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ZDARMA
Zveme obËany na

15. ve¯ejnÈ zased·nÌ
Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon· 31. 5. 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.

Milé překvapení
na prázdniny
Na ulici Bedna¯ÌkovÏ, kter· pat¯Ì svou
polohou do pomyslnÈho Ñcentraì LÌönÏ, bude letos o pr·zdnin·ch vybudov·no milÈ p¯ekvapenÌ pro dÏti. Z·mÏrem mÏstskÈ Ë·sti je
zde zrealizovat novÈ h¯iötÏ pro dÏti ve vÏku
3ñ15 let a vytvo¯it tak bezpeËn˝ a p¯·telsk˝
prostor pro volnoËasovÈ aktivity. Pr·vÏ svou
polohou zasazenou do blÌzkosti sluûeb obËanskÈ vybavenosti (obchody, lÈk·rna, banky, knihovna, restaurace, poliklinika, ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti) a charakterem velkÈho centr·lnÌho h¯iötÏ s pestr˝mi hracÌmi prvky pro nejmenöÌ i pro velkÈ dÏti, nabÌdne tento prostor vyuûitÌ na celÈ dopoledne Ëi odpoledne. DÏti zde najdou houpaËky, kolotoËe, balanËnÌ
prvky, akustickÈ hraËky, lezeck˝ k·men, prolÈzacÌ tunel, lanovou
dr·hu, novÈ h¯iötÏ na fotbal Ëi volejbal, bludiötÏ a spoustu dalöÌch
z·bavn˝ch atrakcÌ. NovÈ h¯iötÏ bude navazovat na jiû st·vajÌcÌ dÏtsk·
h¯iötÏ pro malÈ dÏti, kter˝ch je v LÌöni tÈmÏ¯ t¯icet. Ty projdou letos
na ja¯e pot¯ebnou ˙pravou pÌskoviöù a opravou po zimÏ poniËen˝ch
hracÌch prvk˘. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ z˘stane naöÌ snahou zachovat jejich
lok·lnÌ charakter, kdy zde najdou ˙toËiötÏ rodiny s dÏtmi z okolnÌch
dom˘ na ËasovÏ kratöÌ n·vötÏvu.
Realizace novÈho centr·lnÌho h¯iötÏ vych·zÌ ze z·vÏr˘ pracovnÌ
skupiny, kter· vznikla p¯i Komisi soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ. Pokusili se po LÌöni rozhlÈdnout
oËima dÌtÏte a po nÏkolikamÏsÌËnÌ pr·ci v terÈnu p¯edloûili samospr·vÏ hodnotÌcÌ zpr·vu s n·vrhy v oblasti rozvoje prostoru pro dÏti.
V materi·lu je mnoho velmi zajÌmav˝ch podnÏt˘ a douf·m, ûe se n·m
poda¯Ì postupnÏ je uv·dÏt v ûivot. Se zpr·vou se m˘ûete sezn·mit
na webov˝ch str·nk·ch radnice www.brno-lisen.cz. Letos n·s takÈ
Ëek· jeötÏ novÈ h¯iötÏ na ulici LeteckÈ, avöak zejmÈna z legislativnÌch
d˘vod˘ bych ho dÏtem nerad sliboval jako d·rek na pr·zdniny. SpÌöe
pod stromeËek na V·noce.
Na z·vÏr bych r·d podÏkoval Ëlen˘m pracovnÌ skupiny, kter· bez
n·roku na honor·¯, vypracovala velmi kvalitnÌ materi·l, ze kterÈho
m˘ûeme Ëerpat inspiraci. ZejmÈna potom EditÏ Kreml·ËkovÈ, Veronice HradovÈ a Tereze KutÌnovÈ. DÏkuji.

Slovo
starosty

ÿeöÌme problÈm LÌönÏ
se ökolkami

Nedostatek mÌst v mate¯sk˝ch ökolk·ch je celobrnÏnsk˝m problÈmem, nejvÏtöÌm pr·vÏ v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, v nÌû dnes ûije 983 dÏtÌ ve vÏku 3ñ5 let. Porodnost v LÌöni
stoup·, p¯ÌötÌ rok bude dÏtÌ tÈto vÏkovÈ skupiny p¯es tisÌc. Aktu·lnÌ kapacita ökolek p¯itom ËinÌ cirka 755 mÌst.
ProblÈm si uvÏdomuji a intenzivnÏ hled·m jeho ¯eöenÌ. Za poslednÌch pÏt let bylo
v LÌöni na z·kladÏ v˝jimek z hygienick˝ch
norem a znovuotev¯enÌ Mä Pol·Ëkova vytvo¯eno p¯ibliûnÏ sto mÌst. MojÌ ambicÌ je v tomto roce vytvo¯it
dalöÌch 150 nov˝ch mÌst v Mä a proto jsem zah·jil jedn·nÌ o moûnÈ
spolupr·ci se subjekty schopn˝mi zajistit poûadovanÈ sluûby. D·le
tento palËiv˝ problÈm ¯eöÌm i s Odborem ökolstvÌ MMB a s ¯editeli
z·kladnÌch ökol, v nichû jsou prostory adaptovatelnÈ pro ˙Ëely Mä.
Tento ambiciÛznÌ cÌl vyûaduje souËinnost nap¯ÌË lÌöeÚsk˝m zastupitelstvem i spolupr·ci s mÏstem Brnem. P¯i dobrÈ v˘li vöech zainteresovan˝ch se n·m situaci poda¯Ì zlepöit a p¯edevöÌm pomoci lÌöeÚsk˝m rodin·m, kterÈ se, ne svojÌ vinou, dost·vajÌ do obtÌûnÏ ¯eöiteln˝ch ûivotnÌch situacÌ.
B¯etislav ätefan, v·ö starosta

Rozvíjíme kulturní tradici
P¯ed t¯emi lety byla zaloûena tradice kulturnÌho festivalu
LÌöeÚ sobÏ, jehoû cÌlem je vytvo¯it platformu pro vz·jemnÈ setk·v·nÌ obËan˘ a z·roveÚ p¯edstavit bohatou lÌöeÚskou kulturu i jejÌ
p¯edstavitele. LetoönÌ roËnÌk zaËne v novolÌöeÚskÈm Salesi·nskÈm st¯edisku, zastavÌ se na ulici JÌrovÏ a vyvrcholÌ na starolÌöeÚskÈm z·mku Belcredi. Spolu s v·mi se tÏöÌm na koncerty,
B¯etislav ätefan
vernis·ûe Ëi divadelnÌ p¯edstavenÌ.

Kostelíček v minulosti a dnes
»tenÌ z kronik a poetick˝ch text˘, vypr·vÏnÌ o ned·vnÈ minulosti, kdy mÏlo na KostelÌËku st·t sÌdliötÏ, o souËasnosti i budoucnosti tohoto kr·snÈho mÌsta...

Josef Tr·vnÌËek
Martina Svobodov·-Lacinov·
Pavla Dombrovsk·

Sejdeme se u kaple po m·jovÈ poboûnosti
v sobotu 5. kvÏtna 2012 v 18 hod.
V p¯ÌpadÏ chladnÈho poËasÌ deky a nÏco pro zah¯·tÌ s sebou...

Jozef Sedl·Ëek, mÌstostarosta M»
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Zprávy z Radnice
Teplé počasí láká cyklisty

Farmářské trhy
v Brně-Líšni
Po ˙spÏön˝ch v·noËnÌch trzÌch pokraËujeme i v roce 2012. Na vöechny termÌny jste srdeËnÏ zv·ni.
MÌsto kon·nÌ: ulice JÌrova, nad podzemnÌ Ë·stÌ tramvajovÈ zast·vky
TermÌny:
OtevÌracÌ doba: 8.00ñ14.00 hodin
26. 5. Farm·¯skÈ trhy ñ kulturnÌ program po celÈ dopoledne
22. 6. Farm·¯skÈ trhy
29. 6. Farm·¯skÈ trhy
21. 9. HodovÈ trhy
28. 9. Farm·¯skÈ trhy
15. 9. Farm·¯skÈ trhy
TermÌny:
OtevÌracÌ doba: 9.00ñ15.00 hodin
15. 12. V·noËnÌ trhy ñ kulturnÌ program 10.00ñ11.30, 13.00ñ14.00
16. 12. V·noËnÌ trhy ñ kulturnÌ program 10.00ñ11.30, 13.00ñ14.00
BliûöÌ informace:
www.brno-lisen.cz, TÈmata, Farm·¯skÈ trhy

Diskuse na téma:

Nová pravidla pro udělování dotací
Na konci b¯ezna probÏhla v knihovnÏ
na z·mku ve¯ejn· debata nad nov˝mi pravidly pro ûadatele o dotace z rozpoËtu mÏstskÈ
Ë·sti. Ta byla z·roveÚ prvnÌ z chystanÈ sÈrie
diskusÌ obËan˘ a politik˘ po¯·dan˝ch sdruûenÌm LÌöeÚ sobÏ.
Podle mÌstostarosty Jozefa Sedl·Ëka, kter˝
zde n·vrh prezentoval, se diskuse setkala s pomÏrnÏ velk˝m z·jmem ze strany ûadatel˘. ÑPozv·nku na ve¯ejnou diskusi jsme zaslali vöem,
kte¯Ì v minulosti o p¯idÏlenÌ dotace û·dali, tedy
asi 50 subjekt˘m. SamotnÈ diskuse se z˙Ëastnilo
p¯ibliûnÏ 40 osob, podle mÈho odhadu nejvÌce
z oblasti kultury a soci·lnÌch sluûeb,ì shrnul.
Jednou z aktivnÌch ˙Ëastnic pr·vÏ z oblasti
kultury byla i princip·lka divadla LÌöeÚ Pavla
Dombrovsk·, kter· nejvÌce ocenila samotn˝
vznik pravidel. ÑD¯Ìve v podstatÏ û·dn· pravidla
neexistovala, takûe snahu pana mÌstostarosty
vnÌm·m jako pokrok a velice si cenÌm jeho pracovitosti,ì shrnula svÈ dojmy.
Co konkrÈtnÏ tato nov· pravidla obsahujÌ?
HlavnÌ novinkou je podle Jozefa Sedl·Ëka rozdÏlenÌ dotacÌ na typy A, B a mimo¯·dnÈ grantovÈ
tituly. Dotace typu A p¯itom majÌ charakter dotacÌ zn·m˝ ze souËasn˝ch pravidel. ÑDotace typu
B jsou zav·dÏny novÏ a odliöujÌ se p¯edevöÌm
v tom, ûe majÌ pr˘bÏûn˝ charakter. O dotaci je
moûno û·dat v pr˘bÏhu celÈho roku a v rozpoËtu
nejsou uvedeny jmenovitÏ, ale pouze jako finanËnÌ Ë·stka na to vymezen·. DalöÌ novinkou je
moûnost samospr·vy vypsat mimo¯·dnÈ grantovÈ tituly, kterÈ vymezujÌ pot¯ebu obce jako zadavatele,ì vysvÏtlil mÌstostarosta podrobnÏji chystanÈ zmÏny.

K nim mohli ˙ËastnÌci v pr˘bÏhu celÈho setk·nÌ vzn·öet koment·¯e, dotazy a navrhovat p¯Ìpadn· vylepöenÌ. ÑBÏhem debaty jsme mÏli
k dokumentu p¯ipomÌnky, kterÈ budou zohlednÏny ve v˝slednÈ podobÏ. NemyslÌm si tedy, ûe
by byla pot¯ebn· dalöÌ ve¯ejn· debata, staËÌ,
kdyû budeme mÌt moûnost sezn·mit se s dokumentem p¯edtÌm, neû p˘jde do zastupitelstva
ke schv·lenÌ,ì uvedla Dombrovsk·. JejÌ slova
potvrzuje i mÌstostarosta Sedl·Ëek. ÑDalöÌ postup bude spoËÌvat v ˙pravÏ materi·lu dle p¯ipomÌnek a n·slednÏ potom postoupenÌ ke schv·lenÌ do org·n˘ samospr·vy. Nejprve do rady M», a
pokud bude materi·l schv·len, tak potÈ bude
znovu zve¯ejnÏn a postoupen na schv·lenÌ do zastupitelstva.ì Jako p¯esnÈ datum uvedl jedn·nÌ
zastupitelstva 19. 4. 2012 a jako datum p¯edpokl·danÈho vejitÌ v platnost 1. 5. 2012.
Diskuse ohlednÏ pravidel pro udÏlov·nÌ
dotacÌ se tÌmto kvÏtnov˝m termÌnem z¯ejmÏ
uzav¯e, zapoËat· tradice ve¯ejn˝ch diskusÌ nad
d˘leûit˝mi tÈmaty mÌstnÌ samospr·vy nikoliv.
To potvrzuje i jeden ze spolupo¯adatel˘, Ëlen
sdruûenÌ LÌöeÚ sobÏ, Stanislav Karafi·t. ÑPokud
bude o diskuse z·jem, urËitÏ budeme pokraËovat
i v budoucnu. V nejbliûöÌ dobÏ p¯ipravujeme ve¯ejnou debatu na tÈma nav˝öenÌ n·jemnÈho, kter· probÏhne 11. 4. v s·le na radnici. D·le p¯ipravujeme debatu na tÈma Mä v LÌöni nebo debatu
souvisejÌcÌ s lÌöeÚskou kapliËkou na KostelÌËku.ì Nejaktu·lnÏjöÌ informace o chystan˝ch debat·ch najdou z·jemci podle Stanislava Karafi·ta na port·lu vlisni.cz, kde mohou z·roveÚ navrhovat dalöÌ tÈmata k ve¯ejnÈ rozpravÏ.
Lenka Mareöov·

Zima ukonËila svÈ panov·nÌ a na ¯adu opÏt
p¯ich·zÌ teplÈ poËasÌ. S tÌmto je spojen i zv˝öen˝
pohyb cyklist˘ na silnicÌch. CyklistÈ by si mÏli
uvÏdomit, ûe pro nÏ platÌ stejn· pravidla v silniËnÌm provozu jako pro ¯idiËe. NemÏli by zapomÌnat na povinnou v˝bavu svÈho kola a p¯ed jÌzdou
vûdy kolo zkontrolovat (utaûenÌ matic a öroub˘,
stav pneumatik a jejich nahuötÏnÌ, stav a funkËnost brzd, funkËnost osvÏtlenÌ, napnut˝ a promazan˝ ¯etÏz a Ëistotu odrazek). Cyklistick· p¯ilba
by mÏla b˝t pro kaûdÈho samoz¯ejmostÌ (cyklista mladöÌ 18 let je povinen mÌt p¯ilbu).
D˘leûitÈ je mÌt na kole i spr·vnÈ obleËenÌ
doplnÏnÈ nap¯. reflexnÌmi doplÚky, kterÈ jsou
pro ¯idiËe viditelnÈ aû na vzd·lenost 200 metr˘.
RodiËe nezapomÌnejte na to, ûe dÏti jsou na silnicÌch vÌce ohroûeny. Jsou mÈnÏ soust¯edÏnÈ a nedok·ûÌ dob¯e odhadnout a p¯edvÌdat situaci, kter· m˘ûe nastat.
Pozor ñ alkohol Ëi omamnÈ l·tky neuûÌvejte
p¯ed jÌzdou, ale ani bÏhem nÌ. Pokud je cyklista
pod vlivem takov˝ch l·tek, ohroûuje sebe i ostatnÌ. V p¯ÌpadÏ postihu je na nÏj pohlÌûeno jako
na ¯idiËe motorovÈho vozidla! TakÈ je pot¯eba
myslet na to, ûe kolo p¯i odstavenÌ musÌte zabezpeËit proti kr·deûi.
Povinnou v˝bavu jÌzdnÌho kola
tvo¯Ì zejmÈna:
1. dvÏ na sobÏ nez·vislÈ ˙ËinnÈ brzy
2. p¯ednÌ odrazka bÌlÈ barvy
3. zadnÌ odrazka ËervenÈ barvy
4. oranûovÈ odrazky na obou stran·ch ped·l˘
5. boËnÌ odrazky na paprscÌch kol
6. zaslepenÌ konc˘ ¯ÌdÌtek
(z·tkami, rukojeùmi, apod.)
7. zakonËenÌ ovl·dacÌch p·Ëek brzd, mÏniË˘
p¯evod˘ a rychloupÌnaË˘ n·boj˘ kol musÌ b˝t
obaleno materi·lem pohlcujÌcÌ energii
8. uzav¯enÈ matice n·boj˘ kol, pokud nejsou
k¯ÌdlovÈ, rychloupÌnacÌ nebo s krytkou konce n·boje
Za snÌûenÈ viditelnosti:
9. p¯ednÌ svÏtlomet svÌtÌcÌ bÌle na vzd·lenost
nejd·le 20 m (m˘ûe svÌtit p¯eruöovanÏ, je-li
vozovka dostateËnÏ a souvisle osvÌcena)
10. zadnÌ svÌtilna ËervenÈ barvy, kter· m˘ûe svÌtit p¯eruöovanÏ
11. zdroj elektrickÈho proudu ñ dynamo nebo
baterie ñ ss kapacitou pro svÌcenÌ na dobu 1,5
hodiny bez p¯eruöenÌ
nprap. Petra HrazdÌrov·
KrajskÈ ¯editelstvÌ policie JmK
PreventivnÏ informaËnÌ oddÏlenÌ

