, se kter˝mi jsme v dobrÈ vÌ¯e pracovali ve prospÏch LÌönÏ bez
postrannÌch ˙mysl˘, bez touhy po hmotn˝ch v˝hod·ch Ëi pocitu moci.
Naöe snaha byla od samÈho zaË·tku ne panovat, ale slouûit. D·le chci podÏkovat kulturnÌm a sportovnÌm lÌöeÚsk˝m spolk˘m, klubu senior˘, ökol·m,
ale samoz¯ejmÏ p¯edevöÌm v·m vöem spoluobËan˘m, jenû jste dok·zali
vyvinout neuvÏ¯itelnou aktivitu v r·mci snahy o oûivenÌ ve¯ejnÈho ûivota
v LÌöni.
P¯eji v·m z celÈho srdce, abyste se v budoucnu v LÌöni cÌtili dob¯e a ûili
plnohodnotn˝ ûivot, nejlÈpe pod heslem ÑLÌöeÚ ñ nejkr·snÏjöÌ mÌsto k ûivotuì. P¯eji v·m vöem dobrÈ zdravÌ, hodnÏ ˙spÏch˘ v pr·ci i v osobnÌm ûivotÏ, optimismus a up¯Ìmnou radost ze vöeho pozitivnÌho.
S ˙ctou a dÌkem Ji¯ina Belcredi

Školská a kulturní komise se představuje
äkolsk· a kulturnÌ komise je poradnÌm org·nem rady. JejÌ podnÏty radÏ
jsou doporuËujÌcÌ, nikoli zavazujÌcÌ.
Mezi ˙koly uloûenÈ radou komisi pat¯Ì schvalov·nÌ pl·nu Ëinnost KulturnÌho centra LÌöeÚ, p. o. a to jak na roËnÌ, tak na ËtvtletnÌ obdobÌ. Komise
db· na to, aby byly pokryty pot¯eby kulturnÌch spolk˘ na vyuûitÌ prostor
KCL. Prioritou je pestrost kulturnÌho vyûitÌ nap¯ÌË spektrem obyvatelstva
i û·nr˘.
MÏstsk· Ë·st LÌöeÚ pat¯Ì podle poËtu obyvatel k nejvÏtöÌm v BrnÏ a tomu odpovÌd· i jejÌ sociokulturnÌ potenci·l. Jsou zde kulturnÌ pam·tky,
lidov· architektura, knihovna, kulturnÌ centrum, ökoly, ökolky, spolky. DÏtem i dospÏl˝m se nabÌzÌ spousta nejr˘znÏjöÌch krouûk˘ a volnoËasov˝ch
aktivit. Po¯·dajÌ se folklornÌ slavnosti, udrûujÌ se tradice a mÌstnÌ zvyky.
V˝znamnou souË·stÌ kultury v mÏstskÈ Ë·sti je i p˘sobenÌ cÌrkve a jejÌ starost o voln˝ Ëas ml·deûe. P¯Ìroda v okolÌ vybÌzÌ k proch·zk·m po nauËn˝ch
stezk·ch, vyjÌûÔk·m na kole, v zimÏ na bÏûk·ch. V˝hled na celÈ Brno
a Ëerstv˝ vzduch jsou dalöÌm bonusem pro rezidenty. P˘sobÌ zde divadlo,
hudebnÌ, taneËnÌ a pÏveckÈ soubory. Mezi slavn˝mi rod·ky jsou umÏlci
r˘zn˝ch obor˘ ñ malÌ¯i, socha¯i, v˝tvarnÌci, slavn˝ dirigent, mÛdnÌ n·vrh·¯ka, zpÏv·ci, hudebnÌci. Toto vöechno tvo¯Ì kulturnÌ r·mec obce.
Z podnÏt˘ komise se po¯·dajÌ tradiËnÌ akce pro ökoly, pro ûeny, podporujeme udrûov·nÌ tradic.
V˝znamnou Ë·st Ëinnosti komise tvo¯Ì i reprezentace LÌönÏ v partnersk˝ch mÏstech v zahraniËÌ. Letos se p¯edstavÌ naöe mÏstsk· Ë·st v nÏmeckÈm Feuerbachu.
Jak vidÌte, nabÌdka je öirok· a vybere si kaûd˝. Kladu si ot·zku, zda
v˘bec nÏco chybÌ? Jsme otev¯eni podnÏt˘m obËan˘. LÌöeÚ m· potenci·l b˝t
i turistick˝m centrem s pot¯ebnou infrastrukturou. K tomu by se hodilo turistickÈ informaËnÌ centrum. PodnÏt na jeho vytvo¯enÌ uû z komise vzeöel.
VÏ¯Ìm, ûe n·mÏt bude i zrealizov·n.
Komise m· v souËasnosti 12 Ëlen˘, v minulosti jich bylo 5. UvidÌme,
jestli tento n·r˘st bude v˝hodou a jestli bude studnicÌ n·pad˘ a podnÏt˘
pro radu mÏstskÈ Ë·sti.
Ing. Eva Svobodov·, p¯edsedkynÏ komise ökolstvÌ a kultury

Harmonogram blokového čištění
místních komunikací v r. 2012
TermÌny blokovÈho ËiötÏnÌ
SÕDLIäTÃ LÕäE“
⁄sek Ë. 1 ñ ulice VLKOVA, STRNADOVA, äTEF¡»KOVA, HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
18. 4., 21. 5., 3. 9., 12. 10. 2012 + pouze parkoviötÏ 30. 5., 8. 10. 2012
⁄sek Ë. 2 ñ ulice PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POL¡»KOVA,
KOTLANOVA, HORNÕKOVA, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
25. 4., 28. 5., 10. 9., 19. 10. 2012 + pouze parkoviötÏ 30. 5., 8. 10. 2012
⁄sek Ë. 3 ñ ulice MOL¡KOVA, HOCHMANOVA, BEDNAÿÕKOVA, JÕROVA, KONR¡DOVA, ROTREKLOVA, J. FAIMONOV… od b˝v. samoobsluhy vlevo, NAD LOMEM, VELK¡ KLAJDOVKA, ROVNOBÃéN¡,
PODBÃLOV¡, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
16. 4., 7. 5., 11. 6., 8. 10. 2012
⁄sek Ë. 4 ñ ulice MICHALOVA, äEVELOVA, KOUTN…HO, HUBROVA,
H¡JKOVA, BART¡KOVA, GOLDOVA, J. FAIMONOV… od b˝v. samoobsluhy vpravo, SV¡NOVSK…HO, KOSÕKOVA, PUCH›ÿOVA, POPEL¡KOVA, ZA KL¡äTEREM, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
23. 4., 14. 5., 18. 6., 15. 10. 2012
STAR¡ Z¡STAVBA LÕäNÃ
⁄sek Ë. 5 ñ ulice KLICPEROVA, RAäELINOV¡, KOCOURKOVA, NEKLEé, KUBÕKOVA, äILAROVA, NIVKY, SLÕNY, NEäVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSK¡
Polovina ˙seku 27. 3. 2012
SCHEINEROVA, FU»ÕKOVA MEZICESTÕ, MAÿ¡KOVA, P. VELIK…HO
HEYDUKOVA, BA»OVSK…HO, JABLONSK…HO, vËetnÏ parkoviöù p¯ed
domy
Polovina ˙seku 28. 3. 2012
Cel˝ ˙sek 29. 5., 21. 8., 23. 10. 2012
⁄sek Ë. 6 ñ ulice KUBELÕKOVA, SAMOTY, STÿELNICE, HABÿÕ,
M. KÿÕéE, CHMELNICE, MARKOVI»OVA, KLAJDOVSK¡, SALAJNÕ,
äTÕTN…HO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA, PODHORNÕ, ZAHRADNÕ, POHANKOVA, N¡M. KARLA IV., vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
3. 4., 31. 5., 23. 8., 25. 10. 2012
⁄sek Ë. 7 ñ ulice OBECK¡, STAR… Z¡MKY, Z¡LESK…HO, PODLESN¡, POD CESTOU, KOSTELÕ»EK, KNIESOVA, ZL¡MANKY, JATE»NÕ, PODOLSK¡, VELATICK¡, BÿÕ. PELÕäKŸ, KU»EROVA, HOR¡KOVSK¡, POLEDNÕKOVA, LETECK¡, BODL¡KOVA, R. KNOSE, KOTUL¡NOVA, WINTROVA, BUKOVSK…HO, TRNKOVA, HÿBITOVNÕ,
ONDR¡»KOVA (levob¯eûnÌ), vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
5. 4., 6. 6., 29. 8., 31.10. 2012
Ozn·menÌ blokovÈho ËiötÏnÌ
Prov·dÏnÌ blokovÈho ËiötÏnÌ se oznamuje umÌstÏnÌm p¯enosn˝ch dopravnÌch znaËek na komunikacÌch a jejich souË·stech, sedm dn˘ p¯ed tÌmto
ËiötÏnÌm.
Povinnosti k zabezpeËenÌ blokovÈho ËiötÏnÌ
Kaûd˝ je povinen umoûnit ËiötÏnÌ vozovek a ve¯ejn˝ch prostranstvÌ zejmÈna tÌm, ûe svÈ vozidlo v den ËiötÏnÌ odstranÌ nejpozdÏji do 8. hodiny rannÌ
z oznaËen˝ch komunikacÌ a jejÌch souË·stÌ.
Sankce
ObËan˘m, kte¯Ì neodstranÌ sv· vozidla ve stanoven˝ch termÌnech, lze uloûit
sankci podle ß 19 odst. 5 z·kona Ë. 13/1997 Sb. o pozemnÌch komunikacÌch
a p¯ÌpadnÏ podle ustanovenÌ ß 19 odst. 6 z·kona Ë. 13/1997 Sb. ñ silniËnÌ
vozidlo, kterÈ br·nÌ provedenÌ blokovÈho ËiötÏnÌ odstranit na n·klady jeho
provozovatele.

Odtahy vozidel při blokovém čištění 2012
Akciov· spoleËnost BrnÏnskÈ komunikace a.s. bude v roce 2012, tak jako v p¯edchozÌch letech, zajiöùovat odtahy p¯i blokovÈm ËiötÏnÌ
a to prost¯ednictvÌm firmy »ern˝. Vozidla provozovatel˘, kte¯Ì v dobÏ blokovÈho ËiötÏnÌ nerespektujÌ dopravnÌ znaËenÌ, budou odtahov·na na odtahovou plochu ñ Dr·ûnÌ 9, are·l F. K. Holoubek, Slatina. Ceny za odtah a parkovnÈ jsou st·vajÌcÌ, tj. 1800,ñ KË vË. DPH
za odtah, parkovnÈ 120,ñ KË/den. V˝dejnÌ doba ve vöednÌ den je 8.00 aû 17.00 hod., v sobotu a v nedÏli, po telefonickÈ domluvÏ ñ
548 217 484, 602 737 673 ñ pan Pilman. Vr·cenÌ vozidla zpÏt na mÌsto nach·zejÌcÌ se v lokalitÏ p˘vodnÌho odtahu bude pouze v p¯ÌpadÏ
z·jmu a na z·kladÏ poûadavku provozovatele vozidla, cena za odtah vËetnÏ 1 dne parkovnÈho ËinÌ v tomto p¯ÌpadÏ 3720,ñ KË vË. DPH.
BrnÏnskÈ komunikace a. s.
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Spolky a sdružení
Žijeme mezi Vámi
Naöe organizace STP IV/4 Brno-Vinohrady
a LÌöeÚ m· 140 Ëlen˘. P¯ev·ûnÏ jsme organizacÌ
vozÌËk·¯˘ a p¯itom se zab˝v·me i dalöÌmi Ëinnostmi (p¯edsedkynÏ naöÌ organizace je panÌ
Marie DoleËkov·, Brno-Vinohrady Mikulovsk· 9, tel.: 736 509 685).
BÏhem roku po¯·d·me v klubovnÏ na MikulovskÈ 9, Brno-Vinohrady r˘znÈ p¯edn·öky (cestopisnÈ, zdravotnÌ, soci·lnÌ). Kaûd˝ mÏsÌc möi
svatou a koncem roku v·noËnÌ koncert. Naöe organizace ˙zce spolupracuje s AsociacÌ muskul·rnÌch distrofik˘, kter· je celost·tnÌ organizacÌ.
V mÏsÌci kvÏtnu a Ëervenci po¯·d·me i s dÏtmi psychorehabilitaËnÌ kurzy v HodonÌnÏ
u Kunöt·tu v bezbariÈrovÈm z·meËku. Program
tÏchto kurz˘ je velice bohat˝:
ñ t¯ikr·t dennÏ cviËenÌ pro vozÌËk·¯e i s doprovodem
ñ p¯edn·öky: zdravotnÌ, soci·lnÌ, historickÈ, vystoupenÌ ÑEvy a Vaökaì, dÏtÌ z hudebnÌho
gymn·zia z Prahy
ñ p¯ehlÌdka vozÌk˘ a pom˘cek pro tÏlesnÏ postiûenÈ s moûnostÌ koupÏ
ñ turnaj v kuûelk·ch pro vozÌËk·¯e i chodÌcÌ
ñ veËer hudby a poezie pana ZdeÚka KuËery, divadelnÌ p¯edstavenÌ jednoho herce (pana »·st-

ky), veËer kvÌz˘, taneËnÌ veËery s ûivou hudbou, veËer p¯i t·bor·ku s kytarou a opÈk·nÌm
öpek·Ëk˘.
Abychom se nespolÈhali jen na to co obdrûÌme od M» Brno-LÌöeÚ a Brno-Vinohrady, za coû
jim jsme velice povdÏËni, po¯·d·me kaûd˝ rok
v Ëervnu spolu s KVICem Vinohrady ÑBenefiËnÌ
koncertì, kde vystupujÌ soubory z LÌönÏ i Vinohrad. DÏkujeme touto cestou i vöem naöim sponzor˘m.
V mÏsÌci z·¯Ì po¯·d·me kaûdoroËnÏ z·jezd
vozÌËk·¯˘ k mo¯i, kde po celou dobu o nÏ peËujeme a cviËÌme s nimi v teplÈ mo¯skÈ vodÏ. Z·jem o tento z·jezd je znaËn˝, protoûe jedeme
s autobusem s ploöinou a kaûd˝ rok jede 12ñ16
vozÌËk·¯˘.
Jednou za 14 dn˘ jedeme v sobotu bezbarierov˝m autobusem na n·kup do obchodnÌch
dom˘.
Je to jen Ë·st vÏcÌ kterÈ bÏhem roku po¯·d·me. Pokud jste k n·m jeötÏ nenaöli cestu, r·di v·s
mezi n·mi uvÌt·me. M˘ûete se p¯ihl·sit u naöÌ
panÌ p¯edsedkynÏ, ohlednÏ psychorehabilitaËnÌch kurz˘ se m˘ûete p¯ihl·sit u panÌ RiglovÈ
tel.: 606 241 018, e-mail pavlÌna.pr@seznam.cz.
Za v˝bor STP PavlÌna Riglov·

Líšeňští veteráni
Dne 19. 5. 2012 od 9.00 do 20.00 hodin se
bude konat ve spolupr·ci s M» Brno-LÌöeÚ
v prostor·ch DÏlnickÈho domu v BrnÏ-LÌöni
v r·mci Dn˘ lÌöeÚsk˝ch tradic akce k p¯ipomenutÌ slavn˝ch lÌöeÚsk˝ch rod·k˘, kte¯Ì osobnÏ
proûili str·znÏ 1. a 2. svÏtovÈ v·lky jako p¯ÌsluönÌci Ëeskoslovensk˝ch jednotek.
»eskoslovenötÌ legion·¯i proûili chvÌle vÌtÏzstvÌ a ˙stup˘ u Zborova, na Transsibi¯skÈ magistr·le, na italskÈ frontÏ a ve Francii, aû se
koneËnÏ doËkali n·vratu do samostatnÈ »eskoslovenskÈ republiky, kde se v˝znamnÏ zaslouûili
o obranu hranic novÈho st·tu. Oni sami nebo jejich n·sledovnÌci pokraËovali ve stejnÈ tradici
p¯i obranÏ Francie, Tobruku, v bitvÏ o Anglii,
u Sokolova, osvobozenÌ Kyjeva, na Dukle a p¯i
oblÈh·nÌ Dunkerque. Jen z LÌönÏ jich bylo podle
naöich ˙daj˘ 83, z toho 64 legion·¯˘.
Bude moûnÈ shlÈdnout v˝stavu vojenskÈ
v˝zbroje, v˝stroje, dobov˝ch vojensk˝ch vozidel a bude k vidÏnÌ uk·zka ûivota ve vojenskÈm
t·bo¯e ËeskoslovenskÈ jednotky ve VelkÈ Brit·nii. V p¯eds·lÌ kulturnÌho centra bude k vidÏnÌ
v˝stava na tÈma ÑRod·ci z LÌönÏ v zahraniËnÌm

odboji za 1. svÏtovÈ v·lky (»eskoslovenskÈ legie) a 2. svÏtovÈ v·lkyì. Bude umÌstÏna na panelech a n·vötÏvnÌci budou
mÌt moûnost uvidÏt dobovÈ
fotografie, dokumenty, pÌsemnosti, knihy a publikace. V s·le DÏlnickÈho domu
budou promÌt·ny dobovÈ
filmovÈ dokumenty. Pro z·jemce bude organizov·na
projÌûÔka historick˝mi vozidly. V˝stava v p¯eds·lÌ
DÏlnickÈho domu v LÌöni bude pro z·jemce pokraËovat do 27. 5. 2012.
Na organizaci akce a p¯ÌpravÏ v˝stavy se
podÌlÌ ËlenovÈ »eskoslovenskÈ obce legion·¯skÈ
Brno a ËlenovÈ Klubu vojenskÈ historie ÑPÏtaËty¯icÌtkaì. Zv·ni jsou vöichni, kdo se zajÌmajÌ
o vojenskou historii nebo se chtÏjÌ pouËit o naöÌ
celkem ned·vnÈ minulosti.
Ing. Jaroslav JarolÌm
»eskoslovensk· obec legion·¯sk·
OblastnÌ jednota Brno I, Svatoplukova 84, Brno,
budova Ë. 3, 602 00 Brno, tel. 541 216 952, 605 475 736

Programu klubu důchodců Líšeň
Duben
c3. 4. JÌrova ñ voln· z·bava
10. 4. DÏlnick˝ d˘m ñ Ñjubilantiì v 15 hodin
17. 4. JÌrova ñ voln· z·bava
24. 4. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
KvÏten
15. 5. JÌrova ñ vystoupenÌ dÏtÌ ke Dni matek
v 15 hodin
22. 5. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
29. 5. JÌrova ñ voln· z·bava
»erven
05. 6. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
12. 6. JÌrova ñ voln· z·bava
19. 6. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
26. 6. Sch˘zka na koneËnÈ stanice 55
u b¯Ìzek v 15 hodin

LÍEÒSKÉ NOVINY

»ervenec ñ Srpen
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21.
8., 28. 8., a 4. 9. ñ sch˘zky na koneËnÈ autobusu
55 u b¯Ìzek v 15 hodin
Z·¯Ì
11. 9. JÌrova ñ voln· z·bava
18. 9. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
25. 9. JÌrova ñ voln· z·bava
Vöechny sch˘zky na JÌrovÏ i v DÏlnickÈm domÏ
zaËÌnajÌ ve 14 hodin. Vych·zky v dubnu, kvÏtnu,
Ëervnu a z·¯Ì ve 13 hodin z n·mÏstÌ Karla IV.
Ve Ëtvrtek cviËenÌ na Kotlance. V p·tek plav·nÌ
dvou skupin ve ökole Holzova. Kaûd˝ mÏsÌc
do Ëervna jednodennÌ v˝let. N·vötÏva divadla
dle dohody na sch˘zk·ch klubu.

Pečovatelská služba
není jen rozvoz obědů
BlÌûÌ se poledne a k domu p¯ijÌûdÌ auto plnÈ
jÌdlonosiË˘, z auta vybÏhne sleËna, vezme jÌdlonosiË a na okamûik zmizÌ v domÏ, za chvilku se
vracÌ do auta a auto jede d·l. S tÌmto obr·zkem
m· vÏtöina lidÌ spojenou peËovatelskou sluûbu.
Ve skuteËnosti se ale jedn· o sluûbu mnohem
öiröÌ a rozvoz nebo don·öka obÏd˘ je jen souË·stÌ celÈho komplexu nabÌzen˝ch sluûeb.
PeËovatelsk· sluûba je urËena osob·m se
snÌûenou schopnostÌ sobÏstaËnosti. VÏtöinou
peËovatelskou sluûbu vyuûÌvajÌ senio¯i, kte¯Ì
vzhledem k r˘zn˝m zdravotnÌm potÌûÌm obtÌûnÏ
zvl·dajÌ pÈËi o dom·cnost nebo o sebe sama.
Pokud v takovÈm p¯ÌpadÏ doch·zÌ k nim dom˘
pravidelnÏ peËovatelka, nemusÌ opouötÏt sv˘j
domov a odejÌt do domova pro seniory. PeËovatelka pom·h· zvl·dnout bÏûnÈ dennÌ ˙kony jako
je rannÌ vst·v·nÌ, veËernÌ ulÈh·nÌ, p¯evlÈk·nÌ,
hygiena, p¯Ìprava snÌdanÏ, oh¯·tÌ obÏda, ˙klid,
n·kupy apod. KromÏ toho m˘ûe peËovatelka
klienta doprovodit na n·kup, na poötu nebo k lÈka¯i. Po urËitÈ dobÏ se tak peËovatelka st·v· souË·stÌ klientova ûivota, protoûe nenÌ jen nÏk˝m,
kdo nakoupÌ a uklidÌ, je takÈ spoleËnicÌ, kter·
si s klientem povÌd·, vyslechne jeho tr·penÌ
a klient˘m, kte¯Ì nevych·zÌ z domu, takÈ p¯in·öÌ
Ñzpr·vy zvenkuì.
Pokud pr·vÏ uvaûujete o nÏjakÈ sluûbÏ pro
sebe nebo pro svÈ rodinnÈ p¯ÌsluönÌky, r·di v·m
s v˝bÏrem sluûby poradÌme. Kontaktovat n·s
m˘ûete osobnÏ kaûdÈ ˙ter˝ od 15 do 18 hodin
na poliklinice HornÌkova, telefonicky na ËÌsle
737 574 824 nebo na e-mailu info@brigancia.cz.
Dana »·belkov·,
PeËovatelsk· sluûba Brigancia

Lesní klub Marjánka
nov· moûnost p¯edökolnÌho vzdÏl·v·nÌ
od dubna v LÌöni!
Zveme v·s na
informaËnÌ sch˘zku a moûn˝ z·pis
do LesnÌho klubu Marj·nka.
InformaËnÌ sch˘zka o novÏ vznikajÌcÌm
LesnÌm klubu Marj·nka probÏhne 16. dubna
2012 od 9.30 hod. v MC Pastelka. P¯ijÔte si poslechnout informace o provozu novÏ vznikajÌcÌho p¯edökolnÌho vzdÏl·v·nÌ v BrnÏ-LÌöni.
UmoûnÏte vaöemu dÌtÏti pravideln˝ pohyb v p¯ÌrodÏ, v malÈ skupinÏ dÏtÌ, kterou doprov·zÌ pedagog a asistent. SouË·stÌ LesnÌho klubu bude
p¯edökolnÌ p¯Ìprava a zajÌmavÈ z·jmovÈ krouûky. Na sch˘zku v·s srdeËnÏ zve sdruûenÌ rodiË˘
Kavyl o.s., kterÈ jiû druh˝m rokem provozuje
LesnÌ klub StromÌk v Pozo¯icÌch. VÌce informacÌ
na www.kavylos.cz, klaker@centrum.cz.

Vöechny d˘chdce z LÌönÏ zve v˝bor klubu

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘, antÈn a satelit˘, vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘. RadomÌr Hanzl. Tel. 606 511 506.

Přijďte se podívat na zrekonstruované moderní zařízení
vyrábějící energii z odpadu.

● KNIKUPECTVÕ RYäAV›, T·borsk· 30. Sleva 30 KË p¯i min. n·kupu 120 KË + nabÌdka Ëaj˘ a bylin. Tel. 530 315 454, PoñP·:14ñ18.

Ukážeme Vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad.

● CYKLO+SERVIS. J. Necid, Zikova 34 (v˝mÏnÌk). Poñ»t od 13.00.
T.: 603 320 332. äROTOVN… aû 2 tisÌce, info v servisu.

Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu.

● GEODETICK… PR¡CE, Tilhonova 50b, Brno-Slatina. Tel.: 777 187 301.
● DÏtskÈ t·bory ñ sportovnÌ, taneËnÌ, v˝tvarnÈ, pro teenagery. Minit·bory pro rodiËe s dÏtmi 1ñ7 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz.

Společnost SAKO Brno, a.s. pořádá při příležitosti
oslav Dne Země

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

● MALBY ñ N¡TÃRY ONDERKA, tel. 541 262 997, 604 731 918,
www.malby-natery.eu.
● KOUPÕM GAR¡é, hotovost p¯ipravena! Volejte 774 666 833.
● DIGITALIZACE, MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

do provozovny v Brně Líšni na Jedovnické 2

v neděli 15. dubna 2012

● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

Prohlídky provozu probíhají po skupinách
v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

● OPRAVY TELEVIZORŸ, LCD monitor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle, levnÏ, kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků
ve skupině omezený.
Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce
na: tel.: 548 138 214, email: dod@sako.cz

● KOMINICK… PR¡CE, VLOéKOV¡NÕ KOMÕNŸ ñ kominÌk pro
Starou LÌöeÚ. M. HalamÌËek ñ ViniËnÌ 50. tel./fax: 530 311 437,
mobil: 722 941 515, halamicekmichal@seznam.cz.

PROGRAM:
– Film o rekonstrukci zařízení
na energetické využívání odpadu
– Prohlídka provozu
– Ukázka vozové techniky
– Soutěže pro děti

● PRONAJMU GAR¡é, are·l ul. Jedovnick·. Tel.: 777 115 403.
● PÿEKLADY-ANGLI»TINA: www.preklady-aj.adamsvec.cz
● MALBY 14 KË/m2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!
● KADEÿNICTVÕ, Belcrediho 2, Bohdana Volkov·, tel. 608 749 740.
NovÏ: KOSMETIKA ñ zdr. sestra Marcela Trbuökov·, tel. 606 900 889;
MODEL¡é NEHTŸ ñ MarkÈta Pej¯ilov·, tel. 724 091 720.

Více informací na www.sako.cz

● NalÈhavÏ hled·me byt v LÌöni 4+1 vÏtöÌho typu, m˘ûe b˝t i k rekonstrukci. PlatÌme hotovÏ. Tel.: 725 939 266.
● PEDIK⁄RA ñ novÏ KOSMETIKA (formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ
a ¯as). Z·mek Belcredi. PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem).
Objedn·vky: Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.

Spojení M
MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č.8,
autobusů č. 55, 75. Změna programu vyhrazena.

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA...

● ZDARMA nabÌzÌme poradenstvÌ v oblasti exekucÌ, dluh˘,
p˘jËek, jejich konsolidaci apod. Kontakt: BEST KREDIT s.r.o.,
Gajdoöova 7, Brno-éidenice, 615 00, www.best-kredit.cz, e-mail:
obchod@bestkredit.cz, tel. 533 432 455 nebo 603 198 055.

www.tandembike.cz
Vlkova 1c – malý velký obchod,
e-shop s osobním odběrem, web pro Líšeň a Vinohrady

● OdbornÈ podlah·¯skÈ pr·ce ñ parkety, vinyly, masiv, PVC apod.,
www.ok-podlahy.cz, mail: surek.martin@okpodlahy.cz, tel. 773 554 410.

Prodej nápojů „U pavouka“

● P˘jËky a finance: zamÏstnanc˘m, d˘chodc˘m, OSV» a osob·m
na MD p˘jËÌme aû 160 000 KË. 1. platba aû po vyplacenÌ p˘jËky!
Nov˝ ˙vÏr 4999 KË ñ staËÌ 2 doklady. Volejte nebo piöte sms
774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz. Zprost¯edkovatel pro vÌce vÏ¯itel˘.

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.

» Pºi financování
bonus 20 000 K
» Vozy mladší 18 msícË

PRODEJ REFERENTSKÝCH
A OJETÝCH VOZa

» Najeto do 30 000 km
» Prodloužená záruka
od Škoda Auto
» Možnost odpotu DPH
» Záruka výmny vozu
» Garance pËvodu
Autocentrum K.E.I.

www.kei-autocentrum.cz

Žarošická 21, Brno-Vinohrady
T: 518 700 027
M: 605 228 789
ojete.vozy@kei-autocentrum.cz

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení pŉátelé centra,

28. 4. 2012 OD 14 HOD

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
V LCOS

s panem doktorem. Gratulujeme! A jak
jsme již zmínili v minulém čísle novin, vítěz ankety pro nás připravil překvapení.
Tímto překvapením bude účast na zajímavé přednášce ZDARMA. Podrobnosti
čtěte níže. Kompletní výsledky ankety
jsou ke shlédnutí na www.lcos.cz.
Provozovatelé reﬂektují na známky,
jenž jejich obchody obdržely a odnáší
si podněty p
pro
rozvoj.
ro svůj roz
voj. Dle ohlasů

úvodem dovolte seznámit vás s výsledky
1. ankety roku 2012. Anketa, v níž respondenti hodnotili prodejny v centru, byla
ukončena 15. 3. 2012. Celkem se zapojilo
2089 hlasujících.
Premiantem centra se stala Lékárna
Masarova a její profesionální tým, v čele

se můžeme těšit na další, ještě větší
zkvalitnění služeb. Heslo „ŽIVÉ CENTRUM“, kde se stále něco děje naplňuje i další modernizace, která proběhla
v březnu. Prodejny drogerie Elkup a Domácí potřeby a Železářství se pyšní novými výkladními skříněmi se vstupními
dveřmi. Nakupování, provoz a vzhled
centra je tak ještě víc pohodlnější
a ekologičtější.

Lékárna Masarova pro nás organizuje
ve spolupráci s ﬁrmou BOIRON
v restauraci U Fidela dne

10. 4. 2012
OD 16 DO 17 HOD

přednášku na téma:

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

Přijměte srdečné pozvání od LCOS
a restaurace U Fidela na 3. ročník velké
rodinné akce

TESCOMA
DEN

PÁLENÍ
ÿARODĎJNIC
28.4.2012 OD 14 HOD
V LCOS

28. 4. 2012
9–17 H

HOMEOPATICKÁ
TERAPIE

pro období těhotenství a raného
dětského věku
Přednáší MUDr. Eliška Bartlová,
odbornice s 20ti letou praxí.
Účast je nutno předem potvrdit
z kapacitních důvodů. Více informací
přímo v Lékárně Masarova nebo na
www.lekarnalisen.cz

Účastníky čeká již tradičně bohatý
program:
soutěže, skákací hrad, dětská diskotéka,
dárky, vyhlášení nejpovedenější čarodějnice
či čaroděje a opět ZDARMA ŠPEKÁČEK
a PITÍČKO pro soutěžící děti. Nově připraven
OHŇOSTROJ.

Tým prodejny pořádá promo akci
se značkou TESCOMA.
Co nás čeká?
` Předvedení kuchyňských pomocníků
` Sleva 15%na sortiment Tescoma
` TOMBOLA
` V rámci PÁLENÍ ČARODĚJNIC
palačinky pro děti ZDARMA
` Atrakce pro děti - skákací hrnec -

V případě nepřízně počasí bude akce
přesunuta na nejbližší náhradní termín.
Sledujte aktuality na
www.lcos.cz.
Připravují bohatý program:

5. 4. ZELENÝ ČTVRTEK

LÉKÁRNA
MASAROVA

V měsíci dubnu nabízí velikonoční
ozdoby a řadu akčních nabídek.

Z dubnové nabídky vybíráme:
`
`
`
`

GS Condro Forte 120+60 tbl
Originální švédské kapky 200 ml
Panadol Novum 24 tbl
Livostin oční kapky proti alergii

DROGERIE
ELKUP

699 Kč
129 Kč
29 Kč
130 Kč

`
`
`

Domestos pine fresh 500 ml
z 35,90 na 25,90 Kč
Pampers dětské ubrousky
z 49,90 na 32,90 Kč
Huggies classic pleny
z 219,90 na 179,90 Kč
Persil 5 kg z 299,90 na 229,90 Kč

AKCE SUNAR 6+1 ZDARMA
POKRAČUJE DO 30. 4. 2012

`

PROMOAKCE ELEKTRONICKÝCH CIGARET
EQUITES ZA VÝHODNÉ ZAVÁDĚCÍ CENY
24. 4. a 26. 4. mezi 11–17 hod.

Zboží je také možné objednat na
e-shopu www.drogerieelkup.cz
a vyzvednout v prodejně na Masarově.

LÉKÁRNA

LÍEÒSKÉ NOVINY

P

PARKOVIŠTĚ

VÝHODNÉ NÁKUPY

RESTAURACE

čepují ZELENÝ SPECIÁL 13° a mnoho
dalších tradičních i nových piv

7.–15. 4. JARNÍ KUCHYNĚ

pro štíhlé linie

25. 4. KONCERT

KAPELY ZRNÍ

DOPORUÿUJE
RADĩZA

Více informací na www.uﬁdela.cz

VELKÝ VÝBĚR NOVÝCH TRENDOVÝCH
ODĚVŮ NA JARO 2012 JIŽ V PRODEJI.
DĚTSKÝ KOUTEK

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

#

Spolky a sdružení
www.pastelka.net,
info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4,
Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804

Pastelka nejen pro děti a jejich rodiče
VÏdÏli jste, ûe do rodinnÈho centra m˘ûe p¯ijÌt doslova kaûd˝?
NejvÌce aktivit, kterÈ rodinnÈ centrum od pondÏlÌ do p·tku od 8.30 do
21.00 nabÌzÌ, je sice zamÏ¯eno na rodiËe s dÏtmi, ale jsou programy, na kterÈ mohou p¯ijÌt t¯eba pracujÌcÌ, studenti nebo senio¯i.
P¯ihl·sit se m˘ûete e-mailem, telefonicky nebo na recepci kaûd˝ den
od 8.30 do 13.00.
Pro dospÏlÈ Pastelka nabÌzÌ:
Keramika ñ tvo¯enÌ z hlÌny a glazov·nÌ (˙t 16.00ñ17.00, 17.00ñ18.00).
NovÏ akce Keramika dom˘ ñ od n·s dostanete hlÌnu, ze kterÈ si doma vyrobÌte kdykoli v˝robek, kter˝ k n·m doneste na vyp·lenÌ.
CviËenÌ Pilates (Ët 17.30ñ18.30, 18.30ñ19.30, 19.30ñ20.30)

Knihovna na zámku – duben
Pohankova 8, po¯·d· divadlo LÌöeÚ a sdruûenÌ LÌöeÚ sobÏ

13. 4. v 18.00 Kr·sn· Desperanda straön· dcera
JarmareËnÌ divadelnÌ p¯edstavenÌ pro staröÌ dÏti a dospÏlÈ. HrajÌ studenti
Gymn·zia Pavla K¯ÌûkovskÈho s umÏleckou profilacÌ.

14. 4. v 19.30 AutorskÈ ËtenÌ Josefa Mach˘
Texty naplaveniny a nadÏjnÈho futsalisty SK LÌöeÚ.
(autor platÌ beËku, vÌno dod· vinotÈka CRUSTUM)

16. 4. v 16.00 »teme dÏtem: O pejskovi a koËiËce
Pro dÏti 3ñ6 let v doprovodu rodiË˘. »tou a dramatizujÌ Julie JelÌnkov·
a Lenka Stejskalov· z RodinnÈho centra Pastelka.

20. 4. v 18.00 Filmov˝ klub: P·smo film˘ student˘ FAVU
Film o chmelu obyËejnÈm ñ dokument·rnÌ film Mariky Pech·ËkovÈ, studentky reûie dokument·rnÌch film˘ FAMU.

22. 4. v 17.00 Divadlo LÌöeÚ: AndÏlÈ z lesa
Poh·dkov˝ p¯ÌbÏh o holËiËce, bytostech z lesa a andÏlech.

27. 4. v 16.00ñ19. 00 Radka Z·bojov·: Obraz sÌly
Arteterapeutick· v˝tvarn· dÌlna pro dospÏlÈ. Vyuûijte jarnÌ energii a p¯ijÔte
si namalovat vlastnÌ obraz. (Cena 200,ñ KË vËetnÏ materi·lu.). Rezervace:
728 818 034, irena@divadlolisen.cz.
V pr˘bÏhu dubna bude zah·jeno zkuöebnÌ p˘jËov·nÌ knih ve Ëtvrtek od
14.00 do 17.00. Knihy, kterÈ chcete knihovnÏ darovat, m˘ûete p¯inÈst s sebou na jakoukoli akci nebo do knihovny po domluvÏ na tel. Ë.: 602 591 810.

PoHodovÈ tance ñ v˝uka tradiËnÌho hodovÈho lÌöeÚskÈho tance beseda
(˙t 14.15ñ16.00)
V˝tvarnÈ tvo¯enÌ DUHA (po 19.30ñ21.00)
Power joga ñ rekondiËnÌ cviËenÌ (ne 18.00ñ19.00)
Klub aktivnÌch senior˘ ñ tvo¯enÌ, trÈnov·nÌ pamÏti, diskuze pro seniory
(p· 16.00ñ17.00 ve farnÌ kav·rnÏ)

RodinnÈ centrum PASTELKA o.s. po¯·d· p¯ÌmÏstskÈ t·bory
v lÈtÏ 2012 pro vÏkovou skupinu 3ñ6 let a 6ñ10 let.
SKUPINA 3ñ6 LET
17.ñ20. 7. VODNÕCI
23.ñ27. 7. ZA HUMNY JE DRAK
6.ñ10. 8. HRA SE ZVÕÿ¡TKY
13.ñ17. 8. NEZN¡LKOVA CESTA DO VESMÕRU
SKUPINA 6ñ10 LET
16.ñ20. 7. BAREVN› SVÃT
23.ñ27. 7. INDI¡NSK… L…TO
6.ñ10. 8. OBELIX A OLYMPIJSK… HRY
Cena 1400,ñ KË/za t˝den (v p¯ÌpadÏ zÌsk·nÌ dotacÌ z M» LÌöeÚ bude cena
snÌûena). BliûöÌ informace naleznete na naöem webu www.pastelka.net nebo je poskytneme dennÏ mezi 8. a 13. hodinou na recepci RodinnÈho centra
PASTELKA o.s., tel.: 725 816 804.

POÿAD BOHOSLUéEB O VELIKONOCÕCH
V KOSTELE SV. JILJÕ A V SALESI¡NSK…M
STÿEDISKU ML¡DEéE (SALESKO) Kotlanova 13
5. dubna ñ Zelen˝ Ëtvrtek
17.00 Möe svat· na pam·tku VeËe¯e P·nÏ ñ Salesko
18.00 Möe svat· na pam·tku VeËe¯e P·nÏ ñ kostel
6. dubna ñ Velk˝ p·tek ñ slavenÌ pam·tky UmuËenÌ P·nÏ
17.00 Velkop·teËnÌ ob¯ady ñ Salesko
18.00 Velkop·teËnÌ ob¯ady ñ kostel
7. dubna ñ BÌl· sobota
20.00 VelikonoËnÌ vigilie ñ kostel
20.00 VelikonoËnÌ vigilie ñ Salesko
8. dubna ñ NedÏle velikonoËnÌ ñ Slavnost Zmrtv˝chvst·nÌ P·nÏ
07.00 Möe svat·, ûehn·nÌ velikonoËnÌch pokrm˘ ñ kostel
08.30 Möe svat·, ûehn·nÌ velikonoËnÌch pokrm˘ ñ Salesko
10.00 Möe svat·, ûehn·nÌ velikonoËnÌch pokrm˘ ñ kostel
15.00 Te Deum, sv·tostnÈ poûehn·nÌ ñ kostel
18.00 Möe svat·, ûehn·nÌ velikonoËnÌch pokrm˘ ñ kostel
9. dubna ñ PondÏlÌ velikonoËnÌ
07.00 Möe svat· ñ kostel
08.30 Möe svat· ñ Salesko
10.00 Möe svat· ñ kostel

Školství
ZŠ Holzova na horách
P¯estoûe se jiû blÌûÌ jaro, na ,ÑHolzovceì lyûa¯i a snowborÔ·ci st·le
vzpomÌnajÌ na z·ûitky z lyûa¯sk˝ch kurz˘. LetoönÌ rok si je totiû ÑHolzov·ciì opravdu uûili... A jakûe lyûa¯skÈ kurzy letos probÌhaly?
Jako obvykle se konaly na naöÌ ökole lyûa¯skÈ v˝cvikovÈ kurzy ve
t¯ech termÌnech a tedy i ve t¯ech vÏkov˝ch kategoriÌch (4.ñ5. t¯Ìda, 6.ñ7.
a 8.ñ9. t¯Ìdy). DÌky tomuto rozdÏlenÌ je poËet û·k˘ optim·lnÌ a je tÌm
umoûnÏn i individu·lnÌ p¯Ìstup ke vöem ˙ËastnÌk˘m kurzu ñ a samoz¯ejmÏ
tÈû kvalitativnÌ r˘st jejich lyûa¯sk˝ch a snowboardov˝ch dovednostÌ.
A teÔ zpÏt k pr˘bÏhu samotn˝ch lyûa¯sk˝ch v˝cvik˘. Jiû tradiËnÏ
jezdÌme do dÏtmi oblÌbenÈho Penzionu Olga. V˝cvik prov·dÏjÌ uËitelÈ s licencÌ (instruktor ökolnÌho lyûov·nÌ Ëi snowboardingu), û·ci si tak mohou
vybrat, zda bÏhem v˝cviku Ñprot·hnouì svÈ lyûe Ëi snowboard anebo zda
zkombinujÌ obojÌ.
BÏhem prvnÌch dvou kurz˘ jsme navötÌvili kr·snÏ upravenÈ sjezdovky
ve Skiparku Filipovice a pro t¯etÌ kurz jiû zkuöenÏjöÌch sportovc˘ jsme zvolili sjezdovky na »ervenohorskÈm sedle. Naöli se i zaË·teËnÌci, kte¯Ì na lyûÌch Ëi snowboardu st·li ˙plnÏ poprvÈ, ale dÌky trpÏlivÈ pr·ci uËitel˘ ñ instruktor˘ mohli po kr·tkÈ dobÏ br·zdit sjezdovku spolu s ostatnÌmi. M˘ûeme proto smÏle zkonstatovat, ûe nebylo po skonËenÌ kurzu û·ka, kter˝ by se
nenauËil sjÌûdÏt horskÈ svahy nebo se nezdokonalil ve sv˝ch lyûa¯sk˝ch Ëi
snowboardov˝ch dovednostech.

$

Na û·dn˝ch Ñhor·chì nesmÌ chybÏt ani z·bavnÈ veËery: hry, turnaj ve
stolnÌm tenisu, bowling a dalöÌ. K pohodovÈmu pobytu na hor·ch p¯ispÏl
sv˝m vst¯Ìcn˝m p¯Ìstupem i provozovatel penzionu pan Ing. Ji¯Ì KuËera se
sv˝m person·lem, za coû mu pat¯Ì naöe podÏkov·nÌ.
LetoönÌ zima snÏhu v okolÌ Brna moc nep¯·la, o to vÌce si jej û·ci v JesenÌk·ch uûili a vy¯·dili se nejen na svahu, ale i ve snÏhov˝ch z·vÏjÌch p¯i
koulovaËk·ch Ëi jin˝ch snÏhov˝ch hr·ch.
Michal Marv·n
Uû teÔ se tÏöÌme na dalöÌ zimnÌ sezonu!

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Zä Masarova 11

Natáčení v České televizi

Stalo se
Vztahy mezi cÌrkvemi u n·s a ve svÏtÏ
Do Saleska zavÌtal host z Prahy, tentokr·t svÏtÌcÌ
biskup V·clav Mal˝. Jen m·lo p¯edstavitel˘ cÌrkve se m˘ûe v katolickÈ i öirokÈ ve¯ejnosti Ñchlubitì takov˝m lidov˝m renomÈ, jak˝m disponuje
biskup V·clav Mal˝. SlovÌËko Ñchlubitì ovöem
v p¯ÌpadÏ pana MalÈho p˘sobÌ trochu jako pÏst

zuby a tÌm p¯edch·zet onemocnÏnÌ? M·m jiû nÏjak˝ konkrÈtnÌ dent·lnÌ problÈm?
Pokud nezn·te odpovÏdi Ëi v·h·te, nabÌzÌ se
moûnost dozvÏdÏt se o tom vÌce. I kdyû je souËasnÈ lÈka¯stvÌ velmi modernÌ a dok·ûe vylÈËit
vÏtöinu zdravotnÌch problÈm˘, st·le platÌ, ûe nejlepöÌ je nemocem p¯edch·zet, stejnÏ tak v dent·lnÌm zdravÌ. V p¯edn·öce budou shrnuta jednotliv· onemocnÏnÌ zub˘ a d·snÌ, prevence vzniku, lÈËba, komplikace Ëi n·sledn· pÈËe. D·le budou uk·z·ny jednotlivÈ techniky ËiötÏnÌ individu·lnÏ pro kaûdÈho Ëi rozbor nejvÏtöÌch m˝t˘
o zubnÌm zdravÌ.
Kdy: ˙ter˝ 17. 4. v 19.00 ï Kde: klub VeSPOD

VelikonoËnÌ dÌlny

na oko. O tom se mohli p¯esvÏdËit i n·vötÏvnÌci
programu SaVIO, v jehoû r·mci se n·ö mimo¯·dn˝ host velice zajÌmavÏ pono¯il do vztah˘ mezi
k¯esùansk˝mi cÌrkvemi u n·s i ve svÏtÏ. PorozumÏnÌ, ohleduplnost, pokora, inspirace a dialog ñ
tyto pojmy v pod·nÌ naöeho hosta vyznÌvajÌ jako
klÌËovÈ v mezin·boûenskÈm dialogu. Dnes jiû
nenÌ na po¯adu dne odmÌt·nÌ Ëi snaha ostatnÌ
k¯esùanskÈ cÌrkve p¯etv·¯et do podoby, kter· se
Ñn·mì zd· jedin· spr·vn·. Pr·vÏ v˝öe zmÌnÏnÈ
pojmy a filozofie sblÌûenÌ mezi cÌrkvemi p˘sobÌ
v pod·nÌ V·clava MalÈho velice up¯ÌmnÏ a autenticky. Jeho charisma totiû vyza¯uje do okolÌ
stejnÈ ctnosti, coû si mnozÌ p¯ÌtomnÌ jistÏ uvÏdomili p¯i n·slednÈ diskuzi po p¯edn·öce. Z·jemc˘m o toto tÈma v¯ele doporuËuji audio z·znam,
kter˝ jako vûdy naleznete na str·nk·ch www.
salesko.cz (sekce ke staûenÌ/SaVIO).
Mgr. Petr MaliÚ·k

Chyst·me v dubnu
Orato¯
21. 4. v˝let s Orato¯Ì
4. 5. v r·mci Oratori·nskÈho pÏtiboje chyst·me
turnaj v pexesu

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

éivotnÌ p¯ÌbÏh Cyrila a MetodÏje
Prof. PhDr. Petr Piùha, CSc.
CyrilometodÏjskÈ v˝roËÌ je velkou p¯ÌleûitostÌ
pro celou spoleËnost. Nejde jen o cÌrkevnÌ oslavy svÏtc˘, ale o p¯ipomÌnku z·klad˘ naöÌ pÌsemnÈ kultury, z·konnosti a st·tnosti. N·vrat k z·kladnÌm kamen˘m naöÌ i evropskÈ dÏjinnosti
ukazuje, jak aktu·lnÌ jsou cyrilometodÏjskÈ ideje v souËasnÈ mravnÌ dezorientaci a soci·lnÌ nestabilitÏ Evropy.
Kdy: ˙ter˝ 3. 4. v 19.00 ï Kde: SportovnÌ s·l

Zdrav˝ a kr·sn˝ ˙smÏv
Bohumila Kuderov· ñ dent·lnÌ hygienistka
MÌt zdrav˝ a kr·sn˝ ˙smÏv je touha vÏtöiny lidÌ,
ale lze ho docÌlit? UmÌm se spr·vnÏ starat o svÈ
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Pokud se chyst·te na velikonoËnÌ v˝zdobu vaöeho domu a postr·d·te novÈ n·pady, p¯ijÔte do
Saleska v ˙ter˝ 3. dubna v 16.00 a naËerpejte
inspiraci p¯i spoleËnÈm tvo¯enÌ. Budeme plÈst
poml·zky, vyr·bÏt dekorace z pedigu, malovat
velikonoËnÌ prostÌr·nÌ, zdobit vajÌËka nejr˘znÏjöÌmi technikami a spoustu dalöÌho. Akce je urËen· pro dÏti vöech vÏkov˝ch kategoriÌ, jejich
rodiËe, prarodiËe, str˝Ëky i tetiËky, zkr·tka pro
vöechny, kte¯Ì chtÏjÌ str·vit p¯ÌjemnÈ p¯edvelikonoËnÌ odpoledne.

Vod·ci, pozor!
SkvÏl· p¯Ìleûitost pro vöechny, kte¯Ì chtÏjÌ zaûÌt
na ja¯e trochu dobrodruûstvÌ. ZaËÌn· vod·ck· sezona a Salesko v·m nabÌzÌ moûnost b˝t u toho.
VezmÏte kamar·dy, rodiËe nebo dÏti a pojeÔte
s n·mi sjÌûdÏt ËeskÈ ¯eky. TermÌny jsou uvedeny
pod Ël·nkem. Informace m˘ûete dost·vat i emailem, staËÌ se zaregistrovat na salesianivali.cz
a p¯ihl·sit se do aktivity ÑInformace o vod·ck˝ch akcÌchì. Zap˘jËujeme veöker˝ vod·ck˝
materi·l. Pro vÌce informacÌ kontaktujte instruktora Pavla Andrleho na emailu akce@salesko.cz.
ÿeka
TermÌn
Pro koho
Moravice
20.ñ21. 4.
ZaË·teËnÌci
Divok· Orlice 12. 5.
MÌrnÏ zkuöenÌ
Moravice
26.ñ27. 5.
ZaË·teËnÌci
Jihlava
2. 6.
ZaË·teËnÌci
Moravice
9.ñ10. 6.
ZaË·teËnÌci
Blanice
16.ñ17. 6.
MÌrnÏ zkuöenÌ
Jihlava
17. 6.
ZaË·teËnÌci
Jihlava
23. 6.
ZaË·teËnÌci

Aktivity pro ve¯ejnost
HorostÏna: ⁄t, St, »t 18.00ñ21.00
ï vstup 50,ñ (s kartiËkou 30,ñ)
ï zap˘jËujeme horolezeckou v˝stroj
ï aktivita probÌh· pod dohledem instruktora
ï dÏti do 15 let v doprovodu rodiË˘
Zumba: Po 20.00ñ21.00
ï vstup 80,ñ
ï cviËitelka Marika Nov·kov·
ï souË·stÌ cviËenÌ je i kr·tkÈ posilov·nÌ
Pilates: P· 19.00ñ20.00
ï vstup 50,ñ
ï cviËitelka ä·rka VodiËkov·
Ping-pong: P· 16.30ñ18.30
ï vstup 50,ñ (s kartiËkou 30,ñ)
ï zap˘jËujeme p·lku i mÌËek

Ve st¯edu 22. ˙nora se û·ci naöich öest˝ch
a sedm˝ch roËnÌk˘ z˙Ëastnili nat·ËenÌ v televiznÌm studiu v JezuitskÈ ulici. Po¯ad ÑVÏ¯Ìö si?ì
je urËen dÏtem a ty v nÏm takÈ ˙ËinkujÌ. Z·stupkynÌ naöÌ ökoly v tÈto oblÌbenÈ soutÏûi byla Krist˝na VyhnalÌkov·. V nat·ËecÌm studiu jÌ drûeli
palce nejen spoluû·ci z jejÌ 7. A, ale i dÏti z ÑbÈËkaì a ze öest˝ch t¯Ìd, kte¯Ì se podÌleli na nat·ËenÌ
jako div·ci.
Nejen pro Krist˝nu, kter· musela p¯ijÌt do
studia o hodinu d¯Ìve neû ostatnÌ, ale i pro jejÌ
spoluû·ky to byla zajÌmav· a pouËn· zkuöenost.
VidÏli, jak dlouho trv·, neû se natoËÌ pomÏrnÏ
kr·tk˝ po¯ad. Jak musÌ b˝t vöichni uk·znÏnÌ a jak
je nutnÈ, aby vöichni pracovali na pln˝ v˝kon,
aby se pr·ce zda¯ila. Ocitli se v roli herc˘ a komparsu, kter˝m d·v· pokyny reûisÈr, jeho asistentka, kameraman, zvuka¯ a dalöÌ pracovnÌci.
DospÏlÌ, aù to byli rodiËe nebo jin˝ doprovod, kte¯Ì sedÏli v pozadÌ, mohli jen obdivovat
stateËnost soutÏûÌcÌch. NenÌ lehkÈ st·t p¯ed kamerou, soust¯edit se a zvl·dat r˘znÈ ˙koly. DÏti
musely p¯edvÈst, ûe majÌ nejen vÏdomosti, ale ûe
jsou i obratnÈ, majÌ dobrou fyziËku, post¯eh, ale
takÈ ûe umÌ odhadnout dop¯edu svÈ schopnosti
a podle toho zariskovat.
Na naöi soutÏûÌcÌ Krist˝nu a jejÌ spoluû·ky
se m˘ûeme podÌvat 10. dubna v odpolednÌch hodin·ch na »T 1.
Mgr. Irena ZelnÌËkov·, Bc. David »ernoch

Indiánskou stezkou
se ZŠ Novolíšeňská
Tak se jmenoval jiû öest˝ roËnÌk veËernÌho
zimnÌho pochodu Zä NovolÌöeÚsk· v BrnÏ.
Na 6-ti kilometrovou trasu, jiû tradiËnÏ vedoucÌ Mari·nsk˝m ˙dolÌm p¯es Muchovu boudu, se tentokr·t vydalo asi 250 ˙ËastnÌk˘ ñ dÏtÌ
naöÌ ökoly se sv˝mi rodiËi, sourozenci, nebo takÈ
s babiËkou a dÏdou. Po cestÏ se dÏti zastavily
u 15-ti svÌËkou osvÏtlen˝ch ˙kol˘, kterÈ si pro
nÏ p¯ipravil n·ËelnÌk indi·nskÈho kmene. Na
kontrol·ch dÏti prok·zaly svou zdatnost, rychlost, öikovnost a jinÈ vlastnosti indi·n˘. Mimo
jinÈ se dozvÏdÏly i mnoho informacÌ o jejich ûivotÏ, vymyslely bojov˝ pok¯ik, zatancovaly tanec okolo pomyslnÈho ohnÏ a do cÌle ñ Eldor·da
ñ dobÏhly s obliËeji pomalovan˝mi v·leËn˝mi
barvami.
V restauraci pak indi·nskÈ dÏti za svÈ v˝kony obdrûely keramickou medaili a diplomek
s indi·nem a takÈ nÏjakou tu sladkost. V klubovnÏ Eldor·da si pak jeötÏ nÏkte¯Ì zasoutÏûili, vypili limon·du nebo Ëaj.
A co ¯Ìct na z·vÏr... ûe jsme v letoönÌm roce
mÏli velkÈ ötÏstÌ na poËasÌ, v sobotu veËer, kdy
jsme vych·zeli na pochod bylo jasno, ñ1 ∞C,
ide·lnÌ poËasÌ na to, abychom si n·ö pÏöÌ v˝let
vöichni pÏknÏ uûili.
Jana StehlÌkov·, p. vych. äD, Zä NovolÌöeÚsk·
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KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líeò, tel.: 544 210 182
DÌLÒÁK, Klajdovská 28, Brno-Líeò, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
XVI. LÕäE“SK› PLES

VÕKENDOV… KURZY KCL Kotlanka

Vrcholem plesovÈ sezony v LÌöni byl XVI. LÌöeÚsk˝ ples, kter˝ se
konal v sobotu 25. ˙nora 2012. P¯Ìpitkem a p¯ivÌt·nÌm host˘ starostou
Mgr. B¯etislavem ätefanem a n·sledn˝m p˘vabn˝m anglick˝m waltzem, kter˝ zatanËil taneËnÌ p·r z TK Tä STARLET, byl ples zah·jen.
Na nÏ nav·zal taneËnÌ orchestr Breeze Band s rozs·hl˝m Ëesk˝m i zahraniËnÌm hudebnÌm reperto·rem ¯Ìzen˝ Ji¯Ìm Such˝m, se zpÏvaËkou
Evou Michnovou a zpÏv·kem a vynikajÌcÌm bubenÌkem Jardou ZvonÌkem. Nelze opomenout i naöi lÌöeÚskou cimb·lovou muziku pod vedenÌm Tom·öe Knechta v malÈm s·le, i tam se mohli n·vötÏvnÌci plesu
p¯esunout a zaposlouchat se do lÌbezn˝ch
lidov˝ch melodiÌ i pÌsnÌ. S programem sezn·mil p¯ÌtomnÈ hosty
popul·rnÌ moder·tor
R·dia Petrov ZbynÏk
Louck˝, kter˝ s vtipem a öarmem jemu
vlastnÌm prov·zel cel˝m veËerem. Jak˝msi
oËek·van˝m vrcholem plesu se stalo losov·nÌ tomboly. Je to vûdy o veselÌ a vtipech, kterÈ p¯i tom padajÌ. Nejinak tomu bylo i letos. Vöak bylo
z Ëeho vybÌrat ñ z vÌce neû öedes·ti cen. Jak uû b˝v· zvykem, na plese
samoz¯ejmÏ nechybÏla öpiËkov· taneËnÌ vystoupenÌ, kter· bylo moûno
sledovat, tak jako cel˝ program, na obrazovk·ch v dalöÌch prostor·ch
DÏlnickÈho domu. Tentokr·t zde vystoupil mistrovsk˝ p·r mezin·rodnÌ
t¯Ìdy z TK UNI DANCE Bratislava, finalistÈ mistrovstvÌ EvropskÈ unie
v latinskoamerick˝ch tancÌch Branislav Eli·ö a Jana Hradilov·, kter˝m
se dostalo zaslouûenÈho potlesku ve dvou taneËnÌch vstupech. Veselou
atmosfÈru sv˝m vystoupenÌm navodil i taneËnÌ p·r Double Boubble,
kter˝ p¯edvedl akrobatick˝ rock¥n¥roll na vysokÈ ˙rovni. PÏknÈ taneËnÌ
p¯edstavenÌ si p¯ipravily takÈ maûoretky
a gymnastky z SK
PROVO Brno. SouË·stÌ bohatÈho programu plesu byl sÛlov˝
v˝stup
saxofonisty
Frantiöka B·rtla a d·le
trumpetisty Karla Ber·nka, kter˝ je û·kem
ZUä AntonÌna Doleûala. Program plesu obohatila sv˝m vystoupenÌm takÈ zpÏvaËka Anett.
KulturnÌ centrum LÌöeÚ srdeËnÏ dÏkuje vöem n·vötÏvnÌk˘m i ˙ËinkujÌcÌm za ˙ûasnou atmosfÈru a n·ladu. P¯edevöÌm vöak dÏkujeme
firm·m a institucÌm za finanËnÌ podporu XVI. LÕäE“SK…HO PLESU.
HlavnÌm partner˘m ñ spoleËnosti DMG, obchodnÌ a stavebnÌ s.r.o.,
spoleËnosti JARYS stav, spol. s r.o.
DÏkujeme takÈ dalöÌm partner˘m, kte¯Ì ples finanËnÏ podpo¯ili:
firmÏ HRAZDÕRA s.r.o., realizace staveb, DOPRAVNÕM STAVB¡M
BRNO, s.r.o., firmÏ FLEXISTAV s.r.o. a ELEKTRO Schr·mek, elektromont·ûnÌ a stavebnÌ firmÏ. PodÏkov·nÌ pat¯Ì takÈ spoleËnosti TRIPOLI
recent, s.r.o., kter· zajiöùovala cateringovÈ sluûby. Jiû nynÌ se tÏöÌme
na shledanou v ˙noru 2013 na XVII. LÕäE“SK…M PLESE M» BrnoLÌöeÚ. VÏ¯Ìme, ûe i p¯ÌötÌ rok bude pro n·vötÏvnÌky lÌöeÚsk˝ch ples˘ stejnÏ p¯Ìjemn˝m z·ûitkem jako ten letoönÌ.

Duben
● PILATES S VELK›M MÕ»EM
P¯ijÔte si zacviËit s lektorkou MariÌ »erm·kovou.
Kdy: sobota 14. 4. od 10.00 do 11.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË.
● V›ROBA D¡RE»KŸ TECHNIKOU TIFFANY
ZaËÌn· jaro a to je d˘vod k radosti. P¯ijÔte si vyrobit vitr·û do okna
a uvidÌte, jak je svÏt p¯es barevnÈ sklo veselejöÌ. Kdy: sobota 14. 4.
od 10.00 do 13.00 hod. Za kolik: 280,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu).
● Z¡KLADY DR¡TKOV¡NÕ
P¯ijÔte se sezn·mit s technikou dr·tkov·nÌ a vyrobit si Ñz·pichì do kvÏtin·Ëe, kter˝ z˙tulnÌ V·ö byt. Kdy: sobota 21. 4. od 10.00 do 13.00 hod.
Za kolik: 180,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu).
● ZUMBA A POSILOV¡NÕ
P¯ijÔte si zacviËit v latinskoamerickÈm rytmu.
Kdy: sobota 28. 4. od 10.00 do 11.15 hod. Za kolik: 80,ñ KË.
Na vÌkendovÈ kurzy se m˘ûete p¯ihl·sit v recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel.: 544 210 182, mob. 731 117 114. P¯ihl·öky
na jednotlivÈ kurzy se p¯ijÌmajÌ do Ëtvrtka p¯ed zah·jenÌm kurzu.
Pozv·nka:
SrdeËnÏ v·s zveme na koncert éALMAN a spol. v ˙ter˝ 22. 5. 2012
v 19.00 hod. VstupnÈ: 200,ñ KË, na mÌstÏ 220,ñ KË.
DÃL“¡K, Klajdovsk· 28, Brno-LÌöeÚ, tel.: 544 210 136, 739 252 117.
Vstupenky m˘ûete zakoupit takÈ na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, tel.: 544 210 182, 731 117 114, www.kclisen.cz.

Mgr. Hana Baldelli,
¯editelka KC LÌöeÚ
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Názory
Kde na to vzít?
SouËasn· nep¯Ìzniv· ekonomick· situace
ve spoleËnosti se dot˝k· i hospoda¯enÌ mÏstskÈ
Ë·sti a objemu finanËnÌch prost¯edk˘, kterÈ pro
rozvoj zÌsk·v· ze sv˝ch p¯Ìjm˘. Pokud m· b˝t
LÌöeÚ mÌsto p¯ÌjemnÈ pro ûivot vöech vrstev obyvatelstva od rodin s mal˝mi dÏtmi aû po seniory,
je ale t¯eba st·le investovat nemalÈ Ë·stky do
rozvoje infrastruktury, sluûeb, podporovat celou
pestrou ök·lu obËansk˝ch iniciativ a spolk˘,
db·t na dobr˝ stav a ˙drûbu obecnÌho majetku.
Povaûujeme podporu rodin s dÏtmi i se seniory
a podporu obËansk˝ch iniciativ za jednu z priorit, kterÈ nenÌ moûnÈ s odvol·v·nÌm se na souËasnou krizi zanedb·vat.
Pokud tedy nechceme rezignovat na rozvoj
obce a nechceme zaËÌt obecnÌ majetek rozprod·vat s od˘vodnÏnÌm, ûe je lÈpe se ho zbavit, neû se
starat o jeho ˙drûbu, musÌme hledat moûnosti
˙spor a sniûov·nÌ n·klad˘ na vöech ˙rovnÌch.
Toho jsme si vÏdomi a svÈ ˙silÌ p¯i pr·ci pro
mÏstskou Ë·st smÏ¯ujeme ke snÌûenÌ Ë·stek vynakl·dan˝ch za realizaci ve¯ejn˝ch zak·zek,
p¯edevöÌm v oblasti stavebnictvÌ, p¯i zachov·nÌ,
p¯ÌpadnÏ i zv˝öenÌ kvality odvedenÈ pr·ce.
Z tohoto d˘vodu jsme iniciovali ˙pravu metodiky zad·v·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek, kterou se
snÌûÌ limity, tedy hodnota zak·zky, p¯i kterÈ je
jiû nezbytnÈ vypisovat v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na dodavatelskou firmu. SouËasnÏ p¯i vyps·nÌ kaûdÈho
v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ usilujeme o prodlouûenÌ doby, po kterou je moûnÈ se do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
p¯ihl·sit a o cÌlenÈ oslovenÌ vÏtöÌho poËtu firem,
kterÈ mohou zak·zku realizovat. Toto opat¯enÌ
znemoûÚuje, aby se o zak·zku uch·zelo pouze
nÏkolik st·le se opakujÌcÌch firem, zvyöuje se
poËet p¯ihl·öen˝ch z·jemc˘ a dÌky takovÈ konkurenci se sniûuje cena za realizaci zak·zky.
V p¯ÌpadÏ, kdy je jedin˝m v˝bÏrov˝m kriteriem co nejniûöÌ cena, existuje nebezpeËÌ, ûe
obec sice zÌsk· nÌzkou cenu, ale z·roveÚ kvalita
odvedenÈ pr·ce nebude nejlepöÌ. Z toho d˘vodu
jsme se takÈ zamÏ¯ili na detailnÌ kontrolu p¯ipra-

venosti kaûdÈ zak·zky. Pokud totiû usilujeme
o snÌûenÌ n·klad˘, musÌme db·t na velmi peËlivou a dob¯e promyölenou p¯Ìpravu zad·vacÌ dokumentace. PoûadovanÈ pr·ce musÌ b˝t jasnÏ
a jednoznaËnÏ specifikovanÈ, aby nedoch·zelo
k nedbalÈmu a nedostateËnÈmu popisu a aby nebyly opomenuty nÏkterÈ d˘leûitÈ aspekty zak·zky, kterÈ by se n·slednÏ musely ¯eöit jejÌm rozöi¯ov·nÌm a zvyöov·nÌm n·klad˘ na ni vynaloûen˝ch.
NezamÏ¯ujeme se pouze na novÏ uzavÌranÈ
zak·zky, ale postupnÏ rozkr˝v·me i smlouvy
uzav¯enÈ v minul˝ch obdobÌch, usilujeme o jejich revize a p¯ÌpadnÈ ˙pravy se stejn˝m cÌlem ñ
snÌûit vynakl·danÈ prost¯edky a zv˝öit kvalitu
odvedenÈ pr·ce. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe tÌmto prospÌv·me nejenom obËan˘m LÌönÏ, ale i vöem
sluön˝m a profesion·lnÏ fungujÌcÌm firm·m,
kterÈ jsou hrdÈ na svoji pr·ci a chtÏjÌ ji odv·dÏt
kvalitnÏ.
P¯estoûe naöe p¯edstava o ˙prav·ch byla radik·lnÏjöÌ a povaûujeme za vhodnÈ limity na vypisov·nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek jeötÏ snÌûit a peËlivost a promyölenost zad·vacÌch dokumentacÌ
jeötÏ zv˝öit, pokl·d·me st·vajÌcÌ vyjednanÈ podmÌnky za dostateËnÈ a v souËasnÈ koalici za maxim·lnÌ moûnÈ. Zv˝öenÈ ˙silÌ a pracovnÌ nasazenÌ p¯i p¯ÌpravÏ ve¯ejn˝ch zak·zek vynaloûenÈ
˙¯ednÌky ⁄M», Spr·vy majetku LÌöeÚ a volen˝mi z·stupci, kte¯Ì se jednotliv˝mi zak·zkami zab˝vajÌ, je podle n·s nezbytnÈ. Toto jsou podle
naöeho n·zoru cesty, kter˝mi lze uöet¯it pro
mÏstskou Ë·st nemalÈ finanËnÌ prost¯edky a n·slednÏ je moûnÈ investovat je tam, kde je jich t¯eba a kde budou vyuûity pro öirokÈ spektrum obyvatel LÌönÏ ñ do rozöi¯ov·nÌ ökolek, do budov·nÌ
infrastruktury pro voln˝ Ëas dÏtÌ, ml·deûe i dospÏl˝ch, do zlepöov·nÌ obËanskÈ vybavenosti
a zelenÏ, do podpory sluûeb pro seniory.
Eliöka Vondr·Ëkov·
Michal HrazdÌra
ËlenovÈ Rady M» Brno-LiöeÚ

Jsme pro privatizaci obecních bytů
ÑMÌt Ëi nemÌt, to je oË tu bÏûÌì lze parafr·zovat Shakespeara p¯i ˙vah·ch nad privatizacÌ
bytovÈho fondu. TradiËnÏ OdpovÏdnÏ PravicovÌ jsou PRO nemÌt, resp. mÌt jen tolik byt˘,
kolik je pot¯eba pro ¯eöenÌ soci·lnÌho aspektu.
VlastnÌkem byt˘ je mÏsto Brno, mÏstsk· Ë·st
je pouze jejich spr·vcem. O privatizaci byt˘
rozhoduje mÏsto Brno, mÏstsk· Ë·st ji pouze
doporuËuje Ëi nedoporuËuje. M» Brno-LÌöeÚ
m· ve spr·vÏ vÌce neû 2200 byt˘. ObecnÌ byty
majÌ plnit p¯ev·ûnÏ soci·lnÌ ˙lohu, tzn. slouûit
k zajiötÏnÌ dostupnÈho bydlenÌ tÏm obyvatel˘m, kte¯Ì se ocitli v nouzi Ëi jejich p¯Ìjmy nestaËÌ na po¯ÌzenÌ vlastnÌho bydlenÌ. M˘ûeme
se bavit o tom, kolik k tÏmto ˙Ëel˘m naöe
mÏstsk· Ë·st byt˘ pot¯ebuje, ale troufnu si odhadnout, ûe se pohybujeme nÏkde na ˙rovni
30 % souËasnÈho stavu bytovÈho fondu. Zbytek byt˘ lze s klidn˝m svÏdomÌm nabÌdnout
k prodeji. Oponenti privatizace tvrdÌ, ûe nenÌ
d˘vod k prodeji byt˘, neboù m· M» z jejich

LÍEÒSKÉ NOVINY

n·jmu zisk, kter˝ pokryje opravy a navÌc jeötÏ
nÏco zbude na investice mimo bytov˝ fond
(10 % zisku VH» lze p¯evÈst do rozpoËtu
M»). S touto argumentacÌ, kter· je typicky socialistick· (rozdÏluj a panuj), se neztotoûÚujeme. NavÌc zisk v bytovÈm hospod·¯stvÌ je
velmi relativnÌ pojem. MÏstsk· Ë·st ze zisku
netvo¯Ì rezervu na investice do obnovy nemovitostÌ. I samotnÈ opravy dom˘ a byt˘ nejsou
pl·nov·ny s dlouhodob˝m v˝hledem. M·me
takÈ pochybnosti o tom, zda zn· Spr·va majetku LÌöeÚ (p¯ÌspÏvkov· organizace M» Brno
-LÌöeÚ, kter· spravuje bytov˝ fond) skuteËn˝
stav dom˘ a byt˘. A v neposlednÌ ¯adÏ ˙kolem
obce nenÌ vlastnictvÌ a spr·va nemovitostÌ,
na to existujÌ soukromÈ subjekty. Uvedl jsem
p·r d˘vod˘, proË chceme privatizovat obecnÌ
byty. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe jejich budoucÌ majitelÈ se o sv˘j majetek postarajÌ lÈpe a efektivnÏji.
Petr ätÏdronsk˝, Ëlen Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ

,,InteligentrnÌ obËanÈ si nemohou v dneönÌ dobÏ
dovolit z˘stat neposkvrnÏni ekonomiÌ.ì
Wiliam J. Baumol, Alan S. Blinder

V·ûenÌ LÌöÚ·ci,
na z·kladÏ öpatn˝ch zkuöenostÌ lidÌ v mÈm okolÌ
s financemi jsem se rozhodl, ûe budu p¯ispÌvat
do LÌöeÚsk˝ch novin na tÈmata t˝kajÌcÌ se ekonomie. R·d bych v·s provedl a sezn·mil s ekonomick˝mi pojmy, abychom se zdokonalili
v takzvanÈ finanËnÌ gramotnosti.
UrËitÏ vöichni vnÌm·me, jak na n·s p˘sobÌ
bankovnÌ a hlavnÏ nebankovnÌ instituty, kterÈ l·kajÌ klienty na poskytov·nÌ r·doby levn˝ch p˘jËek. Ti p¯itom kv˘li svÈ neznalosti musÌ vracet
i nÏkolikan·sobek p˘jËenÈ Ë·stky a tak se ËeskÈ
rodiny Ëasto dost·vajÌ do dluhov˝ch pastÌ, protoûe zjiöùujÌ, ûe na spl·cenÌ vöech sv˝ch z·vazk˘
nemajÌ dostateËn˝ p¯Ìjem. Bohuûel, to jiû b˝v·
pozdÏ.
Nejprve se sezn·mÌme takÈ s tÌm, co ekonomika vlastnÏ je, co n·m p¯in·öÌ a jak se v nÌ co
nejlÈpe orientovat. Budeme vÏdÏt, co se ¯adÌ
do makro a mikro ekonomie, co znamen· popt·vka, nabÌdka a trûnÌ cena, jak se dÏlÌ danÏ, co
je trh pr·ce a kapit·lu a spousty dalöÌch vÏcÌ,
kterÈ je i pro laika uûiteËnÈ zn·t. Ekonomie je
vöude kolem n·s, a i kdyû ji tak nevnÌm·me, setk·v·me se s nÌ v bÏûnÈm ûivotÏ, dennÏ jsme konfrontov·ni s ot·zkou co, jak a za kolik. Chci se
takÈ dotknout oblasti n·rodnÌho a svÏtovÈho
hospod·¯stvÌ, nap¯. jakÈ byly d˘vody vzniku krize, jak ji ¯eöit Ëi zda je v˘bec v lidsk˝ch sil·ch ji
¯eöit. ÿekneme si, co vöechno zp˘sobuje deficit
ve¯ejn˝ch financÌ, jak p˘sobÌ na n·rodnÌ hospod·¯stvÌ a jak m˘ûe ovlivnit n·s obËany. MÏli bychom zÌskat takovÈ poznatky a vÏdomosti, abychom neuvÏ¯ili lûÌm populistick˝ch politik˘,
kte¯Ì ¯ÌkajÌ, ûe dluhy se nemusÌ platit, nebo ûe
zdroje jsou nevyËerpatelnÈ. ZamyslÌme se nad
tvrzenÌm, ûe za hospod·¯skou krizi mohou ekonomovÈ a bankÈ¯i. MÏli bychom vÏdÏt, ûe krize
je souË·stÌ kapitalizmu a trûnÌho hospod·¯stvÌ,
kdy se st¯Ìd· obdobÌ konjunktury a obdobÌ krize.
UrËitÏ se dotkneme tak ûhavÈho tÈmatu jako je
korupce, jak uûÌr· naöi spoleËnost, naöe finance,
co by vöechno mohlo b˝t lepöÌ, kdybychom ji
dok·zali aspoÚ zË·sti potlaËit, a ûe odhalit korupci nenÌ v˘bec jednoduchÈ.
V budoucnu chci uspo¯·dat semin·¯ s lidmi,
kte¯Ì se podÌlejÌ na po¯adu ,,KrotitelÈ dluh˘ì,
i s lidmi z protikorupËnÌch organizacÌ. Oni se
s v·mi podÏlÌ o zkuöenosti, kterÈ nasbÌrali, a takÈ
poradÌ ve svÌzelnÈ finanËnÌ situaci.
Jan Ventruba

Nechat trávu růst
PoslednÌ lÈta pozoruji, ûe se na mnoha mÌstech v sÌdliöti objevily nepÏknÏ vydupanÈ trasy.
NÏkde uû se nejedn· ani o trasy, n˝brû o sluönÏ
hlubokÈ eroznÌ r˝hy, z nichû uû p˘du odnesl Ëas
(p¯esnÏji dÈöù) na p¯ilehlÈ chodnÌky. A tak se dupe zas o kousek vedle. S podivem kolikr·t sleduji, jak lidÈ radÏji ölapou v elegantnÌ obuvi bl·tem, neû aby öli kousek vedle po asfaltu. »Ìm to?
O nÏjakÈ v˝znamnÏjöÌ zkr·cenÌ cesty mnohde
nem˘ûe b˝t ani ¯eË, i kdyû samoz¯ejmÏ nÏkde
jsou i dost nelogicky umÌstÏnÈ nebo chybÏjÌcÌ
chodnÌky. MyslÌm, ûe je n·s tady zkr·tka p¯Ìliö
mnoho na ten luxus chodit po tr·vÏ, aniû by to
nezanechalo oöklivÈ n·sledky. äkoda penÏz
na dalöÌ dl·ûdÏnÌ nebo rekultivaci zniËen˝ch
tr·vnÌkov˝ch ploch. NenÌ lepöÌ nechat tr·vu
r˘st?
Edita Kreml·Ëkov·
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asketbal, p˘vodnÏ doplÚkov· mÌËov· hra americk˝ch ragbist˘, se
dost·v· na sokolskou p˘du jako nov˝ a pro ml·deû atraktivnÌ sport
v roce 1926. Na VIII. vöesokolskÈm sletu v Praze se v uk·zkovÈm
a propagaËnÌm utk·nÌ st¯etly celky Prahy a Brna a zÌskaly ¯adu n·sledovnÌk˘. Do LÌönÏ dorazil basketbal aû na poË·tku druhÈ svÏtovÈ v·lky,
kdy jiû byla sokolsk· Ëinnost nacisty zak·z·na a sokolovna zav¯ena.
Za fotbalov˝m h¯iötÏm smÏrem k Lepin·m vöak nadöenci (nap¯. Musil,
Koö·bek, PlÌva, Vitula, Zouhar ñ pozdÏjöÌ zn·m˝ sportovnÌ redaktor)
zbudovali h¯iötÏ se dvÏma koöi a zaËali v roce 1942 s ÑkoöÌkovouì.
Po osvobozenÌ naöel jiû basketbal trvalÈ mÌsto v sokolskÈ jednotÏ.
LÌöeÚsk˝ kov·¯, pan Hrub˝, zhotovil koöe do velkÈho s·lu a pozdÏji
i na p¯ilehlÈ cviËiötÏ a prakticky veöker· sokolsk· ml·deû zaËala nacviËovat Ñmormonaì, Ñtrianglì, p¯ihr·vky a st¯elbu na koö. Basketbalov˝
oddÌl mÏl v tÈto dobÏ druûstva muû˘ i ûen vËetnÏ ml·deûnick˝ch kategoriÌ. Druûstvo muû˘ pod vedenÌm bratr˘ Rutar˘ pat¯ilo v letech 1946ñ
1950 k nejlepöÌm v celÈ ûupÏ a probojovalo se na rok i do tehdejöÌ moravskÈ divize. Hr·li v nÏm Josef Irein, Miroslav Koö·bek, VladimÌr
Svoboda, VladimÌr Sedl·Ëek, Alois Hrub˝, Miroslav ÿeznÌËek, ZdenÏk
»·p, Jind¯ich ävehla a Jaroslav Klimeö. Po odchodu tÈto generace nastal jist˝ ˙tlum. Dobr· pr·ce s ml·deûÌ se vöak z˙roËila v letech öedes·t˝ch, kdy se lÌöeÚsk˝ muûsk˝ basketbal vr·til opÏt na ˙roveÚ krajsk˝ch
soutÏûÌ.
V roce 1964 vyhr·li lÌöeÚötÌ basketbalistÈ krajsk˝ p¯ebor a postoupili do tehdejöÌ II. ligy. Pro tuto soutÏû jiû byly rozmÏry lÌöeÚskÈ sokolovny p¯Ìliö malÈ. BasketbalistÈ proto tÈmÏ¯ 30 let hr·li a trÈnovali
mimo LÌöeÚ v tÏlocviËnÏ ökoly na Kr·snÈho ulici v BrnÏ-Juli·novÏ.
Nejprve bojovali dva roky v ligov˝ch a pozdÏji i diviznÌch, oblastnÌch
a krajsk˝ch soutÏûÌch. Toto obdobÌ je spjato se jmÈny stabilnÌch kmenov˝ch hr·Ë˘, jimiû byli p¯edevöÌm Alois a Rostislav Brzobohat˝,
Adolf a AntonÌn äirok˝, Leopold S·dlÌk, Miloslav SouËek, Jind¯ich
Walter, Josef Mina¯Ìk, LudevÌt IvanËÌk, Karel Pek, ZdenÏk VykypÏl,
Milan ÿedina, pozdÏji tÈû Karel Kopeck˝, Karel Gregor, Karel a Aleö
Myn·¯, Pavel Proch·zka a Marek SlobodnÌk, i se jmÈny vedoucÌho oddÌlu Jaroslava Klimeöe a trenÈra BoûetÏcha Kostelky. OddÌl basketbalu
mÏl v tÈto dobÏ i v˝mÏnnÈ zahraniËnÌ styky. DlouhodobÏ nap¯. s basketbalisty nÏmeckÈho Wurzenu a maÔarskÈ PÈcsi, v osmdes·t˝ch
letech pak p¯edevöÌm s basketbalisty z·padofrancouzskÈho p¯Ìstavu
La Rochelle. LÌöeÚötÌ basketbalistÈ tak sehr·li ¯adu p¯·telsk˝ch Ëi turnajov˝ch utk·nÌ v ¯adÏ evropsk˝ch mÏst, nap¯. v Lipsku, D¸sseldorfu,
Wuppertalu, Kirchheimbolandenu, Pa¯Ìûi, Nancy, Limoges, Bordeaux

LÌöeÚötÌ basketbalovÌ veter·ni v jubilejnÌm roce 2012, zleva shora: Jaroslav
Trepeö sen. (14), Jaroslav Trepeö jun. (16), Pavel Z·bröa, Nikos Thornikidis
(17), Leoö HurnÌk, Petr KuËera (11), Rostislav Brzobohat˝ (6), LudevÌt IvanËÌk
(15), Petr MalÈ¯, Pavel Kulh·nek (5), Marek SlobodnÌk (9), Josef Jeû (8).

(Talence), Toulouse, Marseille, La Rochelle, éenevÏ aj. Vedle sportovnÌ reprezentace byla tato utk·nÌ spjata i se spoleËensk˝mi povinnostmi,
p¯i nichû hr·Ëi osvÏdËili svoje spoleËenskÈ, muzikantskÈ a pÏveckÈ
schopnosti. LÌöeÚsk˝ basketbal zÌskal v zahraniËÌ ¯adu p¯·tel, kte¯Ì st·le
udrûujÌ dobrÈ kontakty. OddÌl pat¯il v tÈto dobÏ k nejagilnÏjöÌm v celÈ
jednotÏ a mÏl v soutÏûÌch t¯i druûstva dospÏl˝ch a jedno dorosteneckÈ.
Po¯·dal po dvacet let i basketbalovÈ plesy, kterÈ sdruûovaly lÌöeÚskÈ
a brnÏnskÈ basketbalisty s lÌöeÚskou ve¯ejnostÌ a byly tÈû ch·p·ny jako
plesy ÑsokolskÈì s v˝bornou spoleËenskou tradicÌ.
P¯Ìliö malÈ rozmÏry sokolovny souËasnÈmu basketbalu, vËetnÏ p¯ÌpadnÈ pr·ce s ml·deûÌ, nevyhovujÌ. Basketbal se posunul p¯ev·ûnÏ
do hal nebo velk˝ch tÏlocviËen. Tento v˝voj se nutnÏ odrazil i v koncepci lÌöeÚskÈho basketbalu. Basketbalov˝ oddÌl lÌöeÚskÈho Sokola m·
dnes 35 Ëlen˘ a t¯i muûstva p¯ev·ûnÏ staröÌch hr·Ë˘. Pouze jedno z nich
hraje soutÏûnÏ tzv. brnÏnskou veter·nskou ligu organizovanou basketbalov˝m svazem. Sdruûuje hr·Ëe od 40 do 74 let a je i v tÈto soutÏûi
ve vÏkovÈm pr˘mÏru v˝raznÏ nejstaröÌ. UzavÌr· v˝konnostnÌ oblouk,
kter˝ lÌöeÚsk˝ basketbal opsal bÏhem sedmdes·ti let svÈho trv·nÌ.
Rostislav Brzobohat˝

Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu
ZnaËnÈmu z·jmu sportovc˘ se tÏöil tradiËnÌ
turnaj ve stolnÌm tenisu, kter˝ na sv˝ch pingpongov˝ch stolech uspo¯·dal v sobotu 18. ˙nora
Sokol LÌöeÚ. MnozÌ z dospÏl˝ch s sebou p¯ivedli
i svÈ potomky a tak se do malÈho s·lu lÌöeÚskÈ
sokolovny seölo kromÏ dvacÌtky muû˘ a ûen takÈ
16 û·k˘ z r˘zn˝ch, p¯edevöÌm vöak lÌöeÚsk˝ch
ökol. OpÏt se uk·zal b˝t ˙Ëinn˝ osvÏdËen˝ zp˘sob, jak se p¯il·kat navz·jem ke sportu. NejËastÏji otcovÈ se syny, ale takÈ sourozeneckÈ dvojice naplnily prezenËnÌ listinu p¯ihl·öen˝ch. Tito
vöichni se pak ve dvou kategoriÌch utkali o celkovÈ vÌtÏzstvÌ. Vzhledem k nadpr˘mÏrnÈmu poËtu ˙ËastnÌk˘ a touze p¯ÌchozÌch zahr·t si co nejvÌce, se vöechny z·pasy hr·ly na dva vÌtÏznÈ sety. Cel˝ turnaj mÏl dobr˝ sp·d a mnozÌ z ˙ËastnÌk˘ tak mohli stihnout i odpolednÌ ÑLÌöeÚskÈ
ostatkyì.
V kategorii ml·deûe do 15 rok˘ byli hr·Ëi
rozlosov·ni do t¯i skupin, ve kter˝ch hr·l kaûd˝
s kaûd˝m. PostupujÌcÌ z prvnÌch dvou mÌst utvo¯ili öestiËlennou fin·lovou skupinu, ve kterÈ
po odehr·nÌ vöech z·pas˘ bylo toto po¯adÌ:
1. VojtÏch Polak ñ Zä Masarova
2. Martin SlavÌËek ñ Zä Masarova
3. Ond¯ej Svoboda ñ Zä NovolÌöeÚsk·
4. Martin Hochman ml. ñ Zä Masarova



5. Luk·ö SlavÌËek ñ Zä Masarova
6. Bobaj Arben ñ Zä Masarova
Na rekordnÌm poËtu û·k˘ ökolou povinn˝ch
mÏli nejvÏtöÌ z·sluhu ökol·ci ze Zä Masarova
a NovolÌöeÚsk·. ObÏ tyto ökoly reprezentovalo
dohromady 13 hr·Ë˘, vÏtöÌ kvalita byla tentokr·t
na raket·ch Ñpink·list˘ì z Masarovy.
Vöichni dospÏlÌ vËetnÏ Ëtve¯ice ûen byli rozdÏleni do Ëty¯ z·kladnÌch skupin, ve kter˝ch hr·l
kaûd˝ s kaûd˝m. Postupem prvnÌch dvou hr·Ë˘
vznikla osmiËlenn· fin·lov· skupina ve kterÈ
po odehr·nÌ poslednÌho z·pasu bylo toto po¯adÌ:
1. Ivo Prokeö
2. Duöan Kadlec
3. Tom·ö Kejla

4. Robert Koudelka
5. RadomÌr Papeû
6. Michal Slez·k
7. LubomÌr TrojË·k
8. Jind¯ich Hajaö
Ve dvacetiËlennÈm poli dospÏl˝ch se objevila nejen ¯ada zn·m˝ch jmen z minul˝ch roËnÌk˘, ale dobrou polovinu tvo¯ili novÌ ˙ËastnÌci,
kte¯Ì zamÌchali v˝sledkovou listinou. VÌtÏz turnaje stanul na nejvyööÌm stupni poprvÈ, po¯adÌ
za nÌm vöak bylo proöpikov·no spoustou nov˝ch
tv·¯Ì. Ani ûeny se nemusely za sv· vystoupenÌ
stydÏt, postup do fin·lovÈ osmiËky byl vöak nad
jejich sÌly i kdyû u nÏkter˝ch jen velmi tÏsnÏ.
D˘leûit· byla spokojenost hr·Ë˘ se sv˝mi v˝kony i s po¯adatelsk˝m zajiötÏnÌm, coû d·vali bÏhem turnaje najevo.
Hr·Ëi na prvnÌch t¯ech mÌstech v jednotliv˝ch kategoriÌch obdrûeli diplomy a vÏcnÈ ceny.
Po¯adatelÈ ze Sokola LÌöeÚ ve spolupr·ci se
sportovnÌ komisÌ M» Brno-LÌöeÚ zvl·dli celou
akci i p¯es rekordnÌ z·jem ˙ËastnÌk˘ tradiËnÏ
velmi dob¯e a p¯ipravili vöem dobrou z·bavu.
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Fotografie z turnaje je moûnÈ prohlÈdnout na
www.brno-lisen.cz ve sportovnÌ rubrice.
Ladislav Breicetl

LÍEÒSKÉ NOVINY

ZPRACUJEME ZA VÁS
Ôÿ(71,&79Ì
'$1Ď
MZDY
tel.: +420 608 147 130
www.wolfconsulting.cz

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

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

Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz
otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

• kadeřnictví, prodluž. vlasů ........ 776 666 132
• solárium
• kosmetika, prodlužování řas ......723 077 674
• modeláž nehtů ........................... 737 288 971
• klasické masáže, vaccu-press
• masáže lávovými kameny ........... 604 280 066
• pedikúra ..................................... 608 749 888
• možnost zakoupení dárkových kupónů
• prodlužování řas, modeláž nehtů .. 731 461 520
zimní sleva na řasy z 999 na 699 Kč

KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA
MODELÁŽ NEHTŮ
Belcrediho 2, 628 00 Brno-Líšeň
kadeřnictví:
Bohdana Volková 608 749 740
kosmetika:
Marcela Trbušková 606 900 889
modeláž nehtů: Markéta Pejřilová 724 091 720

Prodej RD na hlavní ulici v Líšni.
V přízemí 2× obchod, patro 2× byt.
Volný ihned! Tel. 777 726 101.

„Kam se síla napře, tam se pohne svět“
Rozhovor s Karlem Hladišem, předsedou SK Líšeň
Jiû vÌce neû dvacet let je fotbalov˝ klub SK LÌöeÚ spojen se jmÈnem jeho p¯edsedy Ing. Karla
Hladiöe, CSc., kter˝ v minulÈm roce oslavil svoje öedes·tÈ narozeniny. Z klubu s bohatou historiÌ
(zaloûen v roce 1924 pod jmÈnem SK »eskoslovensk˝ Socialista LÌöeÚ) se za tuto dobu stal druh˝
nej˙spÏönÏjöÌ fotbalov˝ oddÌl v BrnÏ s devaten·cti soutÏûnÌmi muûstvy, t¯emi p¯edp¯Ìpravkami
do öesti let a 1046 registrovan˝mi Ëleny (stav k 31. 12. 2011). FotbalistÈ majÌ k dispozici vlastnÌ travnatÈ h¯iötÏ s tribunou, malÈ travnatÈ h¯iötÏ pro trÈninky a h¯iötÏ s umÏlou tr·vou a osvÏtlenÌm
pro zimnÌ p¯Ìpravu. VelikÈ uzn·nÌ pat¯Ì klubu i za to, ûe jeho fungov·nÌ je z podstatnÈ Ë·sti zaloûeno
na pr·ci nÏkolika desÌtek dobrovolnÌk˘, trenÈr˘, po¯adatel˘, zdravotnÌk˘, kte¯Ì mnohdy jeötÏ sami
na Ëinnost finanËnÏ p¯ispÌvajÌ. Ale zaËnÏme od zaË·tku.
■ Pane Hladiöi, jak· byla vaöe cesta ke sportu,
k fotbalu?
Narodil jsem se v UherskÈm BrodÏ a tam jsem
takÈ se z·vodnÌm fotbalem v roce 1961 zaËÌnal. RodiËe mi nebr·nili, ale nap¯ed byly dom·cÌ povinnosti a pak jsem mohl jÌt na fotbal. Od û·k˘ p¯es dorost
aû po ÑAì muûe, kte¯Ì v letech 1970ñ1975 hr·li opakovanÏ soutÏû na ˙rovni dneönÌ MSFL (tehdy se naz˝vala divize, byla celomoravsk· a postupovalo se
z nÌ p˘vodnÏ do II. celost·tnÌ ligy). RozhodnÏ mne
do fotbalu nikdo nenutil a nebyl jsem û·dn˝ talent
od p¯Ìrody. TakÈ proto jsem u nÏj moûn· z˘stal aû
dodnes. Od roku 1967 do roku 1975 jsem studoval
v BrnÏ nejprve SVVä K¯enov· a n·slednÏ fakultu
stavebnÌ VUT a p¯itom jsem trÈnoval s·m v BrnÏ
a dojÌûdÏl nÏkdy i v t˝dnu na trÈninky a z·pasy
do UherskÈho Brodu. Jako mnoho dalöÌch student˘
jsem se po ökole v BrnÏ oûenil a moje ûena si nedovedla p¯edstavit, ûe by odeöla z Brna, tak jsem se
musel (a ne naposledy) podvolit j· a p¯estÏhovat se
do Brna.
FotbalovÏ jsem po roËnÌ vojenskÈ sluûbÏ
ve SlanÈm, kde byla v tÈ dobÏ dobr· Vojensk· tÏlov˝chovn· jednota (d¯Ìve Dukla), p¯estoupil na podzim 1976 z UherskÈho Brodu do TJ Kr·lovopolsk·
strojÌrna Brno, kde jsme ihned vyhr·li divizi (dneönÌ MSFL) a postoupili do II. ligy. Protoûe jsem v tÈ
dobÏ uËil na vysokÈ ökole a nebylo moûnÈ skloubit
povinnosti kantora na vysokÈ ökole a hr·Ëe II. ligy
a takÈ proto, ûe po postupu bylo v Kr·lovopolskÈ asi
30 hr·Ë˘ do ÑAì muûstva, vÏtöinou lepöÌch neû j·,
ukonËil jsem ofici·lnÏ kariÈru a zaËal se vÏnovat trenÈrskÈmu vzdÏl·v·nÌ. V roce 1982 jsem zÌskal trenÈrskou licenci na ˙rovni UEFA A. Po celou dobu
jsem vöak nez˘stal bez fotbalu a odehr·l spoustu
utk·nÌ za ÑBì muûstvo. Na trenÈrskÈm kurzu jsem
se sezn·mil s Leopoldem Andr˝skem, tehdejöÌm
trenÈrem muû˘ Bystrce. Protoûe jsem v Bystrci bydlel, p¯emluvil mne k p¯estupu. DÏlal jsem hrajÌcÌho
asistenta u ÑAì muû˘ a prvnÌ rok jsme postoupili
do krajskÈho p¯eboru (dnes soutÏûe na ˙rovni divize
D). V roce 1983 jsem zÌskal byt v LÌöni a nebylo uû
moûnÈ dojÌûdÏt do Bystrce. V LÌöni seznali tehdejöÌ
funkcion·¯i, ûe jsem ve 32 letech star˝ a ûe je zbyteËnÈ, abych jeötÏ hr·l za LÌöeÚ (v tÈ dobÏ I. B t¯Ìda).
Dohodl jsem se tedy s tehdejöÌm trenÈrem ÑAì muû˘ Josefem Schmutzem, ûe mu budu dÏlat asistenta.
Po p˘l roce jsem p¯evzal ÑAì muûstvo jako hlavnÌ
trenÈr. Po dvou a p˘l letech jsem z pracovnÌch d˘vod˘ ukonËil tuto Ëinnost a v klubu z˘stal jako hrajÌcÌ
trenÈr ÑBì muû˘ hrajÌcÌch mÏstskou soutÏû. Z tÈto
doby je asi nej˙spÏönÏjöÌ taûenÌ ÑBì muûstva LÌönÏ
poh·rem, kdy jsme vyhr·li poh·r v BrnÏ, postoupili
do krajskÈho kola, v nÏm mimo jinÈ vy¯adili i ÑBì
muûstvo Zbrojovky a vypadli aû se Zb˝öovem, kter˝ rok p¯ed tÌm hr·l divizi (dneönÌ MSFL). Od roku
1991 jsem se skupinou skalnÌch LÌöÚ·k˘ zaËal budovat samostatn˝ SK LÌöeÚ, ale to uû je jin· kapitola. Po tÈto dobÏ jsem uû hr·l jen za seniory, zpoË·tku i soutÏû v r·mci mÏsta Brna, v souËasnÈ dobÏ jen
kaûd˝ p·tek v lÈtÏ i v zimÏ venku za kaûdÈho poËasÌ
Ñbago star˝ch p·n˘ì. Kdyû se dÌv·m zpÏtnÏ, tak
hraju fotbal aktivnÏ na h¯iöti jiû vÌce jak pades·t let.



■ Jak˝ je dneönÌ sport v porovn·nÌ s vaöimi zaË·tky?
To nenÌ jednoduchÈ zhodnotit, kaûdop·dnÏ je
jin˝.
V dobÏ, kdy jsem zaËÌnal, byl fotbal lidovou
z·bavou a tÈmÏ¯ vöichni kluci p¯iöli ze ökoly a öli
nÏkam na pl·cek hr·t fotbal nÏkolikr·t t˝dnÏ. Nikdo
je neorganizoval, prostÏ si chtÏli zahr·t fotbal. Proto
takÈ v tÈ dobÏ zaËÌnali û·ci aû v deseti letech hr·t
v klubech a rekrutovali se z pouliËnÌch jeden·ctek,
kterÈ si sami organizovaly svoje turnaje. P¯i p¯Ìchodu do klubu mÏli hlavnÏ dobrou fyzickou kondici,
protoûe v lÈtÏ i v zimÏ sportovali a protoûe hr·li pouliËnÌ turnaje bez ohledu na vÏkovÈ kategorie, uËili
se od sebe navz·jem.
V dneönÌ dobÏ, kdyû nepodchytÌme dÏti v pÏti
letech a nezaËnou chodit pravidelnÏ do klubu uËit se
z·klad˘m fotbalu, jsou v deseti letech ÑnepouûitelnÌì. Pokud nedÏlajÌ aktivnÏ jin˝ sport v nÏjakÈm
klubu, tak vÏtöinou nemajÌ ani kde jÌt hr·t na pl·cek,
ani s k˝m. HlavnÏ se ale zmÏnil ûivotnÌ styl, spousta
dÏtÌ p¯ijde ze ökoly, sedne k poËÌtaËi a ˙spÏönÏ
tloustne a fyzicky se nevyvÌjÌ. Povinn· tÏlesn· v˝chova to nenÌ schopna nahradit.
ZmÏnil se takÈ n·hled rodiË˘ na sport. Dnes je
mnoho rodiË˘, kte¯Ì jsou ochotni se sportov·nÌ svÈho dÌtÏte vÏnovat, na coû naöi rodiËe nemÏli Ëas.
P¯ev·ûn· vÏtöina to dÏl· proto, ûe sami v ml·dÌ sportovali a chtÏjÌ svÈmu dÌtÏti umoûnit totÈû. Z tÏch se
rekrutujÌ dobrovolnÌci, kte¯Ì obÏtujÌ Ëas i penÌze
ve prospÏch fungov·nÌ klubu. Vznikla ale i nov·
skupina rodiË˘, kte¯Ì nutÌ dÌtÏ sportovat ne proto,
aby bylo zdravÈ, aby se nauËilo ûÌt v kolektivu, ale
proto, aby z nÏj byl fotbalista, kter˝ bude hr·t ligu
mistr˘, bude mÌt milionovÈ p¯Ìjmy a oni se z toho
budou mÌt dob¯e. S takov˝mi rodiËe je problÈm,
protoûe pro nÏ je kaûd˝ klub öpatn˝, û·dn˝ trenÈr jejich syna nedoceÚuje... Ve vyööÌch klubech se snaûÌ
sponzorovat muûstvo a oËek·vajÌ, ûe jejich dÌtÏ bude vÌc hr·t. NetuöÌ, ûe tÌm svÈmu dÌtÏti vlastnÏ ökodÌ, protoûe ten se neumÌ rv·t o svoje mÌsto a vÏtöinou radÏji fotbalu nech·, coû rodiË nese jako svou
prohru.
V neposlednÌ ¯adÏ se zmÏnil p¯Ìstup spoleËnosti k fotbalu i sportu jako takovÈmu. V dobÏ, kdy
jsem zaËÌnal, byl sport st·tnÌ prioritou, protoûe dobrÈ v˝sledky v reprezentaci byly v˝kladnÌ sk¯ÌnÌ socialismu a st·t mÏl z·jem, aby byly co nejlepöÌ. Lze
¯Ìci, ûe veöker˝ sport platil st·t. V kaûdÈm mÏstÏ byly st·tnÌ podniky, kterÈ mÏly patron·t nad sportovnÌmi kluby, vÏtöinou vlastnily a provozovaly sportoviötÏ, hr·Ëi v lize byli sice amatÈ¯i, ale do zamÏstn·nÌ chodili jen pro v˝platu a jinak hr·li fotbal.
Z·leûelo vÏtöinou jen na schopnosti funkcion·¯˘
klubu, jak dok·zali p¯esvÏdËit vedenÌ mÏsta a vedenÌ tÏchto podnik˘, jak˝m zp˘sobem se zapojÌ
do Ëinnosti klubu. Na druhÈ stranÏ hr·Ëi mÏli bÏûn˝
plat v pr·ci a nÏjakÈ prÈmie za utk·nÌ, z dneönÌho
pohledu zanedbatelnÈ. Do zahraniËÌ mohli p¯ÌpadnÏ
odejÌt jen reprezentanti. St·t takÈ z¯izoval a platil
ve vöech sportech st¯ediska vrcholovÈho sportu,
kde byli soust¯edÏni nap¯. olympionici. TakÈ ve fotbale byla takov· st¯ediska pro ml·deû.

Po revoluci nastala Èra soukrom˝ch podnikatel˘, kte¯Ì zaËali vlastnit fotbalovÈ kluby. S tÌm zaËala
doba, kdy fotbalistÈ odch·zeli do zahraniËÌ, byli
proti naöim dosavadnÌm zvyklostem poh·dkovÏ
placeni a vöichni mÏli z·jem tyto podmÌnky zavÈst
takÈ u n·s. MajitelÈ, aby se zviditelnili, zaËali p¯epl·cet hr·Ëe a tÌm se Ëasem dost·vali do finanËnÌch
problÈm˘. ZpoË·tku je ¯eöili tak, ûe si p˘jËovali penÌze z bank na podnik·nÌ a d·vali je do fotbalu. DalöÌ etapou bylo p¯edraûov·nÌ st·tnÌch a mÏstsk˝ch
zak·zek a tÌm financov·nÌ sportu i fotbalu. Tato etapa takÈ skonËila a do loÚskÈho roku byla jeötÏ moûnost financovat sport z hazardu, kdy loterijnÌ spoleËnosti mohly a musely prost¯edky z hazardu dle
svÈho uv·ûenÌ vÏnovat na ve¯ejnÏ prospÏönÈ ˙Ëely,
coû byl i sport. Tato moûnost letoönÌm rokem takÈ
konËÌ. Vzhledem k takto nastaven˝m finanËnÌm
podmÌnk·m v klubech ñ ani st·t, ani mÏsta nemajÌ
z·jem se podÌlet na financov·nÌ chodu klub˘ a vÏtöina soukrom˝ch majitel˘ dnes nem· prost¯edky
na financov·nÌ klub˘. NÏkterÈ takovÈ kluby jiû d¯Ìve zanikly, nÏkterÈ v souËasnÈ dobÏ krachujÌ. Podle
mne je v souËasnÈ dobÏ podstatnÈ vy¯eöit, jakÈ m·
b˝t postavenÌ sportu ve spoleËnosti a jak˝mi finanËnÌmi prost¯edky a z jak˝ch zdroj˘ m· b˝t hrazeno.
Podle mÈ p¯edstavy ñ st·t ani mÏsta nebudou ochotni se podÌlet na financov·nÌ soukrom˝ch fotbalov˝ch klub˘, kterÈ majÌ p¯eplacenÈ hr·Ëe a funkcion·¯e. Bohuûel se s tÌm Ñvezouì i kluby, kterÈ se
starajÌ o ml·deû, vÏtöinu pr·ce dÏlajÌ dobrovolnÌ
pracovnici, hr·Ëi jsou odmÏÚov·nÌ v intencÌch, kterÈ jsou v bÏûn˝ch mÏ¯ÌtcÌch. Pokud tyto kluby nebudou mÌt podporu st·tu a mÏst, aby byly schopny
zajistit svoji Ëinnost, vÏtöina funkcion·¯˘ nevydrûÌ
tlak na zajiöùov·nÌ financÌ na bÏûn˝ provoz a kluby
budou upadat.
■ Kdyû jste se v roce 1990 stal p¯edsedou klubu,
bylo to jednoduchÈ rozhodnutÌ? MÏl jste vizi, jak
by mÏl klub vypadat, jak toho docÌlit? Kdo V·m pom·hal?
Do roku 1989 existoval v LÌöni Spartak LÌöeÚ,
kter˝ mÏl mimo jinÈ takÈ oddÌl kopanÈ. KromÏ toho
sdruûoval takÈ vöechny oddÌly, kterÈ jsou dnes v Sokole. MÏl jsem p¯edstavu, ûe pokud se m· fotbal
v LÌöni vr·tit alespoÚ na ˙roveÚ zaË·tku 60-t˝ch let,
je nutno obnovit samostatn˝ SK LÌöeÚ a oddÏlit jej
od Spartaku. Nebyl jsem v tÈ dobÏ û·dn˝ funkcion·¯, pouze trenÈr ÑBì muûstva muû˘. NavÌc jsem
byl Ñnaplaveninaì, ze sÌdliötÏ, coû tehdejöÌ funkcion·¯i ze starÈ LÌönÏ nepovaûovali v˘bec za LÌöeÚ. P¯iöel jsem s touto myölenkou na tehdejöÌ v˝bor. Nebyla p¯ijata s û·dn˝m nadöenÌm, ale postupnÏ se mi
poda¯ilo vÏtöinu p¯esvÏdËit, ûe je to spr·vn· vÏc a ûe
to bude ku prospÏchu fotbalu. Pomohlo mi, ûe jsem
byl p¯ed tÌm trenÈrem, ûe mne vöichni znali a vÏdÏli,
ûe mi nejde o m˘j osobnÌ prospÏch, ale ûe to chci
udÏlat pro fotbal v LÌöni.
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Museli jsme zaloûit nov˝ SK LÌöeÚ, napsat stanovy, provÈst delimitaci majetku od Spartaku LÌöeÚ
a od 1. 1. 1991 zaËal fungovat samostatn˝ SK LÌöeÚ,
kde jsem byl zvolen p¯edsedou. Pr·vnÌ forma je
obËanskÈ sdruûenÌ a jeho ËlenovÈ mohou zvolit
kdykoliv novÈho p¯edsedu. é·dn· soukrom· osoba
v SK LÌöeÚ nic nevlastnÌ, coû je z·ruka, ûe nikdo
nenÌ schopen jako jednotlivec rozhodnut nap¯.
o zruöenÌ, prodeji.
TÌm vznikl samostatn˝ klub, s rozpoËtem cca
90 tis. KË, jednÌm ökv·rov˝m h¯iötÏm, v mÌstÏ, kde
je dnes restaurace byl sklad pronajat˝ s.p. GeodÈzie
za 5 tis. KË roËnÏ, jednÌm muûstvem û·k˘, jednÌm
dorostem, ÑBì muûi a ÑAì muûi. ÑAì muûi hr·li
mÏstsk˝ p¯ebor, vöechna ostatnÌ muûstva hr·la takÈ
jen mÏstskÈ soutÏûe.
Z·kladnÌ p¯edstavy o rozvoji, se kter˝mi jsme
öli do budov·nÌ samostatnÈho SK LÌöeÚ, spoËÌvaly
v tÈ dobÏ v:
ñ p¯evodu majetku klubu z »STV na klub
ñ p¯evodu pozemk˘ ze st·tu na klub
ñ vybudov·nÌ v tÈ dobÏ n·hradnÌho ökv·rovÈho
h¯iötÏ a zatravnÏnÌ st·vajÌcÌho ökv·rovÈho h¯iötÏ
ñ tomu odpovÌdajÌcÌ rozvoj hlavnÏ v ml·deûi, kter·
mÏla Ëasem vyprodukovat kvalitu i do muû˘ a zajistit vzestup i po str·nce sportovnÌ.
DÌky pr·ci pana Hudce se ihned poda¯ilo rozvinout pr·ci s ml·deûÌ. Nebylo to lehkÈ prosadit ani
uvnit¯ klubu, vÏtöinÏ Ëlen˘ to tehdy p¯ipadalo jako
zbyteËnÈ pl˝tv·nÌ prost¯edky mÌt tolik druûstev
ml·deûe.
Ihned po vzniku klubu se poda¯ilo ze skladu
vybudovat restauraci, kter· vznikla dÌky dobrovolnÈ pr·ci mnoha Ëlen˘ klubu.
Po velkÈm boji se bÏhem asi t¯Ì let poda¯ilo do¯eöit majetkovÈ p¯evody. DÌky rodinÏ Belcredi byl
zap˘jËen pozemek na 10 let v mÌstÏ, kde je dnes
h¯iötÏ s umÏlou tr·vou, vybudovat na nÏm n·hradnÌ
ökv·rovÈ h¯iötÏ a po jeho dokonËenÌ zatravnit p˘vodnÌ ökv·rovÈ h¯iötÏ. N·slednÏ se poda¯ilo opravit
a nadstavit st·vajÌcÌ kabiny. Jak se rozr˘stala ml·deû poda¯ilo se dÌky pomoci mÏstskÈ Ë·sti a mÏsta
Brna smÏnit pozemky Belcredi pod nov˝m h¯iötÏm
za mÏstskÈ pozemky. Tato etapa trvala cca 10 let,
vznikl are·l s jednou ökv·rovou plochou, jednou
travnatou plochou a malou tr·vou na trÈninky. Byla
postavena Ñmal· restauraceì, opraveny kabiny a
vzniklo nÏkolik nov˝ch druûstev ml·deûe. Muûi
ÑAì hr·li do roku 2001 I. B t¯Ìdu.
Po dobudov·nÌ are·lu do tÈto f·ze zaËal vzestup ˙rovnÏ fotbalu. Muûi ÑAì od roku 2002 do roku 2007 postoupili do 1. A, krajskÈho p¯eboru, divize, porazili v poh·ru ligovou Slavii Praha a n·slednÏ postoupili do MSFL. Dorost postoupil v tomto
obdobÌ aû do MSDL, druhÈ nejvyööÌ soutÏûe, û·ci
do krajskÈho p¯eboru. Vznikl takÈ futsal, jako souË·st SK LÌöeÚ.
V letech 2005ñ2011 bylo nutno provÈst II. etapu rozvoje are·lu. Byla vybudov·na mal· trÈninkov· travnat· plocha, umÏl· tr·va s umÏl˝m osvÏtlenÌm na ökv·rovÈm h¯iöti, automatickÈ zavlaûov·nÌ
tr·vnÌk˘ a od M» Brno-LÌöeÚ byla pronajata orlovna, kde byla vybudov·na mal· hala na fotbal a kabiny. TakÈ byla dokonËena I. etapa stavby tribuny
s pl·novan˝m soci·lnÌm za¯ÌzenÌ, zvÏtöena restaurace.
Nelze vyjmenovat vöechny, kte¯Ì se podÌleli
do dneönÌho dne na tomto vzestupu. Pro p¯edstavu,
v klubu pracuje v souËasnÈ dobÏ v r˘zn˝ch funkcÌch
tÈmÏ¯ stovka dobrovoln˝ch pracovnÌk˘. Za 21 let se
jich vyst¯Ìdalo nÏkolik set. Mohu jmenovat snad jen
ty, kte¯Ì pracujÌ od vzniku samostatnÈho SK LÌöeÚ.
21 let, co dÏl·m p¯edsedu, pracuje ve v˝boru se
mnou pan Mal˝ a pan Hudec se celou tu dobu star·
o ml·deû a n·bor nov˝ch fotbalist˘. V r˘zn˝ch
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funkcÌch tÈmÏ¯ nep¯etrûitÏ pracuje pan Derf a pan
Bedn·¯, kte¯Ì pracovali ve v˝boru uû p¯ed m˝m n·stupem. Je jeötÏ spousta dalöÌch lidÌ, kte¯Ì pracovali
v klubu 10ñ15 let, ale vöechny nelze vyjmenovat
a urËitÏ bych na nÏkoho zapomnÏl.
■ Jak na vaöe rozhodnutÌ reagovala rodina a kdy
se zaËaly objevovat prvnÌ ˙spÏchy?
Rodina byla zvykl·, ûe chodÌm do pr·ce, v nÏjakÈ podobÏ se vÏnuji fotbalu a star·m se o rodinu.
NavÌc, neû jsem se oûenil, byla moje dohoda s budoucÌ ûenou (dodnes st·le stejnou), ûe j· nikdy nep¯estanu s fotbalem a ona se bude vÏnovat vÏdeckÈ
pr·ci. Tak to funguje jiû 36 let. NetvrdÌm, ûe nevnikly nikdy û·dnÈ problÈmy, ale doposud jsme vöe vy¯eöili.
PoË·teËnÌ p¯edstava byla postupnÏ budovat
klub jak po str·nce materi·lnÌ, tak po str·nce sportovnÌ. Tento trend se doposud tu lÈpe, tu h˘¯e da¯Ì
plnit. Za ˙spÏch je povaûov·no uû vybudov·nÌ restaurace v roce 1990 a n·slednÏ kaûd· dÌlËÌ vÏc. SK
LÌöeÚ ve svÈ historii takÈ asi 36◊ postoupil do vyööÌ
soutÏûe, û·dnÈ muûstvo nehraje niûöÌ soutÏû neû
na zaË·tku.
■ Jak byste uplynul· lÈta zhodnotil?
Jako kolektivnÌ dÌlo nÏkolika set dobrovoln˝ch
pracovnÌk˘, kte¯Ì ve velkÈ mÌ¯e mÏli stejn˝ cÌl
a udÏlali pro naplnÏnÌ tohoto cÌle, zdarma, bez
osobnÌch ambicÌ Ëi nÏjakÈho vlastnÌho prospÏchu,
maximum. V SK LÌöeÚ nem· doposud û·dn˝ hr·Ë
ani funkcion·¯ pracovnÌ smlouvu, odmÏnu pobÌr·
pouze spr·vcov·, pracuje 7 dnÌ v t˝dnu a kaûd˝ den
do veËera, protoûe fotbal konËÌ veËer a r·no opÏt
pere dresy, uklÌzÌ kabiny. Jen pro informaci, hr·Ëi
SK LÌöeÚ jsou na h¯iöti cca 100 000 hod. roËnÏ.
V˝sledkem tohoto snaûenÌ je dosavadnÌ rozvoj
are·lu, tÈmÏ¯ nejlepöÌ p¯Ìpravky v BrnÏ, û·ci U12,
U13, U14 a U15, kte¯Ì hrajÌ I. ligu, dorost U19 je
ve II. lize a dalöÌ dva dorosty ve III. nejvyööÌ soutÏûi,
ÑAì muûi v MSFL (III. liga), ÑBì muûi v 1. A t¯ÌdÏ,
ÑCì muûi v mÏstskÈm p¯eboru. T¯i muûstva futsalu,
v souËasnÈ dobÏ ÑAì muûstvo ve II. lize. K tomu
nÏkolik senior˘, kte¯Ì hrajÌ soutÏû v r·mci mÏsta
Brna nebo si chodÌ jen tak zahr·t fotbal pro z·bavu
a nÏkter˝m je p¯es 60 let. V LÌöni zaËÌnali s fotbalem
hr·Ëi, kte¯Ì proöli ml·deûnickou reprezentacÌ, hr·li
nebo hrajÌ druhou a jeden i prvnÌ ligu ñ Nosko, Kr·l,
Paöek, Dupal, L·tal, Yunis, äpiËkov·.
LÌöeÚ byla co do postavenÌ A muûstva dospÏl˝ch na 33. mÌstÏ v BrnÏ, v souËasnosti je na 2. mÌstÏ v BrnÏ a na 3.ñ4. v kraji.
■ Jak· je souËasn· situace klubu a jak funguje
spolupr·ce s mÏstem Brnem, s mÏstskou Ë·stÌ?
SK LÌöeÚ m· problÈm v tom, v jakÈm prost¯edÌ
funguje. I kdyû spolupr·ce s vedenÌm radnice jak
v LÌöni, tak mÏstÏ BrnÏ nenÌ öpatn·, SK LÌöeÚ nem·
v tomto smÏru û·dnÈho partnera, kterÈho by reprezentoval. Pokud porovn·m kluby, se kter˝mi hrajeme v soutÏûi, tak vÏtöina jsou to buÔ ÑBì muûstva
ligov˝ch muûstev, kterÈ jsou reprezentanty svÈho
mÏsta (ZlÌn, Olomouc, Uh. HradiötÏ, Ostrava, Jihlava, Brno) nebo p¯Ìmo jedinÌ reprezentanti fotbalu
v danÈm mÏstÏ (Fr˝dek-MÌstek, B¯eclav, Z·b¯eh,
UniËov, KromÏ¯Ìû...)
Tato muûstva majÌ partnera ve vedenÌ svÈho
mÏsta, kter˝ je schopen v kladnÈm slova smyslu
ovlivnit ve prospÏch klubu sponzory a i zastupitele,
protoûe klub reprezentuje jejich mÏsto. LÌöeÚ m·
v˝bornÈ vztahy jak se souËasn˝m vedenÌm radnice
v LÌöni, tak s b˝val˝mi vedenÌmi tÈto radnice, protoûe vedenÌ obecnÏ uzn·v·, ûe klub odv·dÌ pro
mÏstskou Ë·st dobrou pr·ci. Radnice v LÌöni ale nem· prost¯edky, aby klub na ˙rovnÌ SK LÌöeÚ byla
schopna zabezpeËit stejnÏ, jako v˝öe uveden· mÏsta. NavÌc radnice mÏsta Brna nebere logicky SK

LÌöeÚ jako reprezentanta Brna, protoûe to je Zborojovka, Kometa... TÌm nechci ¯Ìct, ûe radnice nepom·h· fotbalu v LÌöni, obÏ radnice dohromady jsou
nejvÏtöÌmi sponzory SK LÌöeÚ, bez jejich pomoci by
klub zanikl, ale SK LÌöeÚ Brno nereprezentuje,
takûe pomoc je na p¯eûitÌ a sponzo¯i, kterÈ musÌme
sh·nÏt sami, n·m vûdy ozn·mÌ, ûe sponzorov·nÌ SK
LÌöeÚ jim u vedenÌ mÏsta Brna lepöÌ povÏst nezÌsk·
a mÏstsk· Ë·st je pro potencion·lnÌ sponzory z hlediska jejich z·jm˘ nezajÌmav·.
■ Co pl·nujete do budoucna, co v·s Ëek·, co je
pot¯eba udÏlat?
Z hlediska rozvoje are·lu se ¯ÌdÌme rozvojovou
studiÌ z roku 2006. Chceme dokonËit tribunu se soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, kter· je projekËnÏ zpracovan·
na II. ligu nebo na mezist·tnÌ utk·nÌ ml·deûe, coû
v celÈm BrnÏ nenÌ a tato utk·nÌ se hrajÌ v MikulovÏ,
äardicÌch, kde jsou are·ly pot¯ebn˝ch parametr˘.
V dobÏ souËasn˝ch ökrt˘ v rozpoËtech n·m uû dvakr·t p¯islÌbenÈ dotace nakonec nebyly p¯izn·ny (net˝k· se mÏsta Brna).
D·le druh˝ rokem jedn·me s mÏstem Brnem
a rodinou Belcredi o moûnosti vybudov·nÌ dalöÌho
h¯iötÏ na st·vajÌcÌm poli vedle h¯iötÏ s UT. BudoucÌ
˙zemnÌ pl·n tady s vyuûitÌm pro sport poËÌt·. V souËasnosti jen dÌky spolupr·ci s PodolÌm, kterÈ m·
dvÏ travnat· h¯iötÏ a halu (1000 obyvatel), m˘ûeme
s naöimi muûstvy v˘bec nÏkde trÈnovat, p¯ÌpadnÏ
hr·t utk·nÌ.
Uû nÏkolik let usilujeme ve spolupr·ci se soukrom˝mi subjekty o v˝stavbu sportovnÌ haly v LÌöni,
protoûe v zimÏ nejsou volnÈ ani tÏlocviËny ve ökol·ch a futsal m· dom·cÌ prost¯edÌ v hale v K¯enovicÌch, coû je nejbliûöÌ hala, kter· splÚuje podmÌnky
na soutÏûnÌ utk·nÌ tohoto celku.
Co se t˝k· sportovnÌ str·nky, uû druh˝m rokem
û·d·me o p¯izn·nÌ statutu st¯ediska ml·deûe, kter˝
je spojen s finanËnÌm p¯ÌspÏvkem na Ëinnost ml·deûe. TÌm by se d·le zlepöila moûnost pr·ce s ml·deûÌ.
TakÈ bychom chtÏli udrûet st·vajÌcÌ ˙roveÚ soutÏûÌ,
protoûe v souËasn˝ch podmÌnk·ch je to ˙roveÚ, kterou m˘ûeme maxim·lnÏ dos·hnout, vyööÌ soutÏûe
jiû hrajÌ jen profesion·lnÌ kluby. Jen u ÑBì a ÑCì
muûstva dospÏl˝ch je moûno uvaûovat v budoucnosti o p¯ÌpadnÈm postupu do vyööÌ t¯Ìdy, ale zatÌm
n·s spÌöe tr·pÌ udrûenÌ souËasnÈ ˙rovnÏ.
■ M·te Ëas jeötÏ na nÏjakÈ svoje konÌËky, kterÈ to
jsou?
Mimo pr·ce a fotbalu obËas poseËu tr·vnÌk
na zahradÏ a vÏnuji se vnouËat˘m.
■ Co byste povaûoval za tu dobu za nejvÏtöÌ ˙spÏch
a nejvÏtöÌ ne˙spÏch?
VÏ¯Ìm, ûe nejvÏtöÌ ˙spÏch teprve p¯ijde, ûe se
poda¯Ì s pomocÌ mÏsta Brna, M» Brno-LÌöeÚ a t¯eba
i sponzor˘, kte¯Ì se po uve¯ejnÏnÌ tohoto Ël·nku p¯ihl·sÌ, dobudovat are·l podle v˝öe uveden˝ch p¯edstav a zajistit provoznÌ prost¯edky tak, aby kdyû p¯ijde faktura na plyn (mimochodem pro p¯edstavu cca
330 tis. roËnÏ), nemuseli se ËlenovÈ v˝boru SK
LÌöeÚ skl·dat na zaplacenÌ, aby plyn·rna neodpojila
plynomÏr.
Za ne˙spÏch budu povaûovat, kdyû se nenajde
nikdo, kdo bude ochoten a schopen s tÌm SK LÌöeÚ
pomoci.
■ M·te nÏjakÈ svoje ûivotnÌ heslo, kterÈho se
drûÌte?
M·m to od jednoho svÈho ÑuËiteleì ñ ÑKam se
sÌla nap¯e, tam se pohne svÏtì. Kdybych tomu
nevÏ¯il, nemohl bych dÏlat pro fotbal to, co dÏl·m,
musel bych to d·vno vzd·t. Pokud bych mÏl spoËÌtat, kolikr·t mÏ uû nÏkde odbyli a j· jsem to nevzdal
a öel do toho znovu a znovu, bylo by to obrovskÈ
ËÌslo.
DÏkujeme za rozhovor.
J. ProdÏlal

!

Sport
V Líšni skončil zimní fotbalový turnaj
O prvnÌm b¯eznovÈm vÌkendu byl dohr·n tradiËnÌ zimnÌ turnaj, skupina A, po¯·dan˝ SK LÌöeÚ. Nov˝m t˝mem soutÏûe byl
ProstÏjov, kter˝ cel˝ turnaj vyhr·l. Nutno
dodat, ûe mezi jeho hr·Ëi je nÏkolik fotbalist˘, kte¯Ì jeötÏ v loÚskÈm roce hr·li nejvyööÌ ligovou soutÏû. NejmÈnÏ ˙spÏön˝m
muûstvem turnaje byl RousÌnov, ten zÌskal
na turnaji pouze jeden bod. SK LÌöeÚ obh·jila loÚskÈ druhÈ mÌsto a s v˝jimkou poslednÌho z·pasu proti Vyökovu, p¯edvedla dobrÈ
v˝kony a to p¯esto, ûe k·dr LÌönÏ zaznamenal velkÈ zmÏny a oproti podzimnÌ Ë·sti sezony v˝raznÏ omladil. Mil˝m p¯ekvapenÌm
bylo vystoupenÌ ligovÈho dorostu Zbrojovky. MladÌci se mezi dospÏl˝mi rozhodnÏ neztratili, coû dok·zali zejmÈna v z·pase proti
ProstÏjovu, kterÈmu ale nakonec podlehli
3:5. NejlepöÌm st¯elcem turnaje se stal se
sedmi gÛly ZednÌËek z Bystrce.
KoneËn· tabulka
1. ProstÏjov
6 6 0 0 17:5 18b
2. LÌöeÚ
6 4 1 1 13:6 13b
5. Zbrojovka Brno st. dorost
6 3 0 3 13:12 9b
3. Bystrc
6 2 1 3 10:10 7b
4. Vyökov
6 2 1 3 6:7
7b

6. Blansko
6 2 0 4 5:12
6b
7. RousÌnov
6 0 1 5 3:15
1b
Turnaj tentokr·t nezkomplikoval snÌh, ale
t¯eskutÈ mrazy, kterÈ byly d˘vodem k p¯eloûenÌ nÏkolika z·pas˘. Organiz·to¯i turnaje to
ale i letos zvl·dli na v˝bornou. ChtÏla bych
touto cestou podÏkovat vöem, kte¯Ì se podÌleli
na bezproblÈmovÈm pr˘bÏhu celÈho turnaje.
Vyhl·öenÌ v˝sledk˘ zimnÌho turnaje probÏhlo ve st¯edu 7. 3. 2012 na radnici M» Brno
-LÌöeÚ za ˙Ëasti starosty Mgr. B¯etislava ätefana a z·stupc˘ jednotliv˝ch fotbalov˝ch klub˘ (ProstÏjov zastupoval p. Jura, Zbrojovku
Brno p. Hor·Ëek, Vyökov p. BrtnÌËek, Bystrc
p. Somernitz, RousÌnov p. Zoul a SK LÌöeÚ
p. Hladiö, p. Kr·l a pan
Mal˝).
Sekret·¯ LÌönÏ pan
Mal˝ zhodnotil celkov˝ pr˘bÏh turnaje, podÏkoval z·stupc˘m klub˘ za ˙Ëast a vyzdvihl

pr·ci vöech, kte¯Ì se podÌleli na jeho organizaci. Vöichni p¯ÌtomnÌ se shodli, ûe ˙roveÚ
turnaje byla dobr· a jejich hodnocenÌ byla
pozitivnÌ, z·roveÚ takÈ p¯islÌbili ˙Ëast v dalöÌm roËnÌku.
V z·vÏru doölo na vyhl·öenÌ v˝sledk˘
a p¯ed·nÌ cen a upomÌnkov˝ch p¯edmÏt˘,
kterÈ vÏnoval z Ë·sti starosta M», z Ë·sti SK
LÌöeÚ.
Za SK LÌöeÚ, A. Dost·lkov·

TJ Sokol Brno-Líeò
si Vás dovoluje pozvat na sokolskou

AKADEMII 2012
KDY:
24. 4. 2012 v 17:30 h
KDE:
Sokolovna, Belcrediho 27,
Brno-Líeò
V programu vystoupí a své skladby pøedstaví
taneèní skupiny Mystery, Enigmatic,
Støevíèky a rodièe s dìtmi.

Kromì úèinkujících z TJ Sokol Brno-Líeò
uvidíte také hostující soubor Líòáèek,
oddíly TJ Sokol Brno-jih a dalí.

SPORTU ZDAR!
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