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Velký jarní úklid

Jarmark lÌöeÚsk˝ch spolk˘ a osobnostÌ
20.ñ22. kvÏtna

S n·stupem jara se naplno rozbÌh· jarnÌ ˙klid naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.
Tak trochu by se dalo ¯Ìci, ûe zaËal vlastnÏ jiû koncem zimy, protoûe dobu
vegetaËnÌho klidu jsme vyuûili k tomu, abychom provedli pot¯ebnÈ z·sahy v ˙pravÏ zelenÏ. Jednalo se o zmlazenÌ (pro¯ez·nÌ) skupin ke¯˘, ûiv˝ch plot˘ apod. CelkovÏ proölo ˙pravou tÈmÏ¯ 1800 m2 ve¯ejn˝ch ploch.
V minul˝ch, ale i n·sledujÌcÌch dnech, potom probÌh· pravidelnÈ
blokovÈ ËiötÏnÌ komunikacÌ, kterÈ m· za ˙Ëel odstranit zbytky posypovÈho materi·lu po zimÏ a p¯i prvnÌm ËiötÏnÌ na ja¯e probÌh· i ˙klid chodnÌk˘. Po zimÏ jsou vÌce vidÏt ËernÈ skl·dky, pohozenÈ odpadky a odstranit
se musÌ i psÌ exkrementy na ploch·ch ve¯ejnÈ zelenÏ. Tato ˙drûba bÏhem
zimnÌch mÏsÌc˘ nenÌ technicky moûn· a tak p¯Ìchod jara je vûdy spojen
s urËitou mÌrou nespokojenosti, kdy po odt·nÌ snÏhu vyjde na povrch
vöechen nepo¯·dek. TakÈ se musÌ poËkat na vyschnutÌ tr·vnÌk˘ tak, aby
na nÏj mohla vyjet ˙klidov· technika. Dnes uû ˙klidovÈ Ëety doslova k¯iûujÌ LÌöeÚ. BÏhem jarnÌ oËisty takÈ proch·zÌ kontrolou stav odpadkov˝ch
koö˘, koö˘ na psÌ exkrementy, ve¯ejn˝ch laviËek, technick˝ stav chodnÌk˘ a dalöÌho mÏstskÈho mobili·¯e.
V p¯ÌpadÏ, ûe m·te jak˝koli podnÏt pro doplnÏnÌ nebo opravu odpadkov˝ch koö˘, laviËek, chodnÌk˘ apod., napiöte mi, prosÌm, Vaöi p¯ipomÌnku na e-mail: sedlacek@brno-lisen.cz. Pokud to bude technicky
a finanËnÏ moûnÈ, r·di se budeme Vaöim podnÏt˘m vÏnovat.

Jarmarkem LÌöeÚ sobÏ divadlo LÌöeÚ navazuje na sv˝ch dvan·ct festival˘ nez·vislÈ kultury po¯·dan˝ch od roku 1999, kterÈ
spojovalo ˙silÌ o z·chranu mÌstnÌho DÏlÚ·ku, p˘vodnÏ obcÌ urËenÈho k demolici. Tato myölenka uû nenÌ aktu·lnÌ. A tak vznikl n·pad
nov˝ ñ spojit co nejvÌce aktivnÌch spolk˘, soubor˘ a osobnostÌ p˘sobÌcÌch v LÌöni a spoleËnÏ p¯edstavit obyvatel˘m LÌönÏ jejich tvorbu
a pr·ci. R·di bychom tak odhalili v chystanÈm rozmanitÈm festivalu
tv˘rËÌ moûnosti mÌsta, v nÏmû ûijeme, m·me k nÏmu vztah a mÏli bychom je pozitivnÏ utv·¯et.
LÌöeÚ sobÏ II organizuje divadlo LÌöeÚ ve spolupr·ci s radnicÌ
a dalöÌmi spolky a organizacemi (Klub Pastelka, LÌöÚ·ci, Sokol LÌöeÚ, lÌöeÚsk· farnost, Salesi·nskÈ st¯edisko a dalöÌ organizace i jednotlivci, kter˝m je myölenka lÌöeÚskÈho jarmarku blÌzk·). A kdokoli
dalöÌ se jeötÏ m˘ûe p¯idat.
J·dro programu letoönÌho roËnÌku tvo¯Ì koncerty, v˝stavy a divadelnÌ p¯edstavenÌ tv˘rc˘, kte¯Ì jsou s LÌönÌ spjatÌ, akce pro dÏti, prezentace jednotliv˝ch organizacÌ. V tomto roËnÌku klademe velk˝ d˘raz na zviditelnÏnÌ mÌstnÌch v˝tvarn˝ch umÏlc˘. N·ö ûivotnÌ prostor
je velice bohat˝ na v˝tvarnÌky evropskÈho v˝znamu, o jejichû mezin·rodnÌm vÏhlasu moûn· ne vöichni v LÌöni vÏdÌ. Letos bychom V·m
tedy r·di p¯edstavili socha¯e Ji¯Ìho a Martinu NetÌkovi, v˝tvarnici
Kate¯inu äedou a panÌ Hanu SosÌkovou.
Neopomeneme ani sportovnÌ aktivity ñ svÈ tÏlesnÈ sÌly zmÏ¯Ì p¯i
fotbalovÈm utk·nÌ ËlenovÈ SK LÌöeÚ a p¯edstavitelÈ obce ñ SK Radnice LÌöeÚ. Kdo prohraje, platÌ sele.
V r·mci sobotnÌho programu se bude konat i Kulat˝ st˘l, ke kterÈmu budou pozv·ni z·stupci zdejöÌch spolk˘ spolu s p¯edstaviteli
radnice. Bude moûnÈ ve¯ejnÏ p¯edest¯Ìt problÈmy LÌönÏ a spoleËnÏ
prom˝ölet moûnosti, jak kultivovat n·ö ûivotnÌ prostor.
Z·vÏr festivalu se bude odehr·vat na KostelÌËku ñ jednom z nejkr·snÏjöÌch mÌst v LÌöni. Josef Tr·vnÌËek zde bude p¯edËÌtat texty,
kterÈ se k poutnÌ kapli vztahujÌ. Na ¯adu p¯ijde i jeviötnÌ poezie a hudba. Z·vÏr by mÏl b˝t souËasnÏ i p¯edznamen·nÌm novÈho ñ vznikla
myölenka zviditelÚov·nÌ v˝znamn˝ch lÌöeÚsk˝ch mÌst prost¯ednictvÌm informativnÌch tabulek. Tento Ñtabulkov˝ cyklusì (s doprovodn˝m kulturnÌm programem) bude zah·jen pr·vÏ v r·mci LÌöeÚ sobÏ.
Let·Ëek s programem je souË·stÌ LÌöeÚsk˝ch novin, aktu·lnÌ program sledujte na www.divadlolisen.cz, facebook ñ divadlo LÌöeÚ.

Jozef Sedl·Ëek, II. mÌstostarosta M»
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 22.
21. května
kvÏtna2010
2011
Čas prezentace: 12:30 –13:30 hodin
Start: ve 14 hodin, Mariánské údolí, v prostoru jezdeckého klubu Belcredi
Délka tratě: 25 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.

Vaöe divadlo LÌöeÚ
a Pavla Dombrovsk·

UpozornÏnÌ pro vöechny p¯ispÏvatele
LÌöeÚsk˝ch novin ñ uz·vÏrka p¯Ìjmu p¯ÌspÏvk˘
do ËervnovÈho ËÌsla je v ˙ter˝ 10. kvÏtna 2011.