Upozornění pro majitele
psů v oblasti
ulice Scheinerovy
Policie »R ¯eöÌ v souËasnÈ dobÏ p¯Ìpad otravy psa, kter˝ se stal koncem b¯ezna na ul.
ScheinerovÏ v BrnÏ-LÌöni a kde existuje podez¯enÌ, ûe se jednalo o ˙mysln˝ skutek. Podle zkuöenostÌ obyvatel to v tÈto oblasti nebyl prvnÌ p¯Ìpad. UpozorÚujeme tedy majitele ps˘, aby vÏnovali zv˝öenou pozornost
tomu, co jejich pes sebere a p¯ÌpadnÏ poz¯e
p¯Ìmo ze zemÏ, aù uû v zahrad·ch dom˘ Ëi
p¯Ìmo na ulici.
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Spolky a sdružení
POZVÁNKA
ZO ÈSOP Pozemkový spolek Hády Vás ve spolupráci
s Lipkou  kolským zaøízením pro environmentální vzdìlávání
srdeènì zve na

Den otevøených dveøí

v pøírodní památce Kavky, Rùeninì lomu a lomu Dungle,
který se uskuteèní v sobotu 19. kvìtna 2012 od 10.00 do 16.00 hod.
S naimi prùvodci poznáte jedineèné pøírodní bohatství Hádù, objevíte
tajemství rákosin, spatøíte Brno jako na dlani a dozvíte se mnoho zajímavého
nejen o místní pøírodì, ale také o tìbì vápence a následných rekultivacích.
Také budete mít monost nahlédnout do naeho lamacentra (viz
www.lamacentrum.cz) a seznámit se s naimi sympatickými zvíøátky,
take nezapomeòte vzít dìti a vnouèata.
Sraz je u vstupní branky do pøírodní památky Kavky. E xkurze budou
vypravovány dle zájmù úèastníkù, zhruba kadou pùlhodinu.
Akce je poøádána v rámci programu rozvoje pozemkových spolkù Èeského
svazu ochráncù pøírody podpoøeného Ministerstvem ivotního prostøedí
a byla finanènì podpoøena statutárním mìstem Brnem.

Spojení MHD: od koneèné zastávky autobusu è. 64 v Malomìøicích nebo
autobusem è. 56 a 78 od zastávky Velká Klajdovka v Líni.
Kontakt: ZO ÈSOP Pozemkový spolek Hády, Stanislava védová
tel.: 608 434 564, e-mail: pshady@email.cz

Konkurz
Brněnského dětského divadla
Konkurz BrnÏnskÈho dÏtskÈho divadla (BDD) se uskuteËnÌ
dne 3. 6. 2012 v Divadle Bolka PolÌvky, JakubskÈ n·mÏstÌ Ë. 5,
Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou z˙Ëastnit dÏti s r˘zn˝mi
z·jmy ve vÏku od 8 do 16 let, resp. ml·deû do 18 let. BDD v souËasnosti pravidelnÏ uv·dÌ, p¯ev·ûnÏ v prostor·ch sklepnÌ scÈny divadla
Husa na prov·zku, tyto t¯i inscenace:
Baron Trenck (starobrnÏnsk· povÏst), reûie: Pavel Gejguö,
premiÈra 4. 12. 2010.
LesnÌ l·ska (autor scÈn·¯e Milan Uhde, hudba Miloö ätÏdroÚ),
reûie: Simona Nyitrayov·, premiÈra 4. 11. 2011.
Sachsi·da (st¯edovÏkÈ fraöky, Hans Sach), reûie: VÌtÏzslav VÏtrovec, premiÈra 10. 12. 2011.
BDD je dÏtsk˝ divadelnÌ soubor, kter˝ se ve vöech oblastech svÈ
v˝chovnÏ-umÏleckÈ a v˝chovnÏ-dramatickÈ Ëinnosti zamÏ¯uje na
aktivnÌ zapojenÌ dÏtÌ r˘znÈho vÏku jiû od samÈho poË·tku p¯Ìpravy
kaûdÈ jednotlivÈ divadelnÌ inscenace. DÏti, kterÈ konkurzem ˙spÏönÏ projdou, se mohou jiû z˙Ëastnit letnÌho soust¯edÏnÌ BDD 2012,
kterÈ se kon· v termÌnu od 28. 7. 2012 do 11. 8. 2012 v HodonÌnÏ
u Kunöt·tu.
BDD se snaûÌ volnÏ navazovat na d¯ÌvÏjöÌ Ëinnost DÏtskÈho studia Divadla na prov·zku, kterÈ vedl, dnes jiû zesnul˝, reûisÈr ZdenÏk
PospÌöil. To znamen·, ûe jde o kontinu·lnÌ, vÌceletou umÏleckou
p¯Ìpravu a zÌskanÈ znalosti Ëi dovednosti budou dÏtmi d·le vyuûÌv·ny i v dalöÌm bÏûnÈm ûivotÏ. Z tÈto Ëinnosti mohou v budoucnu
takÈ vzejÌt i dalöÌ v˝raznÈ umÏleckÈ osobnosti, ËÌmû BDD sv˝m
dÌlem p¯ispÏje ke znovuobnovenÌ tradice, ve kterÈ se o mÏstÏ BrnÏ
vûdy hovo¯ilo jako o ÑlÌhni hereck˝ch talent˘ì. CÌlem BDD je vznik
divadelnÌch inscenacÌ na co nejvyööÌ moûnÈ ˙rovni s perspektivou
dalöÌho ËetnÈho reprÌzov·nÌ.
P¯ihl·sit se k ˙Ëasti na konkurzu a dalöÌ informace lze zÌskat
nejlÈpe na e-mailovÈ adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V p¯ÌpadÏ, ûe tento zp˘sob komunikace nenÌ moûn˝ i telefonicky
na ËÌsle: +420 603 584 610. Informace o pr·ci BDD najdete takÈ
na www.brdd.cz.
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www.pastelka.net,
info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4,
Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804

Nově v Pastelce – poradenství v oblasti
komunikace v rodině
RodinnÈ centrum Pastelka novÏ nabÌzÌ odbornÈ poradenstvÌ v oblasti
partnersk˝ch vztah˘ nebo v˝chovy dÏtÌ. NevÌte si rady se vztahy v rodinÏ? NevÌte jak komunikovat s dospÌvajÌcÌm dÌtÏtem? Chcete pomoci
v komunikaci s partnerem? Pro vedenÌ individu·lnÌho poradenstvÌ jsme
zajistili odbornÈ poradce se zkuöenostmi, kte¯Ì garantujÌ diskrÈtnost, nez·vislost a nestrannost. V p¯ÌpadÏ z·jmu o konzultaci piöte na info@
pastelka.net nebo volejte tel. ËÌslo 725 816 804. Cena za hodinu konzultace
je dÌky finanËnÌ podpo¯e Ministerstva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ »R snÌûena
na 50,ñ KË za hodinu.
1. 6. Den dÏtÌ u hasiË˘. Zveme dÏti v doprovodu rodiË˘ a prarodiË˘
na dopolednÌ exkurzi do V˝ukovÈho za¯ÌzenÌ HasiËskÈho z·chrannÈho sboru »R v LÌöni.

!

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

● PEDIK⁄RA ñ novÏ celkov· KOSMETIKA vËetnÏ formov·nÌ oboËÌ,
barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi. PARKOV¡NÕ U VCHODU
(za kostelem). Objedn·vky: Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.

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

● 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!

● Manûelsk˝ p·r hled· v LÌöni byt 3+1 nebo 4+1 s balkonem.
Cena cca 2 mil. KË. Platba v hotovosti. Tel.: 603 551 725.

● 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.

● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, d˝ky, hodiny, porcel·novÈ a mosaznÈ soöky,
paroûÌ, starÈ ml˝nky, moûdÌ¯e, svÌcny, l·hve propan-butan, motor.
pile, va¯iËe, TV, DVD, n·¯adÌ a jinÈ. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel. 603 453 450.

● NAVäTIVTE SPORTOVNÕ ARE¡L POD VELKOU KLAJDOVKOU
V LÕäNI. TenisovÈ kurty ñ PaintballovÈ h¯iötÏ ñ Bar.
VÌce se dozvÌte na tel.: 605 400 423 nebo na
www.racquetclub.eu ï www.paintballwood.cz

● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, Brno.
● Hled·m byt 2+kk na sÌdliöti v LÌöni. Cena do 1,8 mil. KË.
Platba v hotovosti. Tel.: 736 158 178.

● Okamûit˝ v˝kup byt˘ i zadluûen˝ch. SolidnÌ jedn·nÌ. Tel.: 722 566 099.
● OPRAVY A PRODEJ PO»ÕTA»Ÿ
tel. 603 358 240, www.computer4u.cz

● HLED¡M BYT 2+kk nebo 3+1 ke koupi V LOKALITÃ LÕäE“.
M·m hotovost. Tel.: 606 571 860, mail: ankalis@seznam.cz.
● NabÌzÌm prav. ˙klid bytu, domu, kancel·¯e. Tel: 776 05 29 69.

Příjem inzerce do Líšeňských novin:

● Maminka s mal˝m dÌtÏtem hled· byt v BrnÏ LÌöni, cena max.
do 2 mil. Patricie Scharlingerov·. Telefon 737 942 539.

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno
Tel.: 548 538 528, 603 588 964, E-mail: info@settronic.cz
Prac. doba: Po–Čt 8.00–15.00 h, Pá 8.00–12.00 h

● VymÏnÌm byt OB 3+1 + balkon 5. podlaûÌ za OB 1+1 nebo 1+ kk.
Tel.: 603 781 333.

Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz

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

otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

● GEODETICK… PR¡CE, Tilhonova 50b, Brno-Slatina. Tel.: 777 187 301.

• 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
sleva na řasy z 999 na 699 Kč

● 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.
● PÿEKLADY-ANGLI»TINA: www.preklady-aj.adamsvec.cz
● 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.
● INKOUSTOV… N¡PLNÃ A TONERY ñ specializovan˝ eshop.
www.tonerdotiskarny.cz
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Fabia Champion
Šampionát teď probíhá i u prodejců vozů ŠKODA.
Fabia Champion u Vás zaboduje především
dynamickým čtyřválcovým turbomotorem s nízkou
spotřebou. Další proměněnou šancí je extra výbava
vozu zahrnující např. klimatizaci, rádio s MP3,
15" kola z lehké slitiny a mnoho dalšího.
Jedinečná cena vozu podtrhuje celou nabídku.
Navíc pro věrné zákazníky máme připraven
exkluzivní BONUS.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

Využijte také výhodný úvěr s bonusem od ŠkoFINu.

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

"

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

Držitel certifikátu ISO 9001

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení pŉátelé centra,

PĜednáška na téma

ALERGIE
15.5. od 16–17 hod

níků zřízení další prospěšné služby, jež ocení
každý z nás. K oblíbené službě broušení
nožů, kopírování či půjčovně nářadí přibude od května VÝROBA KLÍČŮ. Ceny zde
budou oproti cenám v centru Brna méně jak
poloviční.
Restaurace U Fidela zve všechny fanoušky
ve dnech 4.–20. 5. na přenosy hokejových
zápasů z mistrovství světa. Popřejme našim
hokejistům hodně štěstí a energie k vítězství.

je tu pestrý měsíc květen. Měsíc lásky, probouzení přírody a svátečních dnů. Svátek
práce 1. 5. a Den osvobození od nacismu 8.
5. letos připadá na úterky kdy řada z nás oceňuje volné dny bez práce či školy. LCOS přeje
příjemně strávené dny volna, třeba i v našem
centru.
Provozy v LCOS nezahálí a opět připravují akcemi nabitý měsíc. Lékárna Masarova myslí
na ty, které trápí alergie a chtějí s ní efektivně
bojovat. Ve spolupráci s pojišťovnou MVČR
a společností AKIMED pro nás pořádá již
2. přednášku, tentokrát na téma ALERGIE.
Bližší informace viz níže.

Na závěr dovolte ohlédnutí za akcemi uplynulých dvou měsíců.
Dny španělské kuchyně U Fidela vyvrcholily
28. března hudebním večerem s Espuelas.
Kvarteto výborných muzikantů ve stylových
španělských krojích zahrálo tradiční i moderní španělské písně. Hudba, zpěv a velký
muzikantský um byl oceňován potleskem

Tým Domácích potřeb a Železářství oznamuje na základě četných žádostí nás zákaz-

JARNÍ KOLEKCE
ZA VÝPRODEJOVÉ
CENY
RIFLE
TRIČKO
TEPLÁKY
BOTASKY
PAPUČE

z 249 Kč na 169 Kč
ze 149 Kč na 79 Kč
ze 199 Kč na 129 Kč
z 220 Kč na 149 Kč
z 20 Kč na 15 Kč

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

POZVÁNKA
NA PŘEDNÁŠKU O ZDRAVÍ
Lékárna Masarova ve spolupráci se ZP MVČR
a společností AKIMED pořádá další přednášku,
tentokrát na téma

ALERGIE

Kdy: 15. 5. 2012 od 16 do 17 hod
Kde: Restaurace U Fidela
Přednášející paní MUDr. Zuzana Medková, Ph.D,
specialistka v diagnostice a léčbě alergických
chorob a poruch imunity.
Účast je nutno z kapacitních důvodů potvrdit předem
v Lékarně nebo emailem lekarnamasarova@seznam.cz.

VÝROBA KLÍČŮ
FAB A GUARD

Rozšířený sortiment
zahradních potřeb

V centru Brna 75 Kč
U nás

`
`
`
`

od 25KĀ

KLIENTSKOU KARTU, díky níž získáme
slevu 30 Kč za recept ihned v hotovosti
BEZ DOPALTKU mnoho léků
ANTIKONCEPCI všech druhů za snížené ceny

ne
Ve d

zi
me

Z dubnové nabídky vybíráme:
Paralen 24 tbl za trvale sníženou cenu
Wobenzym 800
dražé pro podporu imunity
Bioaktivní DuoSlim hubnoucí režim
Vibovit dětské multivitamíny
Nailexpert sada na mykotická
onemocnění nehtů
Ladival OF50 sprej 200 ml ochrana
proti slunci pro děti
GS Betakaroten Forte 90+45 cps.
LÉKÁRNA

P

PARKOVIŠTĚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

29 Kč
2 599 Kč
473 Kč
139 Kč

Navíc bonusový program –
nasbírejte 4 razítka za zakoupené
konopné výrobky a vyberte si

279 Kč

5. produkt ZDARMA.

289 Kč
169 Kč

Více akčních produktů a informací na

VÝHODNÉ NÁKUPY

www.lekarnalisen.cz
RESTAURACE

Začátkem dubna nás tým U Fidela nalákal
na tradiční velikonoční speciál a jarní kuchyni. Na Zelený čtvrtek byla atmosféra
i přes ne příliš příznivé počasí výborná a oblíbené zelené pivo si nenechalo ujít mnoho
přátel tohoto moku.
Koncem dubna se v LCOS konaly hned dvě
velké kulturní akce. Koncert kapely ZRNÍ
dne 25. 4. a 3. ročník velké rodinné akce
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2012 dne 28. 4.
Z důvodu dřívější uzávěrky Líšeňských novin
se ohlédneme a vyhodnotíme průběh akcí
v červnovém čísle.

Tým restaurace
stále inovuje
polední menu
a připravuje
nové speciality
z čerstvých
sezónních surovin.
Pro milovníky vín je připraven nový vinný
lístek a vinotéka. Pivní zážitek nabízí
nové čepované NEPASTERIZOVANÉ
Starobrno Tradiční,
PġI
Medium a Ležák.
PĎKNÉM
Pivovar Starobrno
POÿASÍ
se tak jako první
GRILUJEME
z největších pivovarů
vrací k tradičnímu vaření,
avšak využívá novou
mikroﬁltrační technologii
pro zachování hodnot
piva při jeho průzračné
barvě.
Sledujte aktuality
na www.uﬁdela.cz.
Recept šéfkucha;e

RM2A5. 5.
A
D
Z
1+1 ch 22. 5. a10–17 h

Nabízí řadu výhod:

`
`

květináče
výsadbové substráty
hnojiva
nářadí – rýče, motyčky,
hrábě, konve, atd.

moakce
Oblíbená pro uktů
d
ých pro
konopn

LÉKÁRNA
MASAROVA
`

NOVINKY
V SORTIMENTU

POZOR!

návštěvníků restaurace. Díky ohlasům obecenstva se v budoucnu můžeme těšit na další zážitek s formací Espuelas. Fotograﬁe
z večera jsou ke shlédnutí ve fotogalerii
na www.lcos.cz.

DĚTSKÝ KOUTEK

MÁSLOVÁ RYBA
S KARAMELOVÝM ČESNEKEM
Suroviny: 200 g máslová ryba Modrohlav
30 ml olivový olej z nakládaných sušených
rajčat, 1/4 citrónu, 50 g cukr krupice, 1 ks
palička česnek, voda, sůl
Příprava: Porci ryby osolíme a zakápneme
citrónovou šťávou, necháme 30 minut odležet
v chladu. Mezitím si připravíme karamel (cukr
nasypeme na rozehřátou pánev a mícháme
do zhnědnutí a poté zalejeme vodou do výšky
1 cm, karamel se ve vodě pochvíli rozvaří).
Česnek pevně uchopíme a ukrojíme spodní
část s kořínky cca 1cm silnou, tak aby palička
česneku zůstala v celku a vložíme stranou
řezu do karamelu, kde necháme 45 minut
pomalu táhnou. Na pánvi rozehřejeme olivový
olej a vložíme máslovou rybu a po obou
stranách opečeme do hotova. Podáváme
s karamelovým česnekem. Jako přílohu
doporučujeme bramborovou kaši nebo
zeleninové saláty.
Dobrou chuť přeje šéfkuchař
Jiří Suchomel
PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

BANKOMAT

#

Spolky a sdružení

Zprávy z Nadace pro radost a pozvání na Svatodušní pouť
MilÌ Ëten·¯i LÌöeÚsk˝ch novin,
s radostÌ V·m oznamujeme, ûe se nadaci poda¯ilo
zaË·tkem roku splatit poslednÌ dvoumilionovou
spl·tku za stavbu II. etapy Salesi·nskÈho st¯ediska ml·deûe ñ projekt SALVE. Celkem tedy nadace uhradila za tuto stavbu 8 mil. KË spolu˙Ëasti (3 mil. KË ñ rok 2009, 3 mil. KË ñ rok 2010
a 2 mil. KË ñ rok 2012). Tyto prost¯edky nadace
zÌskala p¯ev·ûnÏ od individu·lnÌch d·rc˘ z LÌönÏ
a z celÈ »eskÈ republiky. Pat¯Ì jim za to velkÈ
podÏkov·nÌ. Podstatn· Ë·stka za projekt, ve v˝öi
35 mil. KË, byla uhrazena z fond˘ EvropskÈ
unie. St¯edisko je tedy oddluûeno a slouûÌ dÏtem, ml·deûi a vöem z·jemc˘m z LÌönÏ a okolÌ.
Program st¯ediska je bohat˝, vybrat si m˘ûe kaûd˝ (informace na www.salesko.cz).
P¯ed nadacÌ nynÌ stojÌ poslednÌ velk˝ ˙kol,
stavba III. etapy st¯ediska ml·deûe ñ kostel Ducha SvatÈho na HornÌkovÏ ul., kde architekti sÌdliötÏ ponechali voln˝ prostor pro duchovnÌ centrum. MnozÌ se ptajÌ, proË kostel Ducha SvatÈho,
proË ne kostel Dona Boska, kdyû p¯ece salesi·ni
velmi ctÌ tohoto svÈho velkÈho zakladatele,
uzn·vanÈho v celÈm svÏtÏ. Ano, ctÌ ho, a takÈ ctÌ
tradice mÌsta a snaûÌ se nav·zat na svÈ p¯edch˘dce. Salesi·ni p¯iöli do LÌönÏ v roce 1990. Myölenka stavby kostela Ducha SvatÈho vznikla
p¯ed listopadem 1989 za p˘sobenÌ lÌöeÚskÈho

far·¯e P. Leopolda Nesvedy. Salesi·ni tuto myölenku p¯ijali. DneönÌ neklidn· a naruöen· doba
Ducha SvatÈho velmi pot¯ebuje. Tato t¯etÌ osoba
BoûÌ Trojice d·v· lidem dary moudrosti, rozumu, rady, sÌly, umÏnÌ, zboûnosti a b·znÏ BoûÌ.
V Bibli takÈ Ëteme, ûe: ÑOvoce BoûÌho Ducha je
l·ska, radost, pokoj, trpÏlivost, laskavost, dobrota, vÏrnost, tichost a sebeovl·d·nÌ.ì (Gal 5,22)
A takÈ: ÑKde je Duch P·nÏ, tam je svoboda.ì
(2 Kor 3,17)
Lze ¯Ìci, ûe Don Bosko je darem Ducha SvatÈho celÈmu lidstvu. Stavbou kostela v LÌöni mu
za Jeho dar vyj·d¯Ìme vdÏËnost.
Chcete-li p¯ispÏt na nov˝ kostel Ducha SvatÈho v LÌöni, p¯ispÏjte, prosÌm, na konto nadace
2028748319/0800, VS 23. PoötovnÌ pouk·zku
V·m r·di zaöleme a takÈ vystavÌme potvrzenÌ
o p¯ijatÈm daru pro daÚov˝ odeËet, pokud uvedete ve zpr·vÏ pro p¯Ìjemce Vaöi adresu. DÏkujeme.
LÌöeÚsk· farnost a Nadace pro radost
kaûdÈho z V·s co nejsrdeËnÏji zve na
SvatoduönÌ pouù do Saleska na KotlanovÏ 13
v nedÏli 27. kvÏtna 2012.
Program poutnÌ slavnosti:
10.00 möe svat· v tÏlocviËnÏ st¯ediska
11.15 koncert v tÏlocviËnÏ

SouËasnÏ moûnost:
ñ prohlÌdky st¯ediska ml·deûe s pr˘vodcem
ñ sk·kacÌ hrad pro dÏti v zrcadlovÈm s·le
ñ obËerstvenÌ v klubu VeSPOD a ve venkovnÌch
prostor·ch u h¯iöù (grilovanÈ klob·sky, lÌöeÚskÈ kol·Ëky, teplÈ a studenÈ n·poje a dalöÌ)
13.00 adorace, sv·tostnÈ poûehn·nÌ a zasvÏcenÌ
se Duchu SvatÈmu v tÏlocviËnÏ
13.45 fotbalovÈ utk·nÌ o SvatoduönÌ poh·r svobodn˝ch proti ûenat˝m na venkovnÌm
h¯iöti
15.00 p¯edpokl·danÈ ukonËenÌ.
Vstup voln˝!
Pokud se chcete utkat v z·pase o SvatoduönÌ
poh·r, p¯ihlaste se do 20. kvÏtna do t˝mu svobodn˝ch u Pavla Marfa Andrleho (kontakt ñ tel.:
737 586 245, marf.a@centrum.cz) a do t˝mu ûenat˝ch u Pavla PospÌöila (kontakt: 723 760 935,
pospisilpavel@centrum.cz).
TÏöÌme se na setk·nÌ s V·mi, nev·hejte
a p¯ijÔte spoleËnÏ slavit!
Za Nadaci pro radost Helena Kohoutkov·

Nadace pro radost, HornÌkova 34a, 628 00 Brno.
I»: 44994621. Tel.: 544 212 294, 732 981 261,
e-mail: nadaproradost@volny.cz,
www.nadaceproradost.org.
Konto u »eskÈ spo¯itelny: 2028748319/0800.

Školství
MOLAPP na ZŠ Novolíšeňská

Velikonoce na ZŠ Holzova

MOLAPP je zkratka mobilnÌ laborato¯e p¯ÌrodovÏdn˝ch p¯edmÏt˘. S touto laborato¯Ì p¯ijeli na Zä NovolÌöeÚsk· st¯edoökolötÌ
profeso¯i Mgr. Miroslav Kubera a Mgr. VojtÏch Beneö z Gymn·zia
Maty·öe Lercha. Pro û·ky 8. t¯Ìd p¯ipravili netradiËnÌ fyzik·lnÌ
semin·¯ s vyuûitÌm modernÌho systÈmu mÏ¯enÌ Vernier.
V prvnÌ laborato¯i se û·ci nauËili mÏ¯it teplotu USB teplomÏrem
p¯ipojen˝m na LabQuest, kter˝ hodnoty zaznamen·v· i do grafu.
PomocÌ nÏho mÏ¯ili teplotu ledu a smÏsi ledu s kuchyÚskou solÌ.
Z namÏ¯en˝ch teplot si zd˘vodnili, proË se v zimÏ solÌ chodnÌky.
é·ci si vyzkouöeli i nÏkolik pokus˘, kter˝mi podrobnÏ zkoumali
fyzik·lnÌ dÏj vypa¯ov·nÌ. ÿadu mÏ¯enÌ prov·dÏli takÈ pomocÌ
bodovÈho teplotnÌho Ëidla na povrchu k˘ûe, a pak si vysvÏtlili, proË
ËlovÏk Ëerven· na tv·¯Ìch, a ne na bradÏ, proË je ËlovÏku zima
do prst˘, a ne na z·dech.
DruhÈ pracoviötÏ
bylo zamÏ¯enÈ na mechaniku. é·ci zde mÏ¯ili sÌlu lidsk˝ch sval˘
v r˘zn˝ch situacÌch.
S vyuûitÌm sonaru
zkoumali rovnomÏrn˝ pohyb vozÌËku
s motorkem i rovnomÏrnÏ zrychlen˝ pohyb vozÌËku na naklonÏnÈ rovinÏ. Na poËÌtaËi si sestrojili graf a poËÌtali rychlosti. Velmi se lÌbil ˙kol Ñobkreslov·nÌ graf˘ì. Jeden Ëlen skupiny nakreslil graf a spoluû·k se
musel pohybovat co nejp¯esnÏji podle tohoto grafu.
Vöem ˙ËastnÌk˘m se pracovnÌ semin·¯ lÌbil. OceÚovali zajÌmavou p¯Ìpravu ˙kol˘, vystupov·nÌ lektor˘, netradiËnÌ zp˘sob opakov·nÌ uËiva i zÌsk·nÌ nov˝ch poznatk˘. Jedno hodnocenÌ
od û·ka na z·vÏr: ÑSuper akce, super vÏci.ì

A je to opÏt tady, po dlouh˝ch zimnÌch veËerech, krut˝ch mrazech
i plÌskanicÌch, p¯ich·zÌ opÏt jarnÌ Ëas. Venku z·¯Ì slunce, tr·va se zelen·, zlat˝ dÈöù rozza¯uje sv˝mi kvÏty jeötÏ öed· prostranstvÌ, pt·ci oslavujÌ p¯Ìchod jarnÌch r·n velkolep˝mi pÏveck˝mi koncerty. K sv·tk˘m
oslavujÌcÌm toto obdobÌ ÑznovuzrozenÌì pat¯Ì v k¯esùanskÈm kalend·¯i Velikonoce. Na Zä Holzova se proto tradiËnÏ kon· velikonoËnÌ jarmark nejen pro û·ky a rodiËe naöÌ ökoly, ale pro vöechny obyvatele
LÌönÏ. Letos probÏhl v budovÏ Pohankova v sobotu 23. b¯ezna a sluneËnÈ poËasÌ mu p¯·lo.
Vöechny p¯ÌtomnÈ vÌtal po p¯Ìchodu do ökolnÌ budovy rozvern˝
ptaËÌ zpÏv, pestr· velikonoËnÌ v˝zdoba a v jarnÌ zelenÈ odÏnÌ pracovnÌci ökoly. Protoûe se jednalo o jarmark, mohli si p¯ÌchozÌ na- koupit
r˘znÈ velikonoËnÌ ozdoby, pop¯. si je sami vyrobit v k tomu p¯ipraven˝ch dÌlniËk·ch. A tak si rodiËe s dÏtmi vyr·bÏli ozdobnÈ z·vÏsy
na dve¯e, origin·lnÏ zdobili vajÌËka, vyr·bÏli slepiËky, seli jarnÌ obilÌ
do velikonoËnÏ zdoben˝ch kvÏtin·Ë˘. Velk˝ z·jem byl i o venkovnÌ dÌlnu, umÌstÏnou na zahradÏ budovy Pohankova, kde se pletly poml·zky.
Ty si n·vötÏvnÌci pletli buÔ sami, nebo ñ pokud jim chybÏla zruËnost
Ëi sÌla ñ si vyû·dali pomoc öikovn˝ch pomocnÌk˘.
A protoûe byl kr·sn˝, tepl˝, sluneËn˝ den, byla n·vötÏvnÌk˘m jarmarku zp¯ÌstupnÏna takÈ ökolnÌ zahrada, kde se dÏti, lehce unavenÈ v˝robou ozd˘bek, mohly probÏhnout a proskotaËit na prolÈzaËk·ch Ëi si
zask·kat na ob¯Ì trampolÌnÏ. SmÌch a v˝sk·nÌ spokojen˝ch dÏtÌ tak znÏly nejen ökolnÌ budovou, ale i zahradou.
Kdo mÏl chuù na velikonoËnÌ dobr˘tky, vyuûil v prvnÌm pat¯e
otev¯enÈ kav·rny a pochutnal si t¯eba u ö·lku k·vy na mazanci, medovnÌku i jin˝ch pamlscÌch.
Jarmark mÏl opÏt milou, p¯·telskou atmosfÈru, kter· potÏöila
vöechny p¯ÌtomnÈ. TÌm ale oslavy jara na Zä Holzova nekonËÌ, vûdyù
na û·Ëky budovy Pohankova jeötÏ Ëek· tajemn˝ t¯ic·t˝ duben a s nÌm
spojenÈ zkouöky do cechu kouzelnickÈho, pravidelnÏ zakonËenÈ velkou veselicÌ mal˝ch ËarodÏj˘ a ËarodÏjek u t·borovÈho ohnÏ.
Kr·snÈ jaro, spoustu slunÌËka a dobrÈ n·lady p¯eje i V·m Zä Holzova!

$

Mgr. Martina TrËkov·
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Školství
Malé ohlednutí
za velikonočními obřady
v líšeňském Salesku...

Stalo se

Klub rodiË˘

Snad jiû nÏkdo zaznamenal, ûe p¯ÌötÌ rok
tomu bude 1150 let od p¯Ìchodu dvou brat¯Ì
z Makedonie na ˙zemÌ VelkÈ Moravy. VzdÏlanÌ p·novÈ ñ filozof Konstantin se sv˝m
bratrem MetodÏjem, k˝vli na v˝zvu jejich cÌsa¯e Michala a öli naöim slovansk˝m p¯edk˘m srozumitelnÏ p¯iblÌûit radostnÈ poselstvÌ
k¯esùanstvÌ. A pr·vÏ o tom povÌdal v Salesku
profesor Petr Piùha.

»TVRTKOV¡NÕ aneb »tvrteËnÌ tvo¯enÌ pro
maminky s pohr·nÌm pro dÏti vûdy od 9.00 do
11.00 hodin ve velkÈ uËebnÏ.
3. 5. Smaltov·nÌ
PodrobnÏjöÌ informace k jednotliv˝m akcÌm
vûdy 14 dnÌ p¯edem na webu a na plak·tcÌch.

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

(Zelen˝ Ëtvrtek, velkop·teËnÌ ob¯ady, BÌl· sobota, NedÏle Zmrtv˝chvst·nÌ a velikonoËnÌ
pondÏlÌ)
CÌrkve startujÌ Velikonoce PopeleËnÌ st¯edou s p¯Ìsnou dietou od masit˝ch pokrm˘
a Ëty¯icetidennÌm cviËenÌm v˘le v celkovÈ
zdrûenlivosti, umÏ¯enosti, v ËinÏnÌ dobr˝ch
skutk˘, s ˙koly modlitby, meditace, vnit¯nÌ
obnovy, obr·cenÌ a smÌ¯enÌ. Ob¯ady a zvyky
vrcholÌ na Zelen˝ Ëtvrtek, Velk˝ p·tek a z VelikÈ noci Vzk¯ÌöenÌ p¯ech·zejÌ do BÌlÈ soboty,
do Hodu BoûÌho a VelikonoËnÌho pondÏlÌ
s poml·zkou a jarnÌmi radov·nkami.
Richard Bouda

ÑAby l·ska v rodinÏ proudilaì

Ve svÈ p¯edn·öce upozornil na to, ûe Konstantin sestavil pÌsmo pro slovanskou ¯eË
a MetodÏj civilnÌ z·konÌk, coû byly jistÏ velmi
d˘leûitÈ poËiny, p¯edevöÌm ale zd˘raznil, ûe
jejich v˝znam spoËÌv· v celkovÈ jednotÌcÌ
myölence. V tehdejöÌ EvropÏ vl·dl ostr˝ spor
mezi v˝chodem a z·padem a soluÚötÌ brat¯i
doufali, ûe SlovanÈ ûijÌcÌ uprost¯ed, budou-li
k¯esùanskÈ zvÏsti lÈpe rozumÏt a budou-li ji
ûÌt, mohou napomoci k pokojnÈmu ûivotu
v EvropÏ. P¯itom pouk·zal na d˘leûitost vÏdomÌ vlastnÌ identity. Jak je pot¯ebnÈ pro ËlovÏka vÏdÏt, odkud poch·zÌ, kde je doma, aby
pak mohl ûÌt s ostatnÌmi jin˝mi a odliön˝mi
lidmi v jednotÏ.
Pan profesor Piùha zajÌmavÏ podotknul,
ûe idea, na kterÈ stavÌ Evropsk· unie, jednota
v mnohosti, tu uû vlastnÏ byla s Konstantinem
a MetodÏjem. VöÌm prostupoval duchovnÌ ûivot obou brat¯Ì, jejich opravdov˝ vztah k Bohu i jejich p¯esvÏdËenÌ, ûe je t¯eba chv·lit
Boha ve vöech ¯eËech.
Myölenek zaznÏlo mnoho, a tak bude
moûn· lÈpe, kdyû si p¯edn·öku poslechnete
na naöem webu. Nebo si m˘ûete p¯eËÌst Piùhovu knihu ÑSlyöte slovo a zpÌvejte pÌseÚì, kter·
je sice psan· pro ml·deû, ale i dospÏlÈmu m·
co ¯Ìct.
LÌda älesingerov·

Chyst·me v kvÏtnu
Orato¯:
»tvrtek
P·tek
St¯eda
P·tek
PondÏlÌ

03. 5.
04. 5.
09. 5.
11. 5.
14. 5.

Etapov· hra
PÏtiboj ñ turnaj v pexesu
Etapov· hra
Tvo¯iv· dÌlna
Film

Klub VeSPOD
P·tek 18. kvÏtna ñ VeSPOD p·rty
LÍEÒSKÉ NOVINY

PhDr. Ji¯ina Prekopov·
V materi·lnÌm, technokratickÈm svÏtÏ doch·zÌ k p¯evr·cenÌ hodnot. Technick· v˝konnost,
majetek, vlastnÌ realizace v kariÈ¯e se cenÌ vÌc
neû l·ska. Rodiny se rozpadajÌ a dÏti ztr·cÌ
moûnost se nauËit l·sce. Je nejvyööÌ Ëas si toto ohroûenÌ uvÏdomit a nauËit se o l·sku peËovat.
SvÏtozn·m· psycholoûka PhDr. Ji¯ina Prekopov· je autorkou ¯ady knih, z nichû nÏkterÈ
byly p¯eloûeny do 24 jazyk˘.
Kdy: ˙ter˝ 15. 5. 19.00
Kde: sportovnÌ s·l

Aljaöskou divoËinou na lodi, pÏöky
i vzduchem...
Martin Mykiska ñ dobrodruh, fotograf,
novin·¯ a svÏtobÏûnÌk
Vypr·vÏnÌ o t¯ÌmÏsÌËnÌm putov·nÌ Aljaökou,
bÏhem kterÈho se s kamar·dy dostali, mimo
jinÈ, na Mount McKinley, nejvyööÌ horu SevernÌ Ameriky a takÈ do nejzapadlejöÌch kout˘ Aljaöky... Na cest·ch potkali Eskym·ky,
zlatokopy, ryb·¯e, terÈnnÌ ñ tzv. bush-piloty
i nejvÏtöÌ medvÏdy na svÏtÏ!
Je dobrodruhem, kter˝ vede ûivot, o jakÈm snÌ
snad kaûd˝ mal˝ kluk. Cestuje na vlastnÌ pÏst
po svÏtÏ a o sv˝ch cest·ch pak pÌöe knihy.
Str·vil rok v AntarktidÏ, projel Afgh·nist·n
i Latinskou Ameriku...
Kdy: ˙ter˝ 29. 5. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost
Chcete si zajezdit na in-linech nebo se na nich
nauËit jezdit a chodnÌky jsou vöude hrbolatÈ
a kopcovitÈ? M·me nabÌdku p¯esnÏ pro v·s!
In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost je moûnÈ kaûd˝
Ëtvrtek od 16 do 19 hodin. Cena za vstup 40,ñ
KË (s platnou saleskovou kartiËkou 20,ñ KË).
Jedno dÌtÏ v doprovodu bruslÌcÌho rodiËe m·
vstup zdarma. BruslÌ se na asfaltovÈm h¯iöti,
vstup je p¯es recepci.
PrvnÌ hodinu je prostor p¯ednostnÏ vymezen
pro malÈ dÏti s rodiËi. Brusla¯i do 18 let musÌ
mÌt ochrannou helmu a chr·niËe.
TÏöÌme se na v·s.
%

Školství
Jedinečné úspěchy žáků ZŠ Holzova ve vědomostních i sportovních soutěžích
Jaro roku 2012 zaËalo pro û·ky Zä
Holzova öùastnÏ ñ p¯ineslo jim totiû ¯adu
skvÏl˝ch ˙spÏch˘. V Ëem? ZaËneme nejprve soutÏûemi vÏdomostnÌmi.
P¯ÌbÏh milÈ, skromnÈ û·kynÏ 9. B t¯Ìdy
Zä Holzova Evy ZavadilovÈ (viz foto) by
mohl zaËÌnat slovy: Zn·m jednu dÌvku, ale
ta nem· duk·ty, n˝brû nÏco mnohem cennÏjöÌho ñ vzhledem k jejÌmu vÏku tak¯ka neskuteËn˝ p¯ehled a znalosti. NavÌc ji vöichni
zn·me jako spolehlivou, vzornou û·kyni
s vynikajÌcÌm prospÏchem a nen·padn˝m
chov·nÌm. Eva je opravdu bytost tak¯ka renesanËnÌ: z˙Ëastnila se matematickÈ olympi·dy, v dÏjepisnÈ olympi·dÏ skonËila jako
t¯etÌ, v biologickÈ olympi·dÏ obsadila druhÈ mÌsto, vyhr·la ökolnÌ kolo recitaËnÌ soutÏûe, zvÌtÏzila tÈû v olympi·dÏ z ËeskÈho jazyka a na z·kladÏ toho postoupila do kola
mÏstskÈho. Zde se mezi nejlepöÌmi û·ky
mÏsta Brna umÌstila na vynikajÌcÌm druhÈm
mÌstÏ! TeÔ na ni Ëek· kolo krajskÈ a my jÌ
v nÏm p¯ejeme opÏt bystrou mysl, vyt¯Ìben˝
jazykov˝ cit a nezbytnÈ ötÏstÌ. KromÏ v˝öe
uveden˝ch ˙spÏch˘ ve znalostnÌch soutÏûÌch je Eva takÈ Ëlenkou dÌvËÌho florbalovÈho t˝mu naöÌ ökoly, kter˝, jak se dozvÌte
v dalöÌ Ë·sti Ël·nku, postoupil do celost·tnÌho fin·le a skonËil jako öest˝ nejlepöÌ v »eskÈ republice. Eva proto pr·vem pat¯Ì k û·k˘m, na nÏû je nejen naöe ökola, ale i cel·
obec pr·vem hrd·.

mÌsto zÌskala i v kole mÏstskÈm, kterÈ se
konalo 29. b¯ezna 2012 v CV» Luû·nky.
A my jÌ nynÌ z celÈho srdce p¯ejeme, aby se
jÌ prvenstvÌ poda¯ilo obh·jit i v kvÏtnovÈm
krajskÈm kole!
⁄spÏch vöak slavily takÈ naöe florbalistky. Ve dnech 23. aû 24. b¯ezna 2012 reprezentovaly naöi ökolu v republikovÈm fin·le
ORION FLORBAL CUPu. Zä Holzova byla spolupo¯adatelem tohoto republikovÈho
fin·le a n·ö po¯adatelsk˝ t˝m byl hodnocen
jako nadstandardnÌ. Fin·le se uskuteËnilo
ve sportovnÌ hale VUT pod PalackÈho
vrchem v BrnÏ a probÏhlo ve skvÏlÈ atmosfÈ¯e. V silnÈ konkurenci se dÌvky Zä Holzova umÌstily ve IV. kategorii na 6. mÌstÏ
v »eskÈ republice!
A jakûe se naöe florbalistky dostaly aû
do celorepublikovÈho fin·le? DÌvky nejd¯Ìve ˙spÏönÏ vybojovaly 1. mÌsto v okresnÌm
kole, na z·kladÏ tohoto vÌtÏzstvÌ postoupily
do kola krajskÈho a d·le pak do republikovÈho fin·le ORION FLORBAL CUPu.
R·di bychom podÏkovali naöim hr·Ëk·m
za skvÏl˝ v˝kon a reprezentaci naöÌ ökoly!

⁄spÏch zaznamenal i dÏtsk˝ pÏveck˝
sbor naöÌ ökoly ñ Holzov·Ëek. Pod vedenÌm
panÌ uËitelky MaröÌkovÈ a panÌ uËitelky
Ml·dkovÈ se 29. b¯ezna 2012 z˙Ëastnil soutÏûe dÏtsk˝ch pÏveck˝ch sbor˘ JihomoravskÈho kraje a zÌskal ocenÏnÌ bronzovÈho
p·sma. TÈû naöim zpÏv·Ëk˘m bychom tedy
r·di podÏkovali a poblahop¯·li!
PaedDr. Danka KrejËov·,
Mgr. Krist˝na Koöù·lov·

JmÈno dalöÌ naöÌ ˙spÏönÈ û·kynÏ ñ Krist˝ny PokornÈ ñ jiû nenÌ Ëten·¯˘m LÌöeÚsk˝ch novin nezn·mÈ. Krist˝nka (tÈû û·kynÏ t¯Ìdy 9. B) totiû v loÚskÈm ökolnÌm roce
vyhr·la krajskÈ kolo biologickÈ olympi·dy!
PozdÏji tento jejÌ ˙spÏch ocenil i samotn˝
prim·tor mÏsta Brna, kter˝ ji pozval na
slavnostnÌ setk·nÌ nejlepöÌch û·k˘ a student˘ brnÏnsk˝ch ökol, kde p¯evzala z rukou jeho tajemnice slavnostnÌ ocenÏnÌ. I letos se Krist˝nce da¯Ì ñ nejenûe vyhr·la ökolnÌ kolo biologickÈ olympi·dy, ale prvnÌ
&

LÍEÒSKÉ NOVINY

www.byty-hornikova.cz

LÍEÒSKÉ NOVINY

'

Školství
Novolíšeňský jarní
recept na „jednomlsky“

Pěvecká soutěž
SUPERSTAR

Ve 4. roËnÌku m·me jednou t˝dnÏ pracovnÌ
Ëinnosti. VÏtöinou lepÌme, vyst¯ihujeme, nÏkdy
pracujeme se öpejlemi nebo s textilem.
Tento t˝den se panÌ uËitelka rozhodla, ûe si
v kuchyÚce vyzkouöÌme p¯ipravit JARNÕ JEDNOMLSKY. MÏli jsme si p¯inÈst jedno uva¯enÈ
vajÌËko a peËivo. K p¯ÌpravÏ pot¯ebujeme: uva¯en· vejce, m·slo, trochu ho¯Ëice, s˘l, Ëervenou
papriku na ozdobenÌ a peËivo. Nejd¯Ìve jsme si
vajÌËka oloupali a rozkrojili na p˘lky. Potom
jsme vyndali ûloutky a dali do mÌsy. P¯idali jsme
m·slo, ho¯Ëici a s˘l. PanÌ uËitelka to vöechno
rozmixovala. P˘lky bÌlk˘ jsme naplnili rozmixovanou hmotou a ozdobili kouskem ËervenÈ papriky. Jednomlsky byly hotovÈ. Vypadaly jako
vylÌhnut· ku¯·tka.

Jiû t¯etÌm rokem se naöe ökolnÌ druûina p¯i
Zä NovolÌöeÚsk· zapojila do CelobrnÏnskÈ pÏveckÈ soutÏûe Superstar. SoutÏûÌcÌ byly rozdÏleni do dvou kategoriÌ podle vÏku. Nejd¯Ìve dÏti
soutÏûily ve ökolnÌm kole, kterÈ probÏhlo 29. 2.
2012 a z˙Ëastnilo se ho vÌc jak 30 zpÏv·k˘.
Po nelehkÈm vyhodnocov·nÌ se na 1. mÌstÏ
umÌstil û·k t¯Ìdy 2. C. Jan Kania a û·kynÏ t¯Ìdy
2. B. Barborka Hanuöov· v 1. kategorii. V 2. kategorii se na 1. mÌstÏ umÌstil û·k t¯Ìdy 3. A. Jan
Ondr·Ëek a û·kynÏ t¯Ìdy 4. B. Michaela Kov·¯ov·. SoutÏûe pokraËovaly 14. 3. 2012 mÏstsk˝m
kolem na Zä AntonÌnsk·. A pr·vÏ tam vybojovala û·kynÏ naöÌ äD Barborka Hanuöov· kr·snÈ
1. mÌsto s pÌsnÌ ÑT¯i o¯Ìöky pro Popelkuì. Barborce moc gratulujeme a p¯ejeme hodnÏ ˙spÏch˘ v dalöÌch soutÏûÌch.

V listopadu jsme na Zä Masarova po¯·dali jiû tradiËnÌ ökolnÌ kolo recitaËnÌ soutÏûe pro
û·ky l.ñ5. t¯Ìd. NejlepöÌ recit·to¯i postoupili
do mÏstskÈho kola, kterÈ se konalo ve st¯edu
14. 3. 2012 v centru Labyrint v BrnÏ-BohunicÌch. Za 1. roËnÌk (kategorie 0) n·s reprezentoval Daniel Janda ze t¯Ìdy 1. C, za 2. a 3. roËnÌk (kategorie 1) Luk·ö Kapinus ze 2. B a za
4. a 5. roËnÌk (kategorie 2 ) Lucie G·gyorov·.
V letoönÌm ökolnÌm roce si nejlÈpe si vedla
û·kynÏ 5. A t¯Ìdy Lucie G·gyorov·, kter· jiû
pot¯etÌ postoupila do kola krajskÈho, vloni dokonce do kola celost·tnÌho. Douf·me, ûe i letos se jÌ bude v krajskÈm kole da¯it.

vychovatelka R. Muchov·, Zä NovolÌöeÚsk·

Olga Chalupov·

Tobi·ö Stross,
û·k IV. A, Zä NovolÌöeÚsk·

Zä Masarova 11

Městské kolo recitační
soutěže

Zä Masarova 11

Soutěž o nejlepší čtenářský a kulturní deník
V letoönÌm ökolnÌm roce jsme poprvÈ na 2. stupni uspo¯·dali soutÏû o nejlepöÌ Ëten·¯sk˝ a kulturnÌ denÌk. V nÏkter˝ch t¯Ìd·ch, zejmÈna v 8. B a 9. B, je mnoho dÏtÌ, kterÈ
r·dy Ëtou a vedou si o svÈ ËetbÏ z·znamy. Proto jsme se rozhodli, ûe touto soutÏûÌ pilnÈ dÏti
podpo¯Ìme.
Kaûd˝ z ˙ËastnÌk˘ p¯edstavil sv˘j denÌk, struËnÏ sezn·mil spoluû·ky s obsahem p¯eËten˝ch knih a jejich hlavnÌmi postavami a doporuËil nÏkterÈ tituly k p¯eËtenÌ. Vöechny
Ëten·¯skÈ denÌky, kterÈ jsme si mohli prohlÈdnout, jsou velmi pÏknÏ vedeny, obsahujÌ nejen
seznamy p¯eËten˝ch knÌûek, ale i charakteristiku liter·rnÌch postav, vlastnÌ obr·zky i kresby
a takÈ vlepenÈ vstupenky z r˘zn˝ch divadelnÌch p¯edstavenÌ. Bylo velmi tÏûkÈ vybrat ten
nejlepöÌ, ocenÏnÌ by zaslouûily vöechny. Ve vyrovnanÈ soutÏûi nakonec zvÌtÏzila se sv˝m
denÌkem Eliöka Vejrostov· z 9. B.
Po letoönÌ zkuöenosti je jasnÈ, ûe se tato soutÏû stane tradicÌ, a douf·me, ûe se p¯ÌötÌ rok
setk·me s vÏtöÌm poËtem Ëten·¯˘.
Gratulujeme vöem z˙ËastnÏn˝m a dÏkujeme za p¯Ìjemn˝ z·ûitek.
Mgr. Jana OsiËkov·

Přehazovaná 2. a 3. tříd
28. 3. se za podpory naöÌ ökoly Zä NovolÌöeÚsk·, volejbalovÈho oddÌlu TJ Junior a KulturnÌho centra LÌöeÚ uskuteËnil turnaj v minip¯ehazovanÈ 2. a 3. t¯Ìd. Hr·lo se na öesti h¯iötÌch
o rozmÏrech 4,5 ◊ 6 m. V kaûdÈm t˝mu byli
t¯i hr·Ëi a jeden n·hradnÌk. V tÈto h¯e se pod·v·
p¯ehozenÌm mÌËe p¯es sÌù v postavenÌ za zadnÌ
Ëarou (4,5 m). PotÈ je mÌË soupe¯em chycen,
hozen spoluhr·Ëi. Nelze hr·t prvnÌ mÌË p¯es sÌù.
V poli lze p¯ihr·t jednou nebo dvakr·t, pak je
nutnÈ hr·t mÌË p¯es sÌù. St¯Ìd·nÌ je povoleno kdykoli bÏhem rozehry. Zisk bodu je po umÌstÏnÌ
mÌËe do pole soupe¯e (na zem) nebo po chybÏ

soupe¯e. Hraje se do 7 bod˘, konec je rozdÌlem
1 bodu (7:6).
SoutÏûili û·ci Zä NovolÌöeÚsk·, Zä MilÈnova a Zä Masarova. Zä P¯ÌmÏtice se bohuûel musela z provoznÌch d˘vod˘ omluvit.
AtmosfÈra byla nabit· touhou hr·t a vyhr·t.
TÏlocviËny byly plnÈ spokojen˝ch dÏtÌ. KaûdÈ
druûstvo odehr·lo nejmÈnÏ 5 z·pas˘.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Po¯adÌ jednotliv˝ch t˝m˘:

⁄lohu rozhodËÌch v˝bornÏ zvl·dly sportovkynÏ z naöÌ ökoly ze 6. a 7. roËnÌk˘!

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



FC N¡M SE NECHCE Zä, NovolÌöeÚsk·
Zä MilÈnova B
Zä MilÈnova D
»ern· Hora, Zä NovolÌöeÚsk·
ZlatÌ Tyg¯i, Zä Masarova
Zä MilÈnova C
B˝ci, Zä NovolÌöeÚsk·
Mod¯Ì œ·bli, Zä NovolÌöeÚsk· ñ
nejlepöÌ t˝m z 2. roËnÌk˘
Masa¯ky, Zä Masarova
MorËata, Zä NovolÌöeÚsk·
Draci, Zä NovolÌöeÚsk·
BÌlÌ Tyg¯i, Zä NovolÌöeÚsk·
HC Kometa Surikata, Zä NovolÌöeÚsk·
»ernÈ oko, Zä Masarova

ZlatÌ Tyg¯i, Zä NovolÌöeÚsk·
MilÈnova A
DivokÈ koËky, Zä NovolÌöeÚsk·
Lvi, Zä NovolÌöeÚsk·
Borci z LÌönÏ, Zä NovolÌöeÚsk·
RychlÈ öÌpy, Zä Masarova
BalÛnci, Zä NovolÌöeÚsk·
Nem·me, Zä NovolÌöeÚsk·

Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Pavla KoËvarov·

LÍEÒSKÉ NOVINY

KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líeò, tel.: 544 210 182
DÌLÒÁK, Klajdovská 28, Brno-Líeò, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
Příměstský tábor na Kotlance

➡ GYRO

»as p¯ed letoönÌmi Velikonocemi pat¯il dÏtem, kterÈ mÏly
volno, a tak mohly tuto dobu tr·vit u n·s na Kotlance. Vöak byl
pro nÏ takÈ p¯ipraven bohat˝ program, ve kterÈm si mohly jak
vyrobit velikonoËnÌ v˝zdobu, tak navötÌvit Lama-centrum v nedalekÈm b˝valÈm lomu na H·dech a sezn·mit se s jihoamerick˝mi lamami ñ alpakami. Pracovnice Lama-centra jim rozdaly
granule, kter˝mi dÏti lamy krmily, takÈ je mohly Ëesat a hladit
a p¯esvÏdËit se, jak hladkou a jemnou majÌ srst, ze kterÈ se d·
vyr·bÏt mnoho uûiteËn˝ch vÏcÌ. Protoûe se ten den ochladilo,
rozdÏlaly tety oh˝nek a dÏti se pustily do opÈk·nÌ öpek·Ëk˘.
Cestou si dÏti stavÏly i domeËky pro sk¯Ìtky...

P¯ijÔte si zacviËit s lektorkou MariÌ »erm·kovou. Gyro je cviËenÌ, p¯i kterÈm se p¯ÌjemnÏ uvolnÌ tÏlo a posÌlÌ se jak b¯iönÌ, tak
i z·dovÈ svaly. Zveme v·s na Kotlanku sezn·mit se s touto technikou.
Kdy: sobota 26. 5. od 10.00 do 11.00 hod.
Za kolik: 80,ñ KË

➡ ZUMBA PRO ZA»¡TE»NÕKY
Pro milovnÌky Zumby i zaË·teËnÌky je p¯ipravena hodina nabit·
latinskoamerick˝mi rytmy, skvÏlou atmosfÈrou a p¯Ìjemn˝m
prost¯edÌm.
Kdy: sobota 26. 5. od 10.00 do 11.00 hod.
Za kolik: 80,ñ KË

➡ MALBA NA TEXTIL
Pokud r·di tvo¯Ìte, je pro v·s p¯ipraven v˝tvarn˝ kurz ÑMalba na
textilì. VyrobÌte si origin·lnÌ prostÌr·nÌ, kterÈ zkr·ölÌ v·ö domov.
Kdy: sobota 26. 5. od 10.00 do 13.00 hod.
Za kolik: 180,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu)
Na vÌkendovÈ kurzy se m˘ûete p¯ihl·sit v recepci KCL Kotlanka,
Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel.: 544 210 182, mobil 731 117
114. P¯ihl·öky na jednotlivÈ kurzy se p¯ijÌmajÌ do Ëtvrtka p¯ed
zah·jenÌm kurzu.

O tyto t·bory b˝v· rok od roku vÏtöÌ z·jem a i rodiËe jsou
velmi spokojeni. To n·s samoz¯ejmÏ vöechny tÏöÌ. PeËlivÏ p¯ipravujeme, jako kaûd˝ rok, i letnÌ p¯ÌmÏstskÈ t·bory, na kterÈ
zveme vöechny mladöÌ ökol·ky, jimû jsou tyto t·bory urËeny. Ten
prvnÌ je v termÌnu od 2. do 4. 7. TÏöit se m˘ûete na masky, ÑöÌlenÈì p¯evleky a ÑöÌlenÈì hry. Tento t·bor je totiû Crazy t·bor. Druh˝ termÌn je od 23. do 27. 7. 2012 a je nazv·n Cesta strojem Ëasu
a tentokr·t bude zamÏ¯en˝ na st¯edovÏk. DalöÌ t·bor se jmenuje
VesmÌrnÈ dobrodruûstvÌ a m˘ûete jej proûÌt od 20. do 24. 8.
2012. Jako novinku p¯ipravujeme na konec pr·zdnin od 27. do
31. 8. 2012 taneËnÌ t·bor zamÏ¯en˝ na Street dance. Tento t·bor
je urËen pro staröÌ ökol·ky. Na p¯ÌmÏstskÈ t·bory se mohou dÏti
hl·sit jiû nynÌ na recepci KCL Kotlanka.

VÕKENDOV… KURZY KCL Kotlanka
KvÏten

➡ STEP AEROBIC
Kdy: sobota 12. 5. od 10.00 do 11.00 hod.
Za kolik: 90,ñ KË

➡ ZUMBATOMIC pro dÏti
Pro dÏti je p¯ipravena z·bavn· hodina Zumbatomicu. TÏöÌ se na
v·s lektorka Radka.
Mohou si p¯ijÌt zacviËit hned dvÏ vÏkovÈ kategorie:
MladöÌ dÏti (5ñ7 let) od 10.00 do 11.00 hod.
StaröÌ dÏti (8ñ15 let) od 11.00 do 12.00 hod.
Kdy: sobota 12. 5.
Za kolik: 50,ñ KË, v cenÏ je mal˝ d·rek

LÍEÒSKÉ NOVINY



Kadeřnictví AMBRA – Bednaříkova 1b
Jarní slevy na kadeřnické služby 20 % po předložení letáku.
Objednávky na tel. č. 777 977 514, 603 328 564

Kosmetika a modeláž nethů AMBRA
Jarní sleva: prodlužování řas 900 Kč
AKCE: galvanické žehlení vrásek
Více na www.nehtiky-gel-acryl.estranky.cz • tel. 737 081 322

Autobusem nebo letecky za sluncem a za mořem

Dovolená v Řecku
2012

Cena již od:

3.790,– Kč
cestovní kancelář

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·,
znaËkov· a roËnÌkov·. Na objedn·vku sudovÈ pivo od 10 litr˘.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ,
tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

BALKAN

BUS

INFOLINKY – REZERVACE
tel.: +420 731 657 995, +420 603 208 413
e-mail: balkanbus@seznam.cz

www.balkanbus.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

geodetické práce

,QJ-LĜt6ODYDWD
WHO

STAVBA ZAHÁJENA
 Velmi propracované dispoziční a architektonické řešení
 Energeticky úsporné domy, více o výhodách na www.doming.cz
 Veškerá

infrastruktura vč. MHD do 300 m

 Kontaktujte našeho obchodníka na tel.: 777



749 126
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OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
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ZMĚNA ADRESY
• lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou
• byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• cena bytu od 999 000Kč včetně 14% DPH
• parkovací stání v ceně bytu

Provozovna Žarošická 24, Brno-Vinohrady
je od 1.5. 2012 přemístěna na Pálavské
náměstí - naproti prodejny Albert,
na konečné trolejbusů.

tel.: 544 234 578, www.bodysun.cz

• dokončení 01/2013
• nově dokončené klientské centrum,
v těsné blízkosti stavby před
poliklinikou na ul.Horníkova
otevřeno pro Vás každou středu 13 - 17 hod.
Neplaťt
Neplaťte
ť e drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!

Stránského 37, Brno
www.realitybrno.cz
rk@realitybrno.cz

Máte na nemovitosti ZÁSTAVU,
EXEKUCI, nesplácíte úvěr?

Vykoupíme vaši nemovitost

volejte 777 307 307

tel: 538 728 850, 603 333 999
www.byty-hornikova.cz

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA...

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

SPORTOVNÍ VYŽITÍ V LÍŠNI

•

•
•
– fotbal – volejbal – nohejbal – basketbal – házená

MINIGOLFOVÉ HŘIŠTĚ
TENISOVÉ KURTY
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
PINGPONGOVÉ STOLY

Příjem inzerce do Líšeňských novin:
Tiskárna SETTRONIC
Bubeníčkova 30, 615 00 Brno
Tel.: 548 538 528, 603 588 964
E-mail: info@settronic.cz
Prac. doba: Po–Čt 8.00–15.00 h, Pá 8.00–12.00 h

KÿTINY mal˝ch
KOPYTNÕKŸ v PodolÌ
8. 5. 2012
14:00ñ18:00 h
kulturnÌ program,
vodÏnÌ na konÌch,
vyhl·öenÌ soutÏûe 15:00 h

LÍEÒSKÉ NOVINY

Areál SOŠ a SOU SaE, Trnkova 113, 628 00 Brno.
Recepce sportovišť: Jedovnická 10
(vstup od nákupního střediska Lidl)
Rezervace: Tel.: 544 422 811, 774 990 783
E-mail: recepce@sos-soubrno.cz

www.ubytovna-hotel.cz

• www.sos-soubrno.cz

ObËanskÈ sdruûenÌ sdruûenÌ Arpitha, 664 03 PodolÌ 139, tel: 608 862 580, 544 228 315,
PÿÕMÃSTSK… T¡BORY Ëervenecñsrpen 2012:
Jezdeck˝, Ryb·¯i, TaneËnÌ, AngliËtina u konÌ, Keramika u konÌ, P¯edökolnÌ p¯Ìprava
JEZDECK… SOBOTY pro dÏti: 28.4., 26.5. 2012, cena 600,-KË.
Z¡JMOV… KROUéKY A AKTIVITY: Jezdeck˝ krouûek, VËela¯sk˝ krouûek,
Keramika, Zooterapie, Logopedie, JÌzdy na konÌch, Program a dopolednÌ aktivity
pro rodiËe s mal˝mi dÏtmi u zvÌ¯·tek. PodrobnÈ informace na naöich www.arpitha.cz

!

Zastupitelé o nedostatku míst v mateřských školkách
Nedostatek mÌst v mate¯sk˝ch ökolk·ch je problÈmem celÈ »eskÈ republiky. Jeho konkrÈtnÌ ¯eöenÌ vöak Ëasto z˘st·v· na jednotliv˝ch samospr·v·ch ñ tedy menöÌch mÏstech Ëi mÏstsk˝ch
Ë·stech. Ani LÌöeÚ, kde se v z·¯Ì nenajde ve ökolk·ch mÌsto pro zhruba 200 dÏtÌ, nenÌ v˝jimkou.
Za tÌmto ËÌslem se skr˝vajÌ osudy konkrÈtnÌch rodiË˘, kter˝m m˘ûe nep¯ijetÌ pr·vÏ jejich dÌtÏte
radik·lnÏ zkomplikovat ûivot. MÌsto v zamÏstn·nÌ, do kterÈho se mÏli po vypröenÌ mate¯skÈ navr·tit, jim nikdo dalöÌ rok drûet nebude.
Jak se k tÈto situaci stavÌ mÌstnÌ politici? MajÌ ¯eöenÌ? Pokud ano jakÈ a za kolik? Na to jsem se zeptali
jednoho zastupitele z kaûdÈ politickÈ strany, kter· p˘sobÌ v lÌöeÚskÈm zastupitelstvu ñ Mgr. B¯etislava
ätefana za »SSD, Petra ätÏdroÚskÈho za TOP 09, Mgr. Ji¯Ìho Janiötina za ODS, RNDr. Daniela BoreckÈho, CSc. za KS»M, Ing. Mgr. Eliöky Vondr·ËkovÈ za KDU-»SL a Ing. Milana Honka za LÌöeÚsk˝ blok.
Mgr. B¯etislav ätefan

Petr ätÏdronsk˝

Setkal jste se osobnÏ, Ëi zprost¯edkovanÏ
s problÈmem nedostatku mÌst v Mä?
Ano. V mÈm okolÌ zn·m vÌce rodiË˘, kter˝m se nepoda¯ilo umÌstit dÌtÏ do ökolky.
N·slednÏ tato skuteËnost zp˘sobuje problÈmy
v pracovnÌm a rodinnÈm ûivotÏ.
Ze statistiky odboru ökolstvÌ MMB vypl˝v·,
ûe zhruba pro 200 dÏtÌ s trval˝m bydliötÏm
v LÌöni nenÌ mÌsto v Mä. Jak tuto skuteËnost
vnÌm·te?
Tato skuteËnost je naprosto tristnÌ. BÏhem
poslednÌch 20 let bylo pÏt ökolsk˝ch budov,
kde d¯Ìve byla ökolka Ëi jesle, p¯evedeno do
soukrom˝ch rukou, tedy zprivatizov·no, Ëi
dlouhodobÏ pronajato. Do jednÈ takovÈ budovy lze umÌstit 75 dÏtÌ... kr·t 5 se rovn· 375
mÌst ve ökolk·ch. V tuto chvÌli jde o problÈm,
se kter˝m je t¯eba se vypo¯·dat.
JakÈ ¯eöenÌ tohoto problÈmu navrhujete?
Jedn· se o soubor opat¯enÌ, kterÈ by mÏli
zmÌrnit neuspokojiv˝ stav. Jednak vyuûitÌ voln˝ch prostor na z·kladnÌch ökol·ch, d·le podporou soukrom˝ch ökolek. Nebo zv·ûenÌ v˝stavby kontejnerov˝ch ökolek po vzoru O¯eöÌna a Moravan.
Jak˝ je V·ö odhad finanËnÌ n·roËnosti?
V˝stavba standartnÌ ökolky p¯edstavuje
n·klady cca 20 mil. KË, kontejnerovÈ ökolky
cca 6 mil. KË a adaptace prostor ve ökol·ch
cca 1,5 mil. KË. Z uvedenÈho vypl˝v· ekonomick· p¯ijatelnost navrhovan˝ch ¯eöenÌ.
Jak navrhujete tyto prost¯edky zajistit?
P¯edpokl·d·m, ûe mÏsto Brno bude chtÌt
takÈ aktivnÏ situaci ¯eöit. Tedy ve spolupr·ci
s mÏstem, kterÈho se tento problÈm dot˝k·
stejnÏ jako mÏstskÈ Ë·sti. MyslÌm, ûe je moûnÈ nÏkterÈ kapitoly schv·lenÈho rozpoËtu LÌönÏ p¯ehodnotit, tedy kr·tit a tÌm zajistit,
alespoÚ Ë·st finanËnÌch prost¯edk˘, kterÈ by
umoûnily vytvo¯it nov· mÌsta ve ökolk·ch.
Pokud je problÈm dle Vaöeho n·zoru v tomto
roce jiû ne¯eöiteln˝, co m˘ûe M» udÏlat do
roku p¯ÌötÌho, aby zabr·nila jeho opakov·nÌ?
V letech 2006 aû 2008 se v LÌöni narodilo
zhruba 250 dÏtÌ roËnÏ. RoËnÌky 2009, 2010,
2011 s poËtem narozen˝ch cca 350 jsou v˝raznÏ silnÏjöÌ. V LÌöni je 755 mÌst v mate¯sk˝ch ökolk·ch, ale v n·sledujÌcÌch letech
bude pot¯eba aû 1050. Bude t¯eba zajistit vÌce
mÌst jak v tomto, tak v roce p¯ÌötÌm.

Setkal jste se osobnÏ, Ëi zprost¯edkovanÏ
s problÈmem nedostatku mÌst v Mä?
Nedostatek mÌst v mate¯sk˝ch ökolk·ch je
v·ûn˝ problÈm, kter˝ n·s pron·sleduje jiû lÈta. Setkal jsem se s nÌm osobnÏ p¯ed t¯emi lety,
kdyû jsme p¯ihlaöovali do ökolky syna.

"

Ze statistiky odboru ökolstvÌ MMB vypl˝v·,
ûe zhruba pro 200 dÏtÌ s trval˝m bydliötÏm
v LÌöni nenÌ mÌsto v Mä. Jak tuto skuteËnost
vnÌm·te?
Samoz¯ejmÏ s nevolÌ. Pot¯eba mÌst ve
ökolk·ch se d· velmi dob¯e predikovat. Je zar·ûejÌcÌ, ûe lÌöeÚsk· samospr·va se na tuto
skuteËnost v p¯edstihu nep¯ipravila.
JakÈ ¯eöenÌ tohoto problÈmu navrhujete?
MoûnostÌ, jak ¯eöit problÈm nedostatku
mÌst ve ökolk·ch, je cel· ¯ada. Uzn·v·m, ûe
vyûadujÌ nemalÈ finanËnÌ prost¯edky. Kapacity lze rozöÌ¯it stavebnÌmi ˙pravami st·vajÌcÌch
Mä, stavbou tzv. kontejnerovÈ ökolky ve variantÏ p¯Ìstavby st·vajÌcÌch Mä. Jednou
z moûnostÌ je i p¯ÌspÏvek radnice pro rodiËe
dÏtÌ, kterÈ jsou dÌky nedostatku mÌst nuceny
navötÏvovat soukromou ökolku.
Jak˝ je V·ö odhad finanËnÌ n·roËnosti?
Nejn·kladnÏjöÌ jsou samoz¯ejmÏ stavebnÌ
˙pravy spojenÈ s rozöÌ¯enÌm st·vajÌcÌch Mä,
zde odhaduji investice v ¯·du nÏkolika desÌtek
milion˘ korun. V˝raznÏ levnÏjöÌ je varianta
vybudov·nÌ kontejnerovÈ ökolky nebo jejÌ p¯Ìstavby ke st·vajÌcÌm Mä. V tomto p¯ÌpadÏ se
jedn· o investici v ¯·dech milion˘ korun. KonkrÈtnÏ jednu takovou ökolku pro cca 50 dÏtÌ
lze po¯Ìdit za cca 5 mil. KË. Tuto variantu ¯eöenÌ preferujeme, a to proto, ûe po snÌûenÌ popt·vky po mÌstech v Mä lze tuto stavbu rozloûit, p¯emÌstit a vyuûÌt k jin˝m ˙Ëel˘m. P¯ÌspÏvek pro rodiËe dÏtÌ navötÏvujÌcÌch soukromou ökolku by se pohyboval rovnÏû na ˙rovni
n·klad˘ na stavbu kontejnerovÈ ökolky, aby
nebyl pouze symbolick˝.
Jak navrhujete tyto prost¯edky zajistit?
V dneönÌ dobÏ, kdy nenÌ ve ve¯ejnÈm sektoru dostatek finanËnÌch prost¯edk˘, nenÌ
snadnÈ finance zajistit. Pokud by bylo zajiötÏnÌ p¯imÏ¯enÈ kapacity ve ökolk·ch prioritou
mÌstnÌ samospr·vy, a to by prioritou mÏlo b˝t,
prost¯edky lze zajistit i z rozpoËtu M». Samoz¯ejmostÌ by mÏla b˝t takÈ snaha o podporu
z dotaËnÌch titul˘, p¯ÌpadnÏ mÏsta Brna.

Pokud je problÈm dle vaöeho n·zoru v tomto
roce jiû ne¯eöiteln˝, co m˘ûe M» udÏlat do
roku p¯ÌötÌho, aby zabr·nila jeho opakov·nÌ?
Z·sadnÌ ot·zkou je, zda rada M» bude
tento problÈm povaûovat za svou prioritu. Pak
jsem p¯esvÏdËen˝, ûe v z·¯Ì tohoto roku by
alespoÚ jedna kontejnerov· ökolka pro 50 dÏtÌ
uû mohla st·t. A podle v˝hledu poËtu dÏtÌ na
dalöÌ roky je urËitÏ v sil·ch M» ve stavbÏ dalöÌch pokraËovat.
M˘ûete popsat jednotlivÈ kroky, vËetnÏ zajiötÏnÌ finanËnÌch prost¯edk˘?
PrvnÌm krokem je rozhodnutÌ, ûe tento
problÈm m· samospr·va z·jem ¯eöit. Velkou
chybou by bylo, pokud by z·jem nemÏla. D·le
je pot¯eba zajistit odborn· stanoviska k moûnostem p¯Ìstavby souËasn˝ch Mä. RozpoËet
M» urËitÏ unese kaûdoroËnÌ nÏkolikamilionovou investici na vybudov·nÌ alespoÚ pades·ti mÌst pro novÈ ökol·Ëky. Urychlit v˝stavbu
by ölo zajiötÏnÌm finanËnÌch prost¯edk˘ z jin˝ch zdroj˘ (dotace z mÏsta Brna, ministerstva nebo evropsk˝ch fond˘). Zde by mÏla samospr·va vynaloûit znatelnÏ vÏtöÌ ˙silÌ, neû
na 80-ti milionovou revitalizaci ÑRokleì.

Mgr. Ji¯Ì Janiötin
Setkal jste se osobnÏ Ëi zprost¯edkovanÏ
s problÈmem nedostatku mÌst v Mä?
OsobnÏ. Nedostatek mÌst v Mä je jev
obecn˝ spojen˝ s demografick˝m v˝vojem,
ûe se moment·lnÏ v naöÌ lokalitÏ rodÌ vÌce dÏtÌ
neû tomu bylo p¯ed p·r lety. PravdÏpodobnÏ
je to vöak jev p¯echodn˝ a porodnost znovu
poklesne. P¯esto vöak je t¯eba se touto ot·zkou zab˝vat a hledat nÏjak· ¯eöenÌ, kter· by
neuspokojivou situaci zlepöila.
TÌmto problÈmem se zab˝v·me jiû nÏkolik rok˘ a uËinili jsme jiû nÏkolik opat¯enÌ:
1. Nav˝öili jsme kapacitu st·vajÌcÌch mate¯sk˝ch ökol na maxim·lnÌ p¯Ìpustnou mÌru.
2. Zrekonstruovali jsme a uvedli do provozu
Mä na Pol·ËkovÏ ulici.
3. P¯evzali jsme od JihomoravskÈho kraje Mä
Brat¯Ì PelÌök˘, na kterÈ se v souËasnÈ dobÏ
z prost¯edk˘ EU a mÏsta Brna dokonËuje
n·stavba, aby se mohla zv˝öit kapacita Mä.
TÏmito opat¯enÌmi jsme nav˝öili kapacitu
lÌöeÚsk˝ch mate¯sk˝ch ökol o cca 120 mÌst.
Ze statistiky odboru ökolstvÌ MMB vypl˝v·,
ûe zhruba pro 200 dÏtÌ s trval˝m bydliötÏm
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v LÌöni nenÌ mÌsto v Mä. Jak tuto skuteËnost
vnÌm·te?
Samoz¯ejmÏ, ûe hled·me nÏjak· ¯eöenÌ,
jak tuto situaci zlepöit.
JakÈ ¯eöenÌ tohoto problÈmu navrhujete?
ProzatÌm se n·m jevÌ jen jedno moûnÈ ¯eöenÌ ñ z¯Ìdit nÏjakou Mä v naöich z·kladnÌch
ökol·ch.
Tuto moûnost v souËasnÈ dobÏ provÏ¯ujeme.
Jak˝ je V·ö odhad finanËnÌ n·roËnosti?
Na tuto ot·zku n·m odpovÌ aû studie proveditelnosti.
Jak navrhujete tyto prost¯edky zajistit?
Na tuto ot·zku nelze jeötÏ odpovÏdÏt.
Je t¯eba hledat jednak p¯ÌpadnÈ vlastnÌ zdroje
z rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti a spolupracovat
s mÏstem a dohodnout finanËnÌ ˙Ëast mÏsta
na ¯eöenÌ tohoto problÈmu.

RNDr. Daniel Boreck˝, CSc.
Setkal jste se osobnÏ, Ëi zprost¯edkovanÏ
s problÈmem nedostatku mÌst v Mä?
Jen zprost¯edkovanÏ jako zastupitel.
Ze statistiky odboru ökolstvÌ MMB vypl˝v·,
ûe zhruba pro 200 dÏtÌ s trval˝m bydliötÏm

v LÌöni nenÌ mÌsto v Mä. Jak tuto skuteËnost
vnÌm·te?
V tÈto chvÌli jeötÏ nejsou ofici·lnÌ v˝sledky poËtu letos p¯ijÌman˝ch a odmÌtnut˝ch dÏtÌ
zn·my. SvÈ jeötÏ m˘ûe udÏlat doplnÏnÌ o stav
v mÏstsk˝ch Ë·stech, kterÈ se k jednotnÈmu
¯ÌzenÌ nep¯idaly. Jinak to ale povaûuji za v·ûn˝ problÈm.
JakÈ ¯eöenÌ tohoto problÈmu navrhujete?
OkamûitÈ ¯eöenÌ v r·mci M» Brno-LÌöeÚ
nezn·m.
Jak˝ je V·ö odhad finanËnÌ n·roËnosti?
V ¯·du milion˘.
Jak navrhujete tyto prost¯edky zajistit?
Bezprost¯ednÌm opr·vnÏn˝m tlakem obËan˘ na ¯eöenÌ situace.
Pokud je problÈm dle Vaöeho n·zoru v tomto
roce jiû ne¯eöiteln˝, co m˘ûe M» udÏlat do
roku p¯ÌötÌho, aby zabr·nila jeho opakov·nÌ?
Lze uvaûovat o restrukturalizaci rozpoËtu
M» (ale nutno i mÏsta) na rok 2013 pr·vÏ ve
prospÏch investice na zv˝öenÌ celkovÈho poËtu mÌst v Mä s vyuûitÌm nap¯. voln˝ch prostor˘ v Zä Masarova, objekt˘ b˝val˝ch Mä apod.
M˘ûete popsat jednotlivÈ kroky, vËetnÏ
zajiötÏnÌ finanËnÌch prost¯edk˘?

Mohu popsat jen svou p¯edstavu postupu
(viz v˝öe), nikoliv skuteËnÈ kroky vedenÌ M»
a mÏsta.

ZastupitelÈ KDU-»SL
poskytli n·sledujÌcÌ vyj·d¯enÌ:
Ñ»lenovÈ Rady M» zvoleni za KDU-»SL
vnÌmajÌ problematiku nedostatku mÌst v p¯edökolnÌch za¯ÌzenÌch jako velmi aktu·lnÌ a d˘leûit˝ problÈm, se kter˝m Ëasto souvisÌ diskriminace rodiË˘, p¯edevöÌm ûen, na trhu pr·ce,
zhoröenÌ ekonomickÈ i soci·lnÌ situace rodin
s mal˝mi dÏtmi a v koneËnÈm d˘sledku i protipopulaËnÌ trendy ve spoleËnosti. ÿeöenÌ tÈto
ot·zky ale podle naöeho n·zoru nelze shrnout
do kr·tk˝ch odpovÏdÌ na uvedenÈ ot·zky a vyûaduje komplexnÏjöÌ p¯Ìstup k danÈ problematice a spolupr·ci obce, neziskov˝ch i komerËnÌch subjekt˘.ì

Ing. Milan Honek
vyj·d¯il nedostateËnou kompetenci k zodpovÏzenÌ ot·zek.
Lenka Mareöov·

Historie a současnost líšeňského Sokola (část V.)

120 let Sokola Líšeň – oddíl kondiční kulturistiky
V öedes·t˝ch a sedmdes·t˝ch letech minulÈho stoletÌ ustupuje z·jem sokolsk˝ch muû˘
o tradiËnÌ metody cviËenÌ (prostn·, n·¯adÌ) a zesiluje naopak z·jem o speci·lnÌ gymnastiku spojenou s posilov·nÌm. JejÌm inici·torem a pr˘kopnÌkem v LÌöni byl MUDr. Frantiöek Kalandra
(staröÌ bratr v˝bornÈho gymnasty Stanislava Kalandry). V˝sledkem tohoto posunu bylo zaloûenÌ
novÈho oddÌlu kondiËnÌ kulturistiky v r·mci tehdejöÌ tÏlocviËnÈ jednoty na ustavujÌcÌ sch˘zi
4. kvÏtna 1971. Zakl·dajÌcÌmi Ëleny byli MUDr.
Frantiöek Kalandra, Frantiöek Valouöek a Stanislav Zezula, kte¯Ì vyuûili mimo jinÈ i zkuöenostÌ
prof. Frantiöka Bulvy a jeho oddÌlu v TJ Tesla
Brno. P¯evzali nÏkterÈ metody a druhy n·¯adÌ
a brzy se obklopili vysok˝m poËtem z·jemc˘,
p¯ekvapivÏ p¯edevöÌm ûen (45 ûen a 25 muû˘).
Z·jem ûen vöak postupnÏ opad·val aû vyklÌnil
˙plnÏ. OddÌl pak sdruûoval pouze muûe a dorostence, kte¯Ì cviËili v tÏlocviËnÏ ökoly na HolzovÏ
ulici nejprve dvakr·t t˝dnÏ v ˙ter˝ a p·tek a potÈ
i v nedÏli dopoledne.
V roce 1978 se p¯esunula cviËenÌ oddÌlu
kondiËnÌ kulturistiky p¯echodnÏ do malÈho s·lu
sokolovny, kter˝ slouûil souËasnÏ jako herna
stolnÌho tenisu. Pro rozvoj obou sport˘ vöak jiû
vyhovovat nemohl. Neust·lÈ instalace a uklÌzenÌ
n·¯adÌ a stol˘ vedly nejen k jejich rychlejöÌmu
opot¯ebenÌ, ale i k Ëasov˝m ztr·t·m. Bylo to obdobÌ, kdy existence kulturistiky v lÌöeÚskÈ jednotÏ byla velmi nejist·. Kolem tehdejöÌho vedoucÌho oddÌlu ing. Aleöe HrdliËky se vöak utvo¯ilo j·dro 15 stabilnÌch Ëlen˘ s ¯adou fluktuant˘,
kte¯Ì kupovali a udrûovali n·¯adÌ tÈmÏ¯ plnÏ
ze sv˝ch zdroj˘. Prok·zali tak trval˝ z·jem
a pevn˝ vztah ke svÈmu sportu. Jejich p¯Ìklad
i propagaËnÌ p˘sobenÌ v öiröÌm okolÌ p¯ivedlo
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na sokolovnu dalöÌ z·jemce. ZaËalo novÈ obdobÌ
lÌöeÚskÈ kulturistiky spojenÈ s projektem posilovny v suterÈnu sokolovny jako v˝luËnÈm
st·nku kondiËnÌ kulturistiky. TehdejöÌ ËlenovÈ
oddÌlu provedli podstatnou Ë·st odborn˝ch i pomocn˝ch stavebnÌch pracÌ v duchu sokolsk˝ch
tradic, svÈpomocnÏ a zcela dobrovolnÏ. I prost¯ednictvÌm tohoto Ël·nku jim dÏkujeme. Posilovna byla otev¯ena v roce 1991 a pozdÏji d·le rozöÌ¯ena a doplnÏna o hygienickÈ z·zemÌ
a vstupnÌ prostory spolu s dalöÌ modernizacÌ
sokolovny. Pod vedenÌm Jana Weintritta se oddÌl
stal pevnou a stabilizovanou Ë·stÌ sokolskÈ jednoty v LÌöni.
Dnes je posilovna sokolovny vybavena
z·kladnÌm posilovacÌm za¯ÌzenÌm, kterÈ se p¯ev·ûnÏ skl·d· jak z klasick˝ch obouruËnÌch a jednoruËnÌch Ëinek r˘zn˝ch velikostÌ a hmotnostÌ,
tak p¯edevöÌm z cihlov˝ch posilovacÌch stroj˘
urËen˝ch na jednotlivÈ
svalovÈ partie hornÌ
i dolnÌ poloviny tÏla.
Jsou to nap¯. leg-press,
protismÏrnÈ kladky, vÏû
ñ (peck-deck, kladka
hornÌ i spodnÌ n·hon)
a multi-press, p¯edkop·v·nÌ, zakop·v·nÌ. SouË·sti posilovny jsou
i zn·mÈ rotopedy a spinningov· kola. Douf·me,
ûe posilovnu doplnÌme
v nejbliûöÌ dobÏ o dalöÌ
stroje, zvl·ötÏ pak haken
ñ d¯ep, bicepsov˝ zdvih,
l˝tka ve stoji a sedu, unoûov·nÌ vnit¯nÌ a vnÏjöÌ.

Posilovna a je otev¯ena ve vöechny vöednÌ
dny od 16.00 do 20.00 hodin. TrÈninky majÌ
spÌöe individu·lnÌ r·z nebo r·z p¯irozenÏ vznikl˝ch skupin. »lenovÈ oddÌlu vöak majÌ moûnost
i dalöÌch doplÚkov˝ch Ëi uvolÚovacÌch sport˘
na sokolovnÏ, nap¯. fotbalu, stolnÌho tenisu
Ëi nohejbalu.
KondiËnÌ kulturistika a jejÌ doplÚkovÈ aktivity tak p¯edstavujÌ modernÌ Ñsokolov·nÌì tÈ
Ë·sti muûsk˝ch sloûek, kterou zajÌm· individu·lnÌ nesoutÏûnÌ tÏlov˝chova a vhodnÏ volen˝
zdrav˝ zp˘sob ûivota.
PoËet Ëlen˘ oddÌlu se v poslednÌm desetiletÌ
pohybuje mezi 35ñ55. Kapacita posilovny je
vöak st·le jeötÏ otev¯ena dalöÌm z·jemc˘m. VÌt·ni jsou zvl·ötÏ z·jemci z ¯ad ml·deûe, kte¯Ì p¯edstavujÌ i budoucnost sokolsk˝ch muûsk˝ch
sloûek.
Jan Weintritt

Pohled do posilovny sokolsk˝ch kulturist˘.

#

Sport
Daves Cup 2012
Sportovní klub Black Ice a Sportovní komise městské části Líšeň pořádají
ve spolupráci s firmami Merida Bikes a Hrazdirasport.cz
cyklistický závod-nezávod na horských kolech nejen pro Líšeňáky!

Datum konání: sobota 19. května 2012
Čas prezentace: 12:30 –13:30 hodin
Start: ve 14 hodin, Mariánské údolí, v areálu Eldorádo
Délka tratě: 20 km pro cyklisty, 5 km pro pěší
Cíl: Mariánské údolí (v místě startu)
Podmínky: Cyklistická přilba povinná! Účast na vlastní nebezpečí!
Občerstvení: pro závodníky zdarma (nápoj, špekáček, pečivo)
Losování startovních čísel o zajímavé ceny!
Každý může Mariánský okruh pojmout po svém, někdo jako závod, jiný jako vyjížďku,
ale především jde o protáhnutí těla a hezký sportovní zážitek.

Ve dnech 24. aû 25. 3. 2012 se uskuteËnil
ve fotbalovÈm are·lu SK LÌöeÚ 14. roËnÌk futsalovÈho turnaje Daves Cup 2012, kterÈho se
z˙Ëastnilo celkem 28 t˝m˘ hrajÌcÌch futsal
v BrnÏ a okolÌ. Na turnaji se odehr·lo celkem
58 utk·nÌ, kter· p¯inesla napÌnavÈ boje aû do poslednÌch sekund a to vöe v duchu fair-play.
Do nedÏlnÌho play-off postoupilo 16 muûstev
ze 7 z·kladnÌch skupin. O vyrovnanosti turnaje
svÏdËÌ i skuteËnost, ûe pozdÏjöÌ vÌtÏz turnaje
postoupil do play-off ze z·kladnÌ skupiny dÌky
novÏ uplatnÏnÈmu pravidlu o postupu dvou nejlepöÌch muûstvech ze t¯etÌch mÌst z·kladnÌch
skupin (sobota ñ Tomson B a nedÏle ñ TJ Sokol
Jehnice). Ve fin·lovÈm utk·nÌ po velmi vyrovnanÈm pr˘bÏhu porazil Tomson B 2:1 B-t˝m
Poclainu. V z·pase o t¯etÌ mÌsto uspÏl PozdnÌ
sbÏr (vÌtÏz letnÌho turnaje LÌöeÚ Open), kdyû
porazil muûstvo Antabus 6:1.
KoneËnÈ po¯adÌ turnaje: 1. Tomson B,
2. Poclain B, 3. PozdnÌ sbÏr a 4. Antabus.
NejlepöÌ st¯elec:
Radek Jakö (Poclain B) ñ 8 branek.
NejlepöÌ brank·¯: Petr ValÌk (Tomson)
ñ 4 obdrûenÈ branky.
PodÏkov·nÌ pat¯Ì organiz·tor˘m a rozhodËÌm panu HavÌ¯ovi, Kinclovi a Kulpovi, kte¯Ì se
podÌleli na hladkÈm pr˘bÏhu celÈho turnaje.
NesmÌme zapomenout podÏkovat fotbalovÈmu
oddÌlu SK LÌöeÚ za umoûnÏnÌ kon·nÌ turnaje
v jejich are·lu.
TÏöÌme se na Vaöi ˙Ëast p¯i 15. roËnÌku Daves Cupu v roce 2013 nebo jiû v lÈtÏ na turnaji
LÌöeÚ Open 2012.
dav

Partnerem akce je Kulturní centrum Líšeň

www.brno-inline.cz

Pozvánka na turnaj „Den dětí – cup“ základních škol
Po¯adatel: SK LÌöeÚ, partner akce ñ KC LÌöeÚ. MÌsto kon·nÌ: h¯iötÏ SK LÕäE“ ñ umÏl· tr·va.
TermÌn: p·tek 1. 6. 2012. Informace: Libor äPI»KA, 777 846 509, libor@cyklodema.cz.
StartovnÈ: zdarma. HracÌ doba: 1 ◊ 20 minut. PoËet hr·Ë˘: 7 + 1 (û·ci prvnÌch aû t¯etÌch t¯Ìd).
⁄ËastnÌci turnaje: Zä Holzova, Zä NovolÌöeÚsk·, Zä HornÌkova, Zä Masarova.
P¯ed zah·jenÌm turnaje odevzdajÌ vedoucÌ druûstev soupisku hr·Ë˘ (max. 15 osob).
SystÈm turnaje: kaûd˝ s kaûd˝m.
Kvalifikovan˝ rozhodËÌ »MFS, dle pravidel pro p¯Ìpravky.
O po¯adÌ rozhoduje: 1. vz·jemn˝ z·pas, 2. skÛre, 3. vyööÌ poËet vst¯elen˝ch branek.
Ceny: poh·ry, medaile, diplom, individu·lnÌ ceny
(nejlepöÌ hr·Ë, nejlepöÌ st¯elec, nejlepöÌ brank·¯).
Za chov·nÌ a bezpeËnost hr·Ë˘ v celÈm are·lu
a za veökerÈ osobnÌ vÏci odpovÌd· vedoucÌ druûstva ñ uËitel.
äatny jsou zajiötÏny v are·lu SK LÌöeÚ a v OrlovnÏ.
Hr·Ëi budou mÌt zajiötÏny dresy ñ pouze vrchnÌ Ë·st ñ zap˘jËÌ SK LÌöeÚ,
tren˝rky kaûd˝ svoje. DoporuËuji pro vöechny chr·niËe a kopaËky.

$
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Sport
Bezpečné branky pro SK Líšeň
JarnÌ Ë·st fotbalovÈ sezony MFSL zah·jil ÑAì t˝m SK LÌöeÚ 24. 3.
mistrovsk˝m utk·nÌm s HFK Olomouc. V˝sledek 1:1 byl dobr˝m vykroËenÌm do dalöÌch z·pas˘. StejnÏ potÏöujÌcÌ je i zpr·va o p¯ed·nÌ tzv. bezpeËn˝ch branek v poloËase utk·nÌ. Branky byly vÏnov·ny firmou E.ON a p¯ed·ny do uûÌv·nÌ SK LÌöeÚ panem Svobodou (E.ON) a starostou B¯etislavem
ätefanem (M» Brno-LÌöeÚ) v r·mci programu E.ON ñ vybavenÌ klub˘.
To, ûe branky byly p¯ed·ny pr·vÏ mlad˝m fotbalist˘ SK LÌöeÚ je velkou
z·sluhou souËasnÈho vedenÌ lÌöeÚskÈ radnice. CÌlem programu je pomoci
fotbalov˝m klub˘m v jejich Ëinnosti, a to hlavnÏ s d˘razem na kluby, kterÈ
se vÏnujÌ v˝chovÏ nejmladöÌch hr·Ë˘. FotbalovÈ branky byly vyvinuty
a vyrobeny jako reakce na nÏkolik tragick˝ch ud·lostÌ v »R, kterÈ p¯ivodily
tÏûk· zranÏnÌ, ale i ˙mrtÌ dÏtÌ p¯i nehod·ch na sportoviötÌch. Za jejich vznikem stojÌ spoleËnÈ ˙silÌ »eskomoravskÈho fotbalovÈho svazu a Centra pro

v˝zkum, v˝voj a inovace (CVVI). Poda¯ilo se
vyvinout branku, kter·
sv˝mi bezpeËnostnÌmi
parametry jednoznaËnÏ
p¯evyöuje vöechny doposud pouûÌvanÈ brankovÈ konstrukce. DÌky
patentovanÈ kompozitnÌ
konstrukci pot¯ebuje tato branka k p¯eklopenÌ
17kr·t vÌce energie neû
duralov· a 12kr·t vÌce
energie neû ocelov·
brankov·
konstrukce
a kinetick· energie branky p¯i dopadu v p¯ÌpadÏ
n·razu je u kompozitnÌ
branky 5kr·t menöÌ neû
u duralov˝ch a 3kr·t
menöÌ neû u ocelov˝ch
branek. DalöÌ velkou v˝hodou branek je jejich
variabilita. BÏhem nÏkolika desÌtek minut branku z velikosti 5 ◊ 2 metry
zmÏnÌte na 3 ◊ 2 metry a m˘ûete ji vyûÌt nejen pro trÈninky a z·pasy fotbalov˝ch p¯Ìpravek, ale i pro jinÈ sporty.
DalöÌ p¯Ìjemnou zpr·vou pro p¯Ìznivce SK LÌöeÚ bylo ûivotnÌ v˝roËÌ
sekret·¯e klubu pana Cyrila MalÈho, kter˝ se 16. ˙nora doûil 70-ti let.
V pr˘bÏhu utk·nÌ mu poblahop¯·li jeho p¯·telÈ a vedenÌ SK LÌöeÚ s p¯·nÌm pevnÈho zdravÌ a dalöÌ ˙spÏönÈ spolupr·ce. Blahop¯ejeme.
Za SK LÌöeÚ Karel Hladiö, (zdroj internet)

Stříbro již je v Líšni
Dovezly ho ve formÏ st¯Ìbrn˝ch medailÌ z »eskÈho poh·ru kadetek
a juniorek 2011/12 volejbalovÈ dorostenky TJ JUNIOR Brno.
ObecnÏ jiû samotnÈ zvl·dnutÌ kvalifikace tÈto prestiûnÌ soutÏûe
b˝v· br·no za ˙spÏch, a i kdyû jsme v poslednÌch roËnÌcÌch sehr·li d˘stojnou roli, letos bylo cÌlem odehr·t vÌce z·pas˘ s p¯ednÌmi Ëesk˝mi
druûstvy a zapojenÌ vÏtöÌho poËtu hr·Ëek neû p¯i mistrovsk˝ch ligov˝ch
utk·nÌch. P¯ed poslednÌm kolem jsme st·li na 5. mÌstÏ p¯ed dotahujÌcÌ
se Opavou a se ztr·tou jednoho bodu na t¯etÌ DÏËÌn. Motivace tedy byla
jasn· ñ zdolat DÏËÌn a zÌskat bronzovÈ medaile.
Z·vÏreËn˝ turnaj jsme zaËali jasnou v˝hrou nad TJ Tatran St¯eöovice 2:0 (50:28), dobr˝ v˝kon jsme podali i proti vedoucÌmu druûstvu
»eskÈho poh·ru ñ VK Mod¯ansk· ProstÏjov, p¯esto jsme prohr·li 0:2
(47:51). N·sledovalo utk·nÌ s druhou TJ Lokomotiva PlzeÚ. Po vyrovnanÈm ˙vodu jsme zaËali ztr·cet, ale dÌky velkÈ v˘li a bojovnosti
zvl·dly hr·Ëky tÏsnÈ koncovky i celÈ utk·nÌ 2:0 (52:48). SebevÏdomÌ
jsme si pak vylepöili jist˝m vÌtÏzstvÌm nad extraligov˝mi kadetkami
P¯erovskÈho volejbalovÈho klubu 2:0 (50:31). Lanökroun n·s tr·pil
v mistrovskÈ soutÏûi svou obranou a stejnÈ to bylo i na »eskÈm poh·ru.
Tak jako s PlznÌ jsme museli i v tomto z·pase dotahovat, ale opÏt zvÌtÏzila touha po medaili ñ v˝hra 2:0 (50:40).
Po sobotÏ bylo jasnÈ, ûe n·ö prvnÌ nedÏlnÌ soupe¯ SK HappySport
Opava je takÈ ve h¯e o bronz, neboù porazil DÏËÌn 2:1 (59:50). Pot¯etÌ je
tu n·m jiû zn·m˝ scÈn·¯ ñ vyrovnan˝ ˙vod, vedenÌ soupe¯e a zvl·dnut·
koncovka 1. setu. Ve druhÈm dÏjstvÌ rychle zÌsk·v·me n·skok a soupe¯
si p¯est·v· vÏ¯it. VÌtÏzstvÌ 2:0 (50:36). PoslednÌ utk·nÌ v tomto soutÏûnÌm roËnÌku »eskÈho poh·ru rozhodne. VÌme, ûe v dlouhodobÈ tabulce
jsme s VSK Spartak DÏËÌnem bodovÏ srovn·ni. V˝voj prvnÌho setu
ovlivnÌ naöe chyby na p¯ihr·vce a ani tradiËnÏ v˝born˝ z·vÏr setu tentokr·te na vÌtÏzstvÌ nestaËÌ. P¯i v˝mÏnÏ stran si ¯Ìk·me, ûe jednÌm prohran˝m setem utk·nÌ nekonËÌ, ûe je t¯eba hr·t odv·ûnÏ, neb·t se rizika.
⁄vodnÌ servisy takovÈ jsou, p¯ich·zÌ rychlÈ vedenÌ a hr·Ëky ho majÌ
pod kontrolou po celou dobu druhÈho setu. Tie-break je vyrovnan˝ do
stavu 10:10. V koncovk·ch jsme v Hradci Kr·lovÈ p¯edv·dÏli nejlepöÌ
volejbal, jinÈ to nebylo ani v t¯etÌm setu. P¯ich·zÌ zaslouûenÈ vÌtÏzstvÌ
2:1 (58:54) a velk· radost.
LÍEÒSKÉ NOVINY

FavorizovanÈ Plzni turnaj v˘bec nevyöel, skonËila neËekanÏ aû na
6. mÌstÏ. Pro n·s to znamenalo smaz·nÌ Ëty¯bodovÈ ztr·ty a p¯etavenÌ
bronzov˝ch medailÌ ve st¯ÌbrnÈ.
PodÏkov·nÌ pat¯Ì i Ing. Sklen·¯ovÈ a p. Studnicovi za bezpeËnou
p¯epravu a vytvo¯enÌ dobrÈho z·zemÌ, M» Brno-LÌöeÚ za podporu dÌvËÌho volejbalu, Zä NovolÌöeÚsk· 10 za z·zemÌ a dlouhodobou spolupr·ci p¯i zÌsk·v·nÌ nov˝ch hr·Ëek, Zä Holzova 1 za prostory pro odehr·nÌ republikov˝ch soutÏûÌ.
KoneËn· tabulka »eskÈho poh·ru kadetek a juniorek 2011/12:
1. VK Mod¯ansk· ProstÏjov
2. TJ JUNIOR Brno
3. TJ Lokomotiva PlzeÚ
4. VSK Spartak DÏËÌn
5. SK HappySport Opava
L. HavlÌËek, trenÈr druûstva

%

Aktivně v Líšni – květen 2012
3. 5. Salesko ñ Orato¯ ñ Etapov· hra, »TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro maminky s pohr·nÌm pro dÏti
(velk· uËebna, 9:00ñ11:00), In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost (16:00ñ19:00)
DÏlÚ·k ñ Cimrman revival sivice, »eskÈ nebe (19:00)
4. 5. Salesko ñ Orato¯ ñ pÏtiboj ñ turnaj v pexesu
DÏlÚ·k ñ VeËer s cimb·lovou muzikou LÌöÚ·ci (19:30)
6. 5. DÏlÚ·k ñ nedÏlnÌ p¯edstavenÌ pro dÏti ñ Poh·dky z Dobr·Ëkova ñ O krejËÌm Ondrovi a vÌle Janince (16:00)
9. 5. Salesko ñ Orato¯ ñ Etapov· hra
10. 5. Salesko ñ »TVRTKOV¡NÕ (velk· uËebna, 9:00ñ11:00), In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost (16:00ñ19:00)
11. 5. Salesko ñ Orato¯ ñ Tvo¯iv· dÌlna
12. 5. KCL Kotlanka ñ Step aerobic (10:00ñ11:00), Zumbatomic pro dÏti
DÏlÚ·k ñ Akvaristick· burza (9:00ñ13:00)
Lamacentrum ñ Vych·zka s lamou (sraz nad hotelem Velk· Klajdovka, 10:00)
13. 5. DÏlÚ·k ñ Setk·nÌ sbÏratel˘ (8:00ñ11:30)
14. 5. Salesko ñ Orato¯ ñ film
15. 5. Salesko ñ p¯edn·öka ñ ÑAby l·ska v rodinÏ proudilaì PhDr. Ji¯ina Prekopov·
17. 5. Salesko ñ »TVRTKOV¡NÕ (velk· uËebna, 9:00ñ11:00), In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost (16:00ñ19:00)
DÏlÚ·k ñ dopolednÌ p¯edstavenÌ pro dÏti ñ Poh·dky z Dobr·Ëkova ñ Jak vodnÌk KapiËka p¯iöel o vodu (10:00)
18. 5. Salesko ñ VeSPOD p·rty (klub VeSpod)
19. 5. Mari·nsk˝ okruh ñ cyklistick˝ z·vod- nez·vod na horsk˝ch kolech (Mari·nskÈ ˙dolÌ, are·l Eldor·do,
prezentace 12:30ñ13:30, start 14:00)
Lamacentrum ñ Den otev¯en˝ch dve¯Ì (10:00ñ16:00)
DÏlÚ·k ñ v˝stava ñ »eskoslovensk· obec legion·¯sk· (9:00ñ20:00)
22. 5. NÌzkoprahov˝ klub Likus·k ñ setk·nÌ pracovnÌk˘ klubu s odbornou ve¯ejnostÌ (Kotlanka, 10:00ñ12:00)
DÏlÚ·k ñ Koncert éalman a spol. (19:00)
24. 5. Festival LÌöeÚ sobÏ
DÏlÚ·k ñ LÌöeÚskÈ snÏnÌ vernis·û v˝stavy manûel˘ NetÌkov˝ch (18:00), LÌöeÚ u kulatÈho stolu ñ ve¯ejn·
debata na tÈma spolky a radnice (19:00ñ20:00)
Salesko ñ »TVRTKOV¡NÕ (velk· uËebna, 9:00ñ11:00), In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost (16:00ñ19:00)
25. 5. Festival LÌöeÚ sobÏ
Salesko ñ vernis·û, ping-pong, dÌlny pro dÏti (15:00ñ16:30), Anim·Ëek ñ V˝prava k rodnÈmu stromu (15:00ñ
16:30), Gabriela a B¯etik ätefanovi ñ A je to tady... vyplouv·me (16:30), Crossroads ñ blues-rockov· kapela
(17:30ñ18:30), Spolek seöl˝ch ñ Commedia dell¥arte (19:00ñ20:00), PÌsniËky ze öuplÌku (20:30)
26. 5. Festival LÌöeÚ sobÏ
Farm·¯skÈ trhy ñ JÌrova, N·rodopisn· slavnost Frantiöka Svobody ñ krojovan˝ pr˘vod (KubelÌkova,
14:00 ), p¯ehlÌdka n·rodopisn˝ch soubor˘ (Sokolovna, 15:00ñ16:30), program pro dÏti, peËenÈ sele
(17:00 ), MalÈ divadlo kjÛgenu ñ Svat˝ Ji¯Ì (18:30ñ18:45), Baobab ñ multiû·nrov· cimb·lka (19:00ñ22:00)
Lamacentrum ñ KrmenÌ zvÌ¯·tek (nad hotelem Velk· Klajdovka, 14:00)
Kotlanka ñ Gyro a Zumba (10:00ñ11:00), Malba na textil (10:00ñ13:00)
27. 5. Festival LÌöeÚ sobÏ
Stadion SK LÌöeÚ ñ z·pas Ëlen˘ SK LÌöeÚ a SK radnice LÌöeÚ (9:30ñ10:30)
Park lÌöeÚskÈho z·mku ñ v˝stava ateliÈru Stud·nka, Eva Gina ñ violoncello (14:00), Denisa ñ orient·lnÌ
tanec (15:00), Koncert û·k˘ ZUä AntonÌna Doleûala (ob¯adnÌ sÌÚ, 16:00ñ17:00), T¯i princovÈ v bednÏ ñ
öermÌ¯sk· poh·dka (17:00), Josef Tr·vnÌËek ñ ËtenÌ z lÌöeÚskÈ kroniky (18:00), Ha Chucpa ñ ûidovsk·
hudba (19:00ñ20:00 ), Divadlo LÌöeÚ ñ Princezna Tma (20:30)
Salesko ñ SvatoduönÌ pouù ñ möe, koncert, fotbalovÈ utk·nÌ (10:00ñ15:00)
29. 5. Salesko ñ p¯edn·öka Aljaöskou divoËinou na lodi, pÏöky i vzduchem... Martin Mykiska (klub VeSPOD)
31. 5. Salesko ñ »TVRTKOV¡NÕ (9:00ñ11:00, velk· uËebna), In-line bruslenÌ pro ve¯ejnost (16:00ñ19:00)
1. 6. SK LÌöeÚ ñ Turnaj Den dÏtÌ ñ cup z·kladnÌch ökol (H¯iötÏ SK LÌöeÚ ñ umÏl· tr·va)
Turnaj lÌöeÚsk˝ch ökol ve futsale (Zä NovolÌöeÚsk·, 8:00)
Pastelka ñ Den dÏtÌ u hasiË˘ ñ dopolednÌ exkurze do V˝ukovÈho za¯ÌzenÌ HasiËskÈho z·chrannÈho sboru
»R v LÌöni
2. 6. Farm·¯skÈ trhy (JÌrova)
Turnaj v tenisu neregistrovan˝ch ve Ëty¯h¯e (tenisovÈ kurty u lesnÌho lomu, 8:30)
3. 6. DÏln·k ñ LÌöeÚsk˝ dÏtsk˝ den
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