Partnerem akce je Kulturní centrum Líšeň

www.brno-inline.cz
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Informace občanům
Dopravní projekty
v Líšni 2011
V roce 2011 chyst· M» Brno-LÌöeÚ nÏkolik
dopravnÌch projekt˘, kterÈ vy˙stily z poûadavk˘
obyvatel LÌönÏ.
JednÌm z prvnÌch bude realizace zmÏny organizace dopravy v k¯iûovatce ulic Jedovnick· ◊
Sedl·Ëkova. P˘vodnÌ z·mÏr vybudov·nÌ svÏtelnÈ k¯iûovatky se uk·zal jako finanËnÏ velmi n·roËn˝ a p¯edevöÌm ne zcela vhodn˝m ¯eöenÌm.
Podle stanoviska Odboru dopravy MMB podloûenÈ statistick˝m odhadem, by v tomto p¯ÌpadÏ
sice nedoch·zelo ke kolon·m na ulici Sedl·ËkovÏ, avöak vzhledem k tomu, ûe by se jednalo
o t¯etÌ za sebou jdoucÌ semafor ve velkÈ vz·jemnÈ blÌzkosti na ulici JedovnickÈ, doch·zelo by
pr·vÏ zde k ucp·nÌ komunikace. Proto jsme p¯istoupili k jinÈmu ¯eöenÌ, kterÈ bude provoz
usmÏrÚovat pomocÌ tzv. odboËovacÌch pruh˘.
Realizace probÏhne v letnÌch mÏsÌcÌch.
DalöÌm projektem, kter˝ se bude realizovat
v nejbliûöÌ dobÏ, je vybudov·nÌ osvÏtlenÌ p¯echodu pro chodce na ulici NovolÌöeÚskÈ, ve
spodnÌ Ë·sti u dopravnÌho p¯estupnÌho uzlu
MHD. Projekt poËÌt· s osvÏtlenÌm, snÌûenÌm
rychlosti a p¯ÌpadnÏ i s omezenÌm poËtu jÌzdnÌch
pruh˘. Nov˝ p¯echod pro chodce se takÈ snaûÌme prosadit na ulici äim·ËkovÏ, p¯esnÏji u mate¯skÈ ökoly a ordinacÌ lÈka¯˘.
Jozef Sedl·Ëek, II. mÌstostarosta M»

Letní prázdninový provoz
mateřských škol v Líšni
»as ne˙prosnÏ bÏûÌ a mnozÌ z V·s si jiû pl·nujÌ, co budou dÏlat o letnÌch pr·zdnin·ch,
a jak se postarajÌ v tento Ëas o svÈ dÏti. Abyste si
mohli vöechno d˘kladnÏ napl·novat, p¯in·öÌm
V·m informace, jakÈ sluûby V·m nabÌzÌ naöe
ökolsk· za¯ÌzenÌ.
V Ëervenci, prvnÌm pr·zdninovÈm mÏsÌci,
m˘ûete vyuûÌt nabÌdky naöich mate¯sk˝ch ökol,
kterÈ se postarajÌ o Vaöe dÏti. PrvnÌch 14 dn˘,
od 1. do 15. 7., budou zajiöùovat pr·zdninov˝
provoz Mä Synkova, Mä Puch˝¯ova a Mä HornÌkova. Druh˝ch 14 dn˘ v Ëervenci, od 18. do
29. 7., bude zajiöùovat provoz Mä Strnadova
a Mä Trnkova.
Pro ty z V·s, kte¯Ì se rozhodnete vyuûÌt tÏchto sluûeb mate¯sk˝ch ökol, je jistÏ podstatn· informace, kolik V·s to bude st·t. ZaplatÌte tedy
polovinu ökolnÈho a stravnÈ podle poËtu dn˘
str·ven˝ch ve ökolce.
P¯ihl·öky na pr·zdniny si m˘ûete vyzvednout od 26. 4. do 29. 4. (toto ËÌslo LÌöeÚsk˝ch
novin vyjde aû zaË·tkem kvÏtna) na tÈ mate¯skÈ
ökole, na kterou chodÌ Vaöe dÌtÏ. P¯ihl·öky m˘ûete odevzdat od 9. do 13. 5. opÏt na tÈ mate¯skÈ
ökole, kterou navötÏvuje Vaöe dÌtÏ.
V mÏsÌci srpnu budou mate¯skÈ ökoly v LÌöni uzav¯eny, p¯esto o Vaöe dÏti v p¯ÌpadÏ Vaöeho
z·jmu bude postar·no. V tÈto dobÏ pl·nuje pro
Vaöe dÏti Ëty¯i t˝dennÌ p¯ÌmÏstskÈ t·bory Klub
Pastelka o.s., n·m. Karla IV. 4. Pokud m·te z·mÏr jejich sluûeb vyuûÌt, m˘ûete svÈ dÌtÏ p¯ihl·sit buÔ p¯Ìmo v Klubu Pastelka nebo prost¯ednictvÌm mate¯sk˝ch ökol, kterÈ navötÏvujÌ Vaöe
dÏti.
Na z·vÏr bych V·s chtÏl upozornit, ûe pl·novan˝ provoz o letnÌch pr·zdnin·ch se bude odvÌjet od Vaöeho skuteËnÈho z·jmu.
Mgr. Ji¯Ì Janiötin,
1. mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ

Mají děti prostor?
Jaro je obdobÌm, kdy se s dÏtmi m˘ûeme
koneËnÏ dostat vÌce ven na vzduch. A tak je to
takÈ vhodn˝ Ëas zamÏ¯it se na to, kolik prostoru
v LÌöni d·v·me dÏtem pro jejich bezpeËn˝ pohyb, aktivity a hry.
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky, ve spolupr·ci s pracovnÌky ⁄M» a sportovnÌ
komisÌ, v kvÏtnu zah·jÌ terÈnnÌ öet¯enÌ h¯iöù a lokalit pro tr·venÌ volnÈho Ëasu a neorganizovanÈ
sportovnÌ vyûitÌ dÏtÌ a ml·deûe. V˝sledkem by
mÏly b˝t konkrÈtnÌ n·vrhy na zlepöenÌ situace
pro samospr·vu naöÌ mÏstskÈ Ë·sti a d·le takÈ
informaËnÌ materi·l s mapkou a popisem h¯iöù
v LÌöni.

ObracÌme se i na v·s obËany LÌönÏ, rodiËe,
dÏti, teenagery, soci·lnÌ pracovnice a pedagogy.
M·te nÏjak˝ n·vrh, n·pad nebo post¯eh? Napiöte
n·m na adresu komise.socialni@brno-lisen.cz.
NÏkolik podnÏt˘, za kterÈ v·m dÏkujeme, jsme
uû k tomuto tÈmatu dostali prost¯ednictvÌm ankety komise na webov˝ch port·lech www.brnolisen.cz a www.vlisni.cz. Tuto anketu m˘ûete
odesÌlat do konce kvÏtna, v Ëervnu v·s pak budeme informovat o jejÌch v˝sledcÌch.
P¯ejeme v·m hodnÏ spoleËn˝ch aktivit s vaöimi dÏtmi
Mgr. Edita Kreml·Ëkov·,
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky RM»

Zprávy z Radnice
6. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 23. 2. 2011
● p¯edbÏûnÏ souhlasÌ s investiËnÌm z·mÏrem
ÿÌmskokatolickÈ farnosti u kostela sv. JiljÌ ñ
pl·novanÈ v˝stavby kostela s farnÌ budovou
v blÌzkosti Salesi·nskÈho st¯ediska ml·deûe
na pozemcÌch p. Ë. 5037/32 a 5037/30 v k. ˙.
LÌöeÚ a po zpracov·nÌ konkrÈtnÌho architektonickÈho z·mÏru trv· na jeho opÏtovnÈm projedn·nÌ v samospr·vn˝ch org·nech M» BrnoLÌöeÚ, zejmÈna z d˘vodu öpatnÈho dopravnÌho
napojenÌ v lokalitÏ a s ohledem na architekturu sÌdliötÏ.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit bez
p¯ipomÌnek, aby v p¯Ìloze Ë. 1 obecnÏ z·vaznÈ
vyhl·öky o z·kazu pouûÌv·nÌ alkoholick˝ch
n·poj˘ na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch za ˙Ëelem
zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho
po¯·dku, byl doplnÏn o z·kaz uûÌv·nÌ alkoholick˝ch n·poj˘ v prostoru mezi zast·vkou
tramvaje Ë. 8 NovolÌöeÚsk· aû ke koneËnÈ zast·vce trolejbus˘ MHD Ë. 25 a 26 na ul. NovolÌöeÚskÈ. V p¯Ìloze Ë. 2, kde jsou uvedeny v˝jimky, na nÏû se nevztahuje z·kaz poûÌv·nÌ
alkoholick˝ch n·poj˘ v dobÏ kon·nÌ akcÌ, rozöÌ¯it o dobu kon·nÌ masopustnÌho pr˘vodu,
v·noËnÌch trh˘.
● doporuËuje ZM» schv·lit smlouvy o poskytnutÌ finanËnÌ dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ pro tyto p¯Ìjemce: Mysliveck· spoleËnost
StarÈ z·mky LÌöeÚ, FolklornÌ soubor Star·
LÌöeÚ, o.s., N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci,
Knihovna Ji¯Ìho Mahena, Konvalinov· Milena
ñ v˝tvarn˝ ateliÈr, ObËanskÈ sdruûenÌ LÌöeÚ ñ
Divadlo LÌöeÚ, NadaËnÌ fond Galerie H·dy,
ÿÌmskokatolick· farnost, Aerobic centrum
Brno, HLC bulldogs Brno, o.s., SK LÌöeÚ, TJ
Sokol Brno-LÌöeÚ, SportovnÌ klub JUDO
KATA, TJ JUNIOR Brno, Tenisov˝ klub LÌöeÚ, SK PROVO Brno, Klub sportovnÌ gymnastiky MS Brno, KaËÌrkov· Dominika ñ
krouûky Pierot, Klub Pastelka, Salesi·nskÈ
st¯edisko ml·deûe, Kynologick˝ klub BrnoLÌöeÚ, Tarokov˝ klub LÌöeÚ o.s., Klub sbÏratel˘ LÌöeÚ, OblastnÌ spolek »»K, Ratolest Brno
o.s., PeËovatelsk· sluûba Nazaria o.p.s., PeËovatelsk· sluûba Brigancia o.s., SdruûenÌ
VELETA ñ zdrav. postiûenÌ, DiecÈznÌ charita
Brno, Beskyd DZR o.p.s., NadÏje Brno, Roska
Brno, CharitativnÌ o.s. zdrav. postiûen˝ch,
Svaz d˘chodc˘ »R Brno, Klub d˘chodc˘

Brno-LÌöeÚ, Svaz tÏlesnÏ postiûen˝ch Vinohrady.
● souhlasÌ s p¯enech·nÌm Ë·sti prostor v objektu
Kotlanova 7 pronajat˝ch spoleËnosti ROSA
market s.r.o. do podn·jmu firmÏ Josef Fil·k,
HornÌ LideË ñ ¯eznictvÌ a uzen·¯stvÌ.
7. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 9. 3. 2011
● vybÌr· pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu
na sluûby Poskytov·nÌ fixnÌch a mobilnÌch
sluûeb pro ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ jako
nejvhodnÏjöÌ nabÌdku firmy Vodafone Czech
Republic a.s., Vinohradsk· 167, 100 00 Praha
10, I»: 25788001.
● souhlasÌ se snÌûenÌm n·jemnÈho placenÈho
Gymn·ziem H·dy za prostory v budovÏ Zä
HornÌkova 1 na Ë·stku 313,ñ KË/m2 roËnÏ poËÌnaje II. ËtvrtletÌm roku 2011 (kaûdoroËnÌ
˙prava v˝öe n·jemnÈho dle inflace z˘st·v·
v platnosti).
4. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 10. 3. 2011
● schvaluje doplnÏnÌ p¯Ìlohy Ë. 1 obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky o z·kazu poûÌv·nÌ alkoholu na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch o prostor od zast·vky
tramvaje Ë. 8 NovolÌöeÚsk· ke koneËnÈ zast·vky trolejbus˘ Ë. 25 a 26 na ul. NovolÌöeÚskÈ
a doplnÏnÌ p¯Ìlohy Ë. 2, ve kterÈ jsou uvedeny
v˝jimky z·kazu poûÌv·nÌ alkoholick˝ch n·poj˘ na dobu kon·nÌ masopustnÌho pr˘vodu a v·noËnÌch trh˘.
● souhlasÌ se zmÏnou ⁄PmB na pozemcÌch p. Ë.
5336 a 5337 v k. ˙. LÌöeÚ z nestavebnÌch ploch
s ochranou ZPF s funkËnÌm regulativem individu·lnÌ rekreace na plochu n·vrhovou ËistÈho bydlenÌ (BC) s IPP 0,20 jako u sousednÌch
pozemk˘.
● povÏ¯uje p¯ijÌm·nÌm prohl·öenÌ o uzav¯enÌ
manûelstvÌ snoubenc˘ dle ß 4 z·kona Ë. 94/
1963 Sb., o rodinÏ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, do
konce volebnÌho obdobÌ 2010ñ2014, na jejÌ
vlastnÌ û·dost panÌ PhDr. Ji¯inu Belcredi.
8. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 23. 3. 2011
● souhlasÌ s bezplatn˝m zap˘jËenÌm prostor ob¯adnÌ sÌnÏ Gymn·ziu INTEGRA BRNO, s.r.o.
na den 20. 6. 2011 v dobÏ od 16 do 17 hodin.
● souhlasÌ s prodlouûenÌm n·jemnÌch smluv
u n·jemc˘ byt˘, nebyt. a spoleËn˝ch prostor
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dle p¯Ìlohy, kte¯Ì ¯·dnÏ plnÌ vöechna ustanovenÌ n·jemnÌ smlouvy, a to na dobu urËitou
dvou let. N·jemc˘m s dluûn˝m n·jemn˝m bude Spr·vou ML zasl·na v˝zva k uhrazenÌ dluhu a v p¯ÌpadÏ, ûe bude dluh uhrazen bude
n·jemnÌ smlouva prodlouûena o jeden rok.
9. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 6. 4. 2011
● schvaluje povodÚov˝ pl·n mÏstskÈ Ë·sti Brno
-LÌöeÚ pro rok 2011.
● schvaluje kon·nÌ festivalu LÌöeÚ sobÏ.
● schvaluje v˝zvu k pod·nÌ nabÌdky na ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na dod·vky LanovÈ centrum Synkova, Brno-LÌöeÚ, termÌn
pro pod·nÌ nabÌdky 26. 4. 2011, do 10.00
hod., upraven˝ seznam dodavatel˘, kte¯Ì budou vyzv·ni k pod·nÌ nabÌdky.
● jmenuje hodnotÌcÌ komisi, kter· bude z·roveÚ
posuzovat kvalifikaci, ËlenovÈ: Ing. Svobodov·, Mgr. Janiötin, p. Sedl·Ëek, Ing. Vondr·Ëkov·, p. KoöuliË, p. ätÏdronsk˝, termÌn pro posuzov·nÌ a hodnocenÌ nabÌdek 26. 4. 2011 od
13.15 hod.
● vybÌr· pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu
na dod·vky SvÏteln· v·noËnÌ v˝zdoba v BrnÏLÌöni 2011 jako nejvhodnÏjöÌ nabÌdku firmy
S.O.S. ñ DEKORACE s.r.o., V˝staviötÏ 1,
647 00 Brno, I»: 27119432.
● schvaluje n·vrh smlouvy s firmou S.O.S. DEKORACE s.r.o., V˝staviötÏ 1 , 647 00 Brno,
I»: 27119432.
● povÏ¯uje
starostu podpisem p¯edmÏtnÈ
smlouvy.
● souhlasÌ s pod·nÌm û·dosti o p¯idÏlenÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z grantovÈho programu PARKY, v˝zva 2010ñ2011: MÏstsk˝ prostor, nadace PROMÃNY na akci Centr·lnÌ park
ROKLE.
● jmenuje Lenku Mareöovou Ëlenkou komise
pro LÌöeÚskÈ noviny.

PE»OVATELSK¡
SLUéBA
Kontakty: NAZARIA o.p.s.
ÿeditelka: Eva Langerov· 774 109 539,
KubelÌkova 19, vedoucÌ peË. J. Gajdoöov·
723 818 939, Brno-LÌöeÚ 628 00
e-mail: nazaria@seznam.cz, www.nazaria.cz

POSKYTUJE TER…NNÕ SLUéBY
V BYTECH KLIENTŸ
ñ soci·lnÌ
ñ rannÌ a veËernÌ hygiena
ñ v˝mÏna plen, oöet¯enÌ k˘ûe
ñ koupel na l˘ûku i ve vanÏ (v bytÏ)
ñ pÈËe o nehty a vlasy
ñ kompletnÌ pÈËe o osobu klienta
ñ pod·nÌ stravy i krmenÌ
ñ pomoc v dom·cnosti
ñ vy¯izov·nÌ za klienta na ˙¯adech a u lÈka¯e
ñ vych·zky s klientem (i na vozÌku)
ñ bÏûn˝ ˙klid dom·cnosti
ñ dohled nad klientem v dobÏ nep¯Ìtomnosti
ñ rodiny (max. 3 hod. vcelku)
ñ jinÈ sluûby lze domluvit individu·lnÏ
CENA:
bÏûn· cena 100 KË/hod.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Spolky a sdružení
Ohlédnutí za rokem 2010 s Likusákem
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k pokraËuje ve svÈm
fungov·nÌ i v tomto roce.
Likus·k pat¯Ì mezi sluûby
soci·lnÌ prevence a tuto Ëinnost vykon·v· jiû sedm˝m
rokem. Sluûby, poskytovanÈ
klient˘m, se snaûÌ neust·le
rozvÌjet a zlepöovat.
V minulÈm roce byla jeho pr·ce ohodnocena V˝roËnÌ cenou Ñ»asovan· bota
2009ì a pracovnÌci programu byli 13. 4. 2010
ocenÏni nejvyööÌ oborovou cenou jako ÑT˝m roku 2009ì udÏlovanou »eskou AsociacÌ Streetwork a NadacÌ Vodafone »R.
Likus·k se mimo jinÈ aktivnÏ zapojil i do
Mezin·rodnÌ konference nesoucÌ n·zev ÑNÌzkoprahovÈ programy 2010ì a pracovnÌci programu
se z˙Ëastnili konference v Praze ñ jako posluchaËi i jako lekto¯i ve dvou p¯ÌspÏvcÌch.
V neposlednÌ ¯adÏ Likus·k podpo¯il klienty,
aby se z˙Ëastnili programu Make a Connection
a podali projekt ohlednÏ ˙prav v lokalitÏ ÑRokleì v LÌöni, jeû je urËen k jÌzdÏ na terÈnnÌch kolech. D·le uspo¯·dal 6 workshop˘ a besed, vyrazil s klienty na lyûe, do divadla a kina a v klubu
probÏhlo i nÏkolik turnaj˘ ve stolnÌm fotb·lku,

ping-pongu, streetdance Ëi
nohejbalu. V roce 2010 byl
klub otev¯en 221 dnÌ v roce
a p¯iölo do nÏj celkem 204
klient˘, kte¯Ì pot¯ebovali nejËastÏji pomoci s ¯eöenÌm problÈm˘ v mezilidsk˝ch a partnersk˝ch vztazÌch, ve ökole,
v ot·zk·ch n·vykov˝ch l·tek
a samoz¯ejmÏ radu p¯i hled·nÌ pr·ce Ëi brig·dy.
I letos se mohou klienti
tohoto nÌzkoprahovÈho za¯ÌzenÌ, dÏti a ml·deû
ve vÏku 12ñ20 let, poch·zejÌcÌ z mÏstsk˝ch Ë·stÌ
Vinohrady a LÌöeÚ, tÏöit na dalöÌ projekty a mnoho akcÌ ñ vûdy od pondÏlÌ do Ëtvrtka od 15 do 19
hodin na adrese Kotlanova 10 v LÌöni.
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k tÌmto chce vyj·d¯it podÏkov·nÌ sponzor˘m, don·tor˘m
a vöem, jeû podpo¯ili jeho Ëinnost a p¯ispÏli k jeho pr·ci.
VÌce informacÌ poskytne:
Bc. Martin Holiö
vedoucÌ NÌzkoprahovÈho klubu Likus·k
Kotlanova 10, 628 00 Brno
Tel.: +420 731 237 809
E-mail: likusak@ratolest.cz
www.ratolest.cz

Klub Pastelka o.s., n·m. Karla IV 4,
tel.: 725816804, www.pastelka.net,
info@pastelka.net
po¯·d·
PÿÕMÃSTSK… T¡BORY 2011
11. 7.ñ15. 7. Hr·tky v p¯ÌrodÏ
vÏk 7ñ9 let, cena 1200,ñ
18. 7.ñ22. 7. AngliËtinohr·tky
vÏk 5ñ8 let, cena 1400,ñ
1. 8.ñ5. 8.
Les a zvÌ¯·tka
vÏk 4ñ7 let, cena 1200,ñ (1000,ñ)
8. 8.ñ12. 8.

Z poh·dky do poh·dky
vÏk 3ñ6 let, 1200,ñ (1000,ñ)
15. 8.ñ19. 8. Druûina koËiËÌho kr·le
vÏk 3ñ6 let, 1200,ñ (1000,ñ)
22. 8.ñ26. 8. Cirkus
vÏk 3ñ6 let, cena 1200,ñ

t·bor 2010
(V p¯ÌpadÏ zÌsk·nÌ dotacÌ z M» LÌöeÚ
bude cena snÌûena u dan˝ch turnus˘
na 1000,ñ KË.)
Pro dÏti bude zajiötÏno:
ñ z·kladnÌ ˙razovÈ pojiötÏnÌ
ñ bohat˝ program s maxim·lnÌm
pobytem venku
ñ lektorky s dlouholet˝mi zkuöenostmi
z Pastelky a podobn˝ch akcÌ
ñ 3◊ dennÏ strava (svaËinka, obÏd, svaËinka)
ñ pitn˝ reûim

Voříškiáda
Kynologick˝ klub Brno-éidenice V·s zve v nedÏli 22. kvÏtna 2011 od 9 hodin do are·lu
naöeho cviËiötÏ pod Velkou Klajdovkou na n·ö Ñsranda z·vodì, kter˝ je urËen pro öirokou
ve¯ejnost. Z·vodu se mohou ˙Ëastnit vöichni bez rozdÌlu vÏku a pohlavÌ, s pejskem i bez
pejska. »ek· v·s p¯ek·ûkov· dr·ha, bludiötÏ s pokladem a volba nejsympatiËtÏjöÌho z·vodnÌka. Celou ud·lostÌ n·s bude prov·zet zkuöen˝ a pohotov˝ moder·tor a v˝tÏûek z dobrovolnÈho vstupnÈho bude pouk·z·n na ˙Ëet mÏstskÈho ˙tulku Brno. Na vöechny se moc tÏöÌme
a vÏ¯Ìme, ûe si tento rodinn˝ den vöichni uûijÌ. VÌce informacÌ na www.kynologie-brno.cz
nebo na facebooku pod skupinou KK Brno éidenice.
Za KK Brno éidenice Michaela Kindlov·

!

Kadeø nict ví NERO

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘ vöech znaËek
i v bytÏ, mont·ûe vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘, mÏ¯enÌ a mont·û
DVB-T (digit·l). R. Hanzl, JateËnÌ 47, LÌöeÚ. Tel. 606 511 506.

OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, Pálavské námìstí, Brno-Vinohrady

● PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ, PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.

KADEØNICTVÍ – DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DÌTSKÉ
1RYLQN\VWĨLKģEDUYHQtPHOtURYiQtSURGOXçRYiQtD]DKXåWęQtYODVģ
1DåLNDGHĨQtFLMVRXY\åNROHQLLWDOVNìPLWHFKQRORJ\
,7$/6.É9/$629É.260(7,.$(/*2175(1'83
2WHYĨHQR3R²3i²KRG6R²KRG
Tel. 544 211 554

● MALÕÿSK… PR¡CE ñ mobil: 604 142 037, tel.: 515 545 205.
● www.photokids.cz ñ Fotografov·nÌ miminek, dÏtÌ a rodinn˝ch
portrÈt˘, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.
● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.
● NABÕZÕM PR¡CI Z DOMU. www.cinnostdoma.cz/stop, t. 608 103 599.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● HLED¡ME BALKON NA DOBÿE VIDITELN…M MÕSTÃ pro umÌstÏnÌ plachty, tel. 722 566 099.

● PODLAH¡ÿSK… PR¡CE, plovoucÌ podlahy, pvc, linoleum, koberce,
pokl·dka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● MALBY 14 KË/cm2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606469316,
547225340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ=SLEVA 250 KË!
● KoupÌm byt i ZADLUéEN› I PRIVATIZACE. Tel.: 720 551 215.
● Architektura ñ design ñ interiÈr Ing.arch. Lenka Nov·k Axmanov· ï www.lenoax.cz, lenka@lenoax.cz, tel. 605 121 007 ï architektonickÈ n·vrhy a studie, rekonstrukce, dostavby ï bytov˝ designer, barevnÈ a materi·lovÈ ladÏnÌ ï poradensk· Ëinnost, restyling
vaöeho domova, home staging ï byty, rodinnÈ domy, restaurace,
kancel·¯e, obchodnÌ prostory.
● KOUPELNY NA KLÕ», www.bytjadra.cz, T: 777 852 244.

● HUBNÃTE DO PLAVEK. www.hubnete.cz/stop, t. 608 103 599.

● PROD¡M GAR¡é v are·lu Jedovnick· ñ LÌöeÚ (Elplova, HornÌkova, Pol·Ëkova) ñ stÏhov·nÌ. Tel. 606 905 094, 604 172 412.

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

● UËitelka na MD nabÌzÌ douËov·nÌ p¯edmÏt˘ z I. a II. stupnÏ Zä.
Kl·ra MaröÌkov·, tel.: 777 237 190, doucovani.marsik@centrum.cz.

● Prod·m pÏkn˝ rodinn˝ d˘m 6+1 v éidenicÌch. Tel. 602 816 346.

● PRONAJMU GAR¡é, ul. Jedovnick· (v blÌzkosti ul. Zikova a HornÌkova), svÏtlo + z·suvka 220 V, dlouhodobÏ. Tel.: 603 453 450.

● HLOUBKOV… »IäTÃNÕ KOBERCŸ, systÈm WAP, moûnost p˘jËenÌ stroje. Tel. 602 966 533, www.romantrcka.wz.cz.

● NabÌzÌm gar·û k pron·jmu, St. LÌöeÚ, dlouhodobÏ. Tel. 732 588 219.

SIMPLY CLEVER

Magická výbava
Magická cena
ŠKODA Fabia Magic
Ilustraní foto

ŠKODA Fabia Magic již od 219 900 K.
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vËz s výbavou, která má vše, co potºebujete.
• Klimatizace • Rádio • Centrální zamykání
• Kola z lehké slitiny • Prodloužená 4letá záruka
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Fabia Magic: 5,5–5,9 l/100 km a 128–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozË ŠKODA:
PORSCHE BRNO Ripská 13a
627 00 Brno-Slatina, tel.: 548 421 411
E-mail: info.brno1@porsche.cz, www.skodavbrne.cz

"
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Zveme vás do nové, zrekonstruované prodejny TETA - ELKUP.
Současně oznamujeme otevření 1. a jediných domácích potřeb a železářství v Líšni. Stane se tak v měsíci květnu.

Vážení
spoluobčané Líšně,
jak jste si již mohli všimnout v Líšeňském centru obchodu a služeb (dále
jen LCOS) byl k 31.3.2011 ukončen
provoz masny. Jeden z hlavních důvodů, proč se tak stalo, byla nespokojenost s poskytovanými službami a samotnými produkty masny. Tyto signály
přicházely právě od vás zákazníků.
Děkujeme za ně.
V průběhu dubna pak proběhla rekonstrukce tohoto prostoru, v němž se
na vás těší tým drogerie TETA - ELKUP.
A jaká nová provozovna bude
na místě drogerie?
Dle hlasování v anketě na webu LCOS
jste zvolili domácí potřeby a železářství. Máme radost za tento výběr a těšíme se na otevření v průběhu května.
Tímto vás opět žádáme o spolupráci.
Rádi bychom znali vaše názory na nabídku zboží v domacích potřebách
a železářství, a proto jsme připravili
novou anketu. Zde můžete hlasovat
a vyjadřovat se ke skladbě sortimentu
prodejny, jež byste nejvíce ocenili. Těšíme se na reakce a nápady.

Drogerie Elkup nabízí

OPALOVACÍ
A REPELENTNÍ
PŘÍPRAVKY SE
SLEVOU

-50%
www.drogerieElkup.cz
drogerie sítě Teta

Ještě jednou děkujeme všem
za podnětné názory a připomínky.
Podílíte se tak na dění v LCOS
a tvoříte s námi své centrum.

Playboy edt
75 ml
129,90 Kč

69,90 Kč

105,90 Kč

69,90 Kč

Vademecum
zubní pasty 75ml
35,90 Kč
na 23,90 Kč

tablety do myčky
Calgonit Finish 24 ks
139,90 Kč

Gillette Venus
náhradní břity 4 ks
279,90 Kč

79,90 Kč

179,90 Kč

GRILOVÁNÍ

PRODEJ SUDOVÉHO
PIVA (30 A 50 L)

VÍKENDOVÝ
PRONÁJEM

každou středu
a pátek

za velkoobchodní
ceny

výčepního zařízení
za 199 Kč

NOVÁ ZAHRÁDKA

JARNÍ AKCE
DŽÍNY A 3/4 RIFLE
již od

155Kč

Otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00 / So 8.00–12.00
Kontakt: tel./fax : 544 214 134
email: lekarnamasarova@seznam.cz
16. a

V měsíci květnu pro nás lékárna připravila slevu
na přípravky vhodné pro jarní očistu a detoxikaci
organismu. Z nabídky vybíráme:

SLEV
A

pleny Bella Panda
maxi 42 ks
159,90 Kč

Tyto a další nabídky si můžete prohlédnout a objednat v e-shopu a vyzvednout
v prodejně v LCOS (Masarova 7). Akceptujeme platební karty.

LÉKÁRNA MASAROVA

-10%

Rex 2 kg
spring ﬂower
99,90 Kč

na všechny druhy přípravku Chlorella,
Ostropestřec, Lipovitan

výrobcsetí
e
c
k
a
o
Prom ných ma0 hod.
konoopd 11.30–17.3 RMA
A
vždy
1 ZD
2011
20. 5.
y 1+
o dn
V tyt

Wobenzym 200
799 Kč
Wobenzym 800
2599 Kč
Barnys Aloe Vera 2x500 ml + 20 kapslí kanadských brusinek 399 Kč
Stále snížené ceny na:
Brufen
42 Kč
Pro Vaše děti:
Výrobky Nestlé BE-BA 2, 3

199 Kč

NOVĚ v lékárně přijímají poukázky společnosti EDENRED: Ticket multi, Compliments, Medica, Ticket beneﬁts Card.

DĎTSKÝ DEN

4. 6. 2011
LÍEÒSKÉ NOVINY

LCOS vás zve na oslavu všech dětí.
Více informací najdete na webu lcos.cz.
Budeme se na vás těšit.
#

Spolky a sdružení
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Školství
Expedice Morava
aneb Cesta do podzemí
Do atraktivnÌch mÌst v novÏ otev¯enÈm brnÏnskÈm podzemÌ se
mohli dostat û·ci z·kladnÌch ökol p¯i druhÈm roËnÌku vÏdomostnÌ
soutÏûe Expedice Morava. Do ˙trob sklepenÌ se tak vypravily i dÏti
z LÌönÏ.
ÑAtmosfÈra podzemÌ silnÏ p˘sobila na vöechny ˙ËastnÌky, kte¯Ì
mohli aktivnÏ vnÌmat zdejöÌ atmosfÈru plnou z·had, tajemstvÌ, d·vn˝ch
p¯ÌbÏh˘. SoutÏû byla zamÏ¯ena na brnÏnsk˝ region a jednotlivÈ ot·zky
se t˝kaly dÏjepisu, zemÏpisu, kultury, architektury i mÌstnÌch re·liÌ,ì
p¯iblÌûil soutÏû VladimÌr Ruban ze Zä Holzova.
VÏdomostnÌ kl·nÌ se podle Rubana dÏtem lÌbilo. ÑNavÌc umÌstÏnÌ
naöich druûstev je dokladem jejich snahy, vÏdomostÌ, vynaloûenÈho
˙silÌ. A aby atmosfÈra tÈto soutÏûe a vÏdomosti tu zÌskanÈ z˘staly
v mysli jejÌch ˙ËastnÌk˘ jeötÏ velmi dlouho, odnesl si kaûd˝ soutÏûÌcÌ
i pÏkn˝ pamÏtnÌ list,ì ¯ekl Ruban.
Do podzemnÌch tenat pod Zeln˝m trhem vyrazila takÈ pÏtice ÑstateËn˝chì û·k˘ 8. C ze Zä NovolÌöeÚsk·. ÑTi ostatnÌ, nachystanÌ alespoÚ
jako n·hradnÌci, drûeli ve ökole jen smutnÏ palce,ì uvedla uËitelka
z tamnÌ ökoly Hana Katolick·, jejÌû svÏ¯enci obst·li v konkurenci öestat¯iceti ökol z Brna na sedmÈm mÌstÏ. ÑTo je pro û·ky nejen skvÏl˝ v˝sledek, ale hlavnÏ potvrzenÌ v˝born˝ch ökolnÌch v˝sledk˘ i znalostÌ z nejr˘znÏjöÌ mimoökolnÌ Ëinnosti, vöeobecnÈho p¯ehledu, logickÈho myölenÌ i studijnÌch p¯edpoklad˘,ì pochv·lila dÏti Katolick·.
Expedice Morava je protiv·ha k p¯ÌrodovÏdnÈ soutÏûi éIRaFa, po¯·dan· u p¯Ìleûitosti Festivalu vÏdy. JejÌm odborn˝m garantem je Pedagogick· fakulta Masarykovy univerzity. Tato soutÏû p¯edpokl·d·
obecnÈ znalosti o jihomoravskÈm regionu a z˙Ëastnit se mohou û·ci se
z·jmem o historii, pam·tky, cestov·nÌ, Ëi zemÏpis.
Zä Holzova a Zä NovolÌöeÚsk·, redakËnÏ kr·ceno, Pavel Mokr˝

Líšeňské pohádky jdou zásluhou ZŠ
Holzova do světa aneb Setkání v Polsku
Ve dnech 3.ñ5. 2. 2011 se konala sch˘zka koordin·tor˘ projektu
LÌöeÚskÈ poh·dky jdou do svÏta ñ Following the Lead of Fairy Tales

Zahrada na Dělňáku otevřena
Zveme vöechny rodiËe s dÏtmi, aby p¯iöli str·vit voln˝ Ëas do
p¯ÌjemnÈho uzav¯enÈho prost¯edÌ na zahradÏ lÌöeÚskÈho DÏlÚ·ku. DÏtskÈ h¯iötÏ s pÌskoviötÏm a prolÈzaËkami je otev¯eno kaûd˝
den vËetnÏ sobot, nedÏlÌ a sv·tk˘ od 9.00 do 19.00 hodin.
TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu!

$

na partnerskÈ z·kladnÌ ökole Szkola Podstawowa Stefana Roweckiego
ÑGrotaì v polskÈm mÏsteËku Marki na p¯edmÏstÌ Varöavy. Setk·nÌ se
z˙Ëastnili z·stupci ökol z »eskÈ republiky (Zä Holzova), Slovenska
(Zä KopËany), Turecka (ökola v Kocaeli), ÿecka (ökola ve Volos)
a hostitelskÈ ökoly v Marki.
N·plnÌ sch˘zky bylo zhodnocenÌ dosavadnÌho pr˘bÏhu projektu,
zejmÈna pak prezentacÌ o jednotliv˝ch zemÌch a mÏstech. Prezentace
vytvo¯enÈ û·ky vöech partnersk˝ch ökol m˘ûete zhlÈdnout na naöich
spoleËn˝ch webov˝ch str·nk·ch www.fairy-tales.pl.
Program
jedn·nÌ
byl zpest¯en poh·dkou
O zlatÈ kachnÏ, kterou
n·m zahr·li polötÌ ökol·ci. D·le jsme se sezn·mili s historiÌ Polska v Muzeu VaröavskÈho povst·nÌ a poslednÌmi v˝dobytky vÏdy
v novÏ otev¯enÈm interaktivnÌm muzeu KopernÌkova centra p¯ÌrodnÌch vÏd. TakÈ jsme se setkali se z·stupci mÌstnÌ samospr·vy a Rady
rodiË˘.
V nejbliûöÌ dobÏ n·s Ëek· n·vötÏva polsk˝ch û·k˘ na Zä Holzova,
ta se uskuteËnÌ na zaË·tku kvÏtna, n·sledovat bude dalöÌ setk·nÌ koordin·tor˘ projektu na Slovensku, kterÈ probÏhne koncem tÈhoû mÏsÌce.
Dokonce jiû zn·me vÌtÏze soutÏûe o nejzajÌmavÏjöÌ lÌöeÚskou poh·dku, o kterÈm rozhodli sv˝m hlasov·nÌm û·ci naöÌ ökoly. Jedn· se
o poh·dku O medvÏdovi, orlu a rybÏ, kterou upravÌme do divadelnÌ
podoby a samoz¯ejmÏ p¯epracujeme do anglickÈ verze tak, abychom ji
mohli v p¯ÌötÌm ökolnÌm roce p¯edvÈst naöim kamar·d˘m z ostatnÌch
VyuËujÌcÌ angliËtiny Zä Holzova
st·t˘ Evropy.
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Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
LÌöeÚsk· kultura
Kaûd· p¯edn·öka v programu Savio s sebou
jistÏ nese urËit˝ punc, kter˝m se odliöuje od
ostatnÌch. NÏkterÈ z naöich veËernÌch setk·nÌ
jsou p¯em˝ölivÈ, filozofickÈ a mnohdy aû transcendent·lnÌ, nÏkterÈ potenci·lnÏ v˝buönÈ a kontroverznÌ a nÏkterÈ p¯ÌjemnÏ pouËnÈ, milÈ a relaxaËnÌ. Mezi tyto poslednÌ se jistÏ ¯adÌ i p¯edn·öky pana doktora Tr·vnÌËka, jehoû tv·¯ by
s trochou nads·zky mohla b˝t symbolem kontinuity a tradice programu Savio. Jiû nÏkolikalet˝

cyklus povÌd·nÌ o lÌöeÚskÈ historii byl tentokr·t
vÏnov·n zn·m˝m i mÈnÏ zn·m˝m lÌöeÚsk˝m po¯ekadl˘m a lidovÈ moudrosti. A je nutnÈ konstatovat, ûe tÈma se uk·zalo jako velice z·bavnÈ,
neboù mnoh· velmi trefn· a vtipn· po¯ekadla se
uk·zala b˝t nadmÌru aktu·lnÌ i dnes. Jak jiû b˝v·
na setk·nÌch s panem Tr·vnÌËkem zvykem, veËer
prodchnut˝ pohodovou rozpravou si tÈmÏ¯ û·dal
zap·lenÌ ohnÏ, jehoû praskot by dotv·¯el atmosfÈru historick˝ch vzpomÌnek (d¯evÏnÈ obloûenÌ
klubu Vespod by jistÏ ho¯elo hezky). Konec konc˘, vöe je moûnÈ jeötÏ napravit. Proto doporuËuji
poËkat na chladn˝ veËer, zatopit si doma v krbu,
Ëi rozdÏlat plamÌnek uprost¯ed pokoje a pustit si
z·znam p¯edn·öky, kter˝ je opÏt k nalezenÌ
v sekci ke staûenÌ na str·nk·ch www.salesko.cz.
Mgr. Petr MaliÚ·k

v˝let a speci·lnÌ M·jov· sobota nejen pro Ëleny
Orato¯e. Sledujte informace na n·stÏnk·ch a webov˝ch str·nk·ch.
Veronika ätefechov·

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

PromÏny a v˝zvy souËasnÈ sakr·lnÌ
architektury
P. Ing. ThDr. Pavel KopeËek, Th.D.
ProË se stavÌ kostely, kterÈ neoslovujÌ? V p¯edn·öce budou posluchaËi sezn·meni se souËasnou
situacÌ a v˝vojem v oblasti sakr·lnÌ architektury.
Na konkrÈtnÌch p¯Ìkladech budou souËasnÈ trendy sakr·lnÌ architektury prezentov·ny a bude
pouk·z·no na okolnosti, kterÈ definujÌ kvalitu
architektonickÈho dÌla ñ stavbu kostel˘. Bude
snahou nastÌnit to, ûe k tÈmatu sakr·lnÌ architektury je t¯eba p¯istupovat koncepËnÏ na z·kladÏ
architektonickÈ teorie, ne individu·lnÏ, z pozice
designu a umÏleckÈ emoce. Teorie sakr·lnÌ architektury p¯edstavuje komplexnÌ p¯Ìstup vöech
zainteresovan˝ch sloûek. Ze vz·jemnÈho dialogu a zakomponov·nÌ vöech faktor˘, podmiÚujÌcÌch kvalitu a funkËnost dÌla, vznik· stavba, kter· m˘ûe splÚovat ta nejn·roËnÏjöÌ kriteria liturgick·, umÏleck·, symbolick· a architektonick·.
NÏkolik slov k p¯edn·öejÌcÌmu: Vystudoval VUT
v BrnÏ a pracoval v r˘zn˝ch stavebnÌch odvÏtvÌch, teologii studoval v ÿÌmÏ a Olomouci. Doktor·t zÌskal na PapeûskÈm liturgickÈm institutu
v ÿÌmÏ na tÈma Sakr·lnÌ architektury. V souËasnosti p¯edn·öÌ liturgiku na CMTF (CyrilometodÏjskÈ teologickÈ fakultÏ) UP Olomouc, je Ëlenem r˘zn˝ch tuzemsk˝ch i zahraniËnÌch komisÌ
a institucÌ, publikuje a p¯edn·öÌ. Je knÏzem
brnÏnskÈ diecÈze a duchovnÌm spr·vcem ve farnosti PodolÌ u Brna.
Kdy: 10. kvÏtna 19.00
Kde: Klub VeSPOD

Zpr·vy z Orato¯e

Poznej styl svÈ spirituality

Etapov· hra na motivy p¯ÌbÏhu o Eragonovi
se n·m v b¯eznu a dubnu rozjela formou psychickÈ a fyzickÈ p¯Ìpravy na okamûik, kdy se
z n·s koneËnÏ stanou draËÌ bojovnÌci. Velikonocemi jsme zavröili toto p¯ÌpravnÈ obdobÌ
a v kvÏtnu se proto m˘ûete tÏöit na kouzlenÌ,
lÈt·nÌ a prvnÌ v·leËn· st¯etnutÌ s kr·lem Galbatorixem a jeho posluhovaËi. Pokud se chcete do
naöÌ hry p¯ihl·sit, m˘ûete kdykoliv bÏhem Orato¯e. Body se rozd·vajÌ kaûd˝ t˝den, i novÏ p¯ÌchozÌ majÌ öanci dos·hnout na stupnÏ vÌtÏz˘.
NejvÏtöÌ novinkou v Orato¯i je tzv. P·teËnÌ
HOP (Hur· Oratori·nsk˝ PodveËer). Je to speci·lnÌ prodlouûen· Orato¯, ve kterÈ se hrajÌ tematickÈ hry, soutÏûÌ se o ceny nebo se jen dÏlajÌ Ëinnosti, ke kter˝m v bÏûnÈ Orato¯i nenÌ prostor.
V dubnu probÏhl prvnÌ HOP, kter˝ se nesl v rytmu Madagaskaru. ⁄ËastnÌci mÏli za ˙kol opravit
havarovanÈ letadlo, spoleËnÏ si p¯ipravili malÈ
pohoötÏnÌ a ÑpiökotÈkaì roztanËila na zbytek veËera vöechny p¯ÌtomnÈ. V kvÏtnu na V·s Ëek·
kromÏ HOPu takÈ dalöÌ filmov˝ klub, sobotnÌ

V listopadu 2010 jsme na Zä Masarova tradiËnÏ uspo¯·dali ökolnÌ kolo recitaËnÌ soutÏûe
a t¯i nejlepöÌ recit·to¯i postoupili do oblastnÌho
kola, kterÈ se konalo v ˙ter˝ 8. 3. 2011 v SDV
Labyrint v BrnÏ-BohunicÌch.
NejlÈpe si zde vedla û·kynÏ 4. A t¯Ìdy Lucie
G·gyorov·, kter· (stejnÏ jako vloni) zvÌtÏzila
v obrovskÈ kokurenci a postoupila aû do mÏstskÈho fin·le, kterÈ se uskuteËnÌ 12. 4. 2011 opÏt
v Labyrintu. Lucce samoz¯ejmÏ blahop¯ejeme,
drûÌme palce v dalöÌm kole a jsme r·di, ûe kr·sn·
literatura jeötÏ neupad· v zapomenutÌ u souËasn˝ch ökol·k˘.
Olga Chalupov·

&

Prof. PhDr. VladimÌr SmÈkal, CSc.
Zveme v·s na sebepozn·vacÌ cviËenÌ, v nÏmû se
dozvÌte, jak souvisÌ vlastnosti vaöÌ osobnosti se
stylem duchovnÌho ûivota a zÌsk·te n·mÏty k tomu, jak sv˘j styl obohacovat a harmonizovat tak,
abyste ûili ve vÏtöÌ osobnÌ pohodÏ a otev¯enosti.
ZÌsk·te z·roveÚ informace o siln˝ch str·nk·ch

svÈ osobnosti i o stÌnech duöe, kterÈ v·m br·nÌ
v plnÈm a hodnotnÈm ûivotÏ. Pouûit· metoda podle C. G. Junga pat¯Ì k velice uzn·van˝m a respektovan˝m n·stroj˘m pozn·nÌ a sebepozn·nÌ
a je öiroce vyuûÌvan· v praktickÈ pr·ci s lidmi
jak v profesnÌm, tak v pedagogickÈm i pastoraËnÌm poradenstvÌ.
Kdy: 24. kvÏtna 19.00
Kde: Klub VeSPOD

KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
zveme vöechny malÈ dÏti a jejich rodiËe na ODR¡éEDLOV… Z¡VODY! Nastartujete svoje
odr·ûedla, motorky, t¯Ìkolky, kolobÏûky Ëi kola
a p¯ijeÔte do Saleska. M˘ûete se tÏöit na nejr˘znÏjöÌ disciplÌny pro v·s i vaöe Ñvozidlaì, z·vodnÌ
dr·hu i medaili pro vÌtÏze.
START: ve Ëtvrtek 5. 5. od 10.00 hodin v Salesku (na h¯iöti)
CÕL: do 12.00 hodin
StartovnÈ: 20,ñ za dÌtÏ
BESEDA PRO RODI»E
Zveme rodiËe na besedu s panÌ ZdeÚkou NeËasovou na tÈma: Jak p¯ipravit dÏti na vstup do
mate¯skÈ ökoly
Kdy: 30. kvÏtna 19.00
Kde: Salesko

Pr·zdniny 2011 v Salesku
Na pr·zdniny 2011 jsme pro v·s p¯ipravili
n·sledujÌcÌ aktivity. NabÌdku budeme postupnÏ
rozöi¯ovat a doplÚovat ñ sledujte webovÈ
str·nky!
Cyklov˝prava
KOLEM DOKOLA SLOVENSKA 30. Ëervna ñ
12. Ëervence, pro cyklisty od 18 let.
P¯ÌmÏstsk˝ t·bor 11.ñ15. Ëervence,
pro MAMINKY S DÃTMI od 4 let.
T·bor pro MAMINKY S DÃTMI 23.ñ30. Ëervence, pro maminky s dÏtmi od 2 do 5 let.
Rakousk· DVOJKOMBINACE
18.ñ24. Ëervence, pro vod·ky a turisty od 18 let.
Cyklov˝prava VYSO»INA, 25.ñ29. Ëervence,
pro kluky ñ cyklisty od 14 let.
P¯ÌmÏstsk˝ t·bor ORATOÿE
1.ñ5. srpna, pro dÏti od 8 do 14 let.
P¯ÌmÏstsk˝ t·bor PING-PONG 15.ñ19. srpna,
pro ˙ËastnÌky ping-pongovÈho krouûku.
VltavskÈ splutÌ 24.ñ30. srpna, pro kluky i holky
od 12 let.
P¯ÌmÏstsk˝ t·bor FLORBAL
T·bor SVÃTLO 6.ñ16. Ëervence, K¯esùansk˝
t·bor pro staröÌ (14ñ18 let).

Recitační soutěž Dětská scéna 2011
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Školství
Natálka Čadeni
ze ZŠ Holzova a celostátní
kolo XVI. ročníku
Karlovarského skřivánka
V b¯eznu 2011 jsem se (jak jste se jiû
moûn· dozvÏdÏli z minulÈho ËÌsla LÌöeÚsk˝ch
novin) z˙Ëastnila XVI. roËnÌku celost·tnÌho
kola pÏveckÈ soutÏûe pro dÏti a ml·deû v Karlov˝ch Varech. L·kalo mÏ to, neboù hlavnÌm
cÌlem tÈto soutÏûe je d·t p¯Ìleûitost mlad˝m
zpÏv·k˘m, hledat a rozvÌjet jejich talent. Tato
pÏveck· soutÏû byla pokraËov·nÌm oblastnÌho kola Sk¯iv·nka, kterÈ se konalo 8. ˙nora
2011 na ZUä DoölÌkova a jeû jsem mÏla tu
Ëest vyhr·t.

Celost·tnÌ kolo tÈto pÏveckÈ soutÏûe tedy
probÏhlo 21.ñ23. b¯ezna 2011 v Karlov˝ch
Varech v budovÏ Zä a ZUä ämeralova 15.
Cesta sem byla dlouh· a n·roËn·, coû jsme
tuöily, a vyrazily proto radÏji den p¯edem. Po
p¯Ìjezdu jsme se s pÌ. uË. Kl·rou MaröÌkovou
ubytovaly v hotelu Concordia, abychom nabraly sil do p¯ÌötÌho dne.
SoutÏû zaËala v 10 hodin, v mÈ skupinÏ se
jÌ z˙Ëastnilo celkem 31 zpÏv·k˘. Kaûd˝ z n·s
mÏl zazpÌvat jednu pÌsniËku lidovou a jednu
libovolnou. J· jsem si vybrala lidovou pÌseÚ
Ej pad·, pad· a pÌseÚ M· knÌûko sn˘ z muzik·lu BÌdnÌci. ⁄roveÚ zpÏv·k˘ byla velmi vysok·, vöichni se snaûili p¯edvÈst to nejlepöÌ.
Bohuûel jsem se neumÌstila mezi prvnÌmi t¯emi. I kdyû jsem nevyhr·la, jsem moc vdÏËn·,
ûe jsem se tÈto soutÏûe mohla z˙Ëastnit. Byla
to velk· zkuöenost. Poznala jsem, ûe se m·m
jeötÏ hodnÏ Ëemu uËit, ale ñ na druhou stranu
ñ ûe m·m talent a öanci v budoucnosti v oblasti zpÏvu uspÏt. Chce to jen nepolevit a d·t do
zpÏvu vöe ñ a o to se pokusÌm.
ChtÏla bych moc podÏkovat za pÈËi a starost pÌ. uË. MaröÌkovÈ a panu MaröÌkovi, kte¯Ì mi ve vöem pom·hali a podporovali mÏ.
Z·roveÚ dÏkuji vedenÌ ökoly, kterÈ mi umoûnilo se tÈto soutÏûe z˙Ëastnit.
Nat·lie »adeni,
Zä Holzova, IX. B
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Jihomoravský studentský workshop na Integře
Naöe ökola je zapojena jako jeden z partner˘ do projektu Gymn·zia INTEGRA BRNO
UËÌme o MoravÏ. Obsahem projektu je inovativnÌ vzdÏl·v·nÌ û·k˘, student˘ a pedagog˘
JihomoravskÈho kraje v obecnÈ problematice
Moravy, a to v souvislosti s integracÌ regionu
do EU. SouË·stÌ projektu byl studentsk˝ workshop, na kter˝ jsme se 29. b¯ezna 2011 rozjeli
s jedenadvaceti û·ky druhÈho stupnÏ adamovskÈ z·kladnÌ ökoly.
P¯ijeli jsme docela brzy, a tak n·m zbyl Ëas
na letmou prohlÌdku ökoly a p¯ilehlÈ ökolnÌ
botanickÈ zahrady, kter· byla super. Ze zaË·tku
jsme byli trochu nervÛznÌ, nevÏdÏli jsme, co n·s
vlastnÏ Ëek·. Po nÏkolika v·hav˝ch pokusech se
n·m poda¯ilo zapsat do dÌlen podle naöeho z·jmu nebo podle moment·lnÌ n·lady. PoslÈze
jsme zjistili, ûe zdejöÌ pedagogovÈ jsou p¯ipraveni na vöe. NezaskoËil je ani û·k Ñruötin·¯ì v dÌlnÏ
nÏmeckÈho jazyka, ÑmladöÌì student v kategorii
ÑstaröÌchì, dokonce i dezorientovanÌ zbloudilci naöli nakonec to spr·vnÈ mÌsto ve spr·vnÈ
uËebnÏ.

Naöe dÏvËata (a jeden chlapec) se v˝tvarnÏ
vy¯·dila p¯i tvorbÏ s·drov˝ch odlitk˘ renesanËnÌch kachlÌ a p¯i skl·d·nÌ papÌrovÈho modelu rotundy rom·nskÈho kostelÌku. Z·jemci o pravÏk
öli pozornÏ po stop·ch lovc˘ mamut˘ a teÔ uû by
ho dok·zali snad i ulovit. Jin· skupina se dozvÏdÏla mnoho zajÌmavÈho o ¯ÌmskÈm kr·li Joötovi a tajemstvÌ brnÏnskÈ ulice bylo r·zem odhaleno. No a i ten Ñruötin·¯ v nÏmËinÏì teÔ Ñsicherì
vÌ, jak to bylo s brnÏnsk˝m kolem. Jenom
k workshop˘m s tematikou mate¯skÈho jazyka
jsme se jaksi nedostali, zbyteËnÏ jsme se b·li odkr˝t svÈ slabiny. Tak snad nÏkdy p¯ÌötÏ.
VlastnÏ aû v AdamovÏ jsme zjistili, ûe
vöechny naöe aktivity vych·zeli nÏjak˝m zp˘sobem z prost¯edÌ, kterÈ je n·m blÌzkÈ ñ od jihomoravskÈho rom·nskÈho kostelÌka v ÿeznovicÌch p¯es P·lavu aû t¯eba po slova z brnÏnskÈho
Ñhantecuì nebo Joötovu ulici.
ProstÏ Morava vyhr·la na celÈ Ë·¯e a my
s nÌ. Bylo n·m na Integ¯e dob¯e a dÏkujeme za
bezva n·pady (i pro panÌ uËitelky).

Indiánské jaro

Přebor města Brna
v basketbalu mladších
dívek na ZŠ Holzova

PoslednÌ b¯eznovou nedÏli si n·vötÏvnÌci
karnevalu HudebnÌ ökoly YAMAHA v DÏlÚ·ku
v LÌöni p¯ipadali jako na divokÈm Z·padÏ. NechybÏli kovbojovÈ, öerifovÈ, pistolnÌci s kolty
zavÏöen˝mi proklatÏ nÌzko u pasu, indi·ni a jejich squaw a dalöÌ stylovÈ postaviËky.
Hana a Lucie äim˘nkovy p¯ipravily pro dÏti
bohat˝ devades·timinutov˝ program pro dopolednÌ i odpolednÌ karneval. K pestrÈmu taneËnÌmu reji zazpÌvala Lucka äim˘nkov·, dÏti hladily
Ñmustangaì, h·zelo se lasem, p¯ech·zela ¯eka
po lanech, ale co je hlavnÌ, vöichni (od batolat aû
po prarodiËe) se dob¯e bavili. A pokud nevÏ¯Ìte,
ûe HudebnÌ ökola YAMAHA dok·ûe zaujmout
nejen p¯edökol·ky, ale i dokonce nemluvÚata,
p¯ijÔte se se sv˝mi ratolestmi nÏkdy podÌvat do
Zä HornÌkova na nÏkter˝ ze t¯Ì program˘ pro
nejmenöÌ ñ Rob·tka, PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ, RytmickÈ kr˘Ëky. DalöÌ fotografie z karneval˘ najdete na: www.yamahaskola.cz/brno.

é·ci a pedagogovÈ Zä Adamov

23. b¯ezna 2011 se na Zä Holzova opÏt
uskuteËnil z·vÏreËn˝ turnaj v koöÌkovÈ dÌvek
III. kategorie ñ öest˝ch a sedm˝ch t¯Ìd. Oproti
loÚskÈmu roËnÌku mile p¯ekvapil poËet z˙ËastnÏn˝ch ökol. PoËet Ëty¯i je v tÈto mladöÌ kategorii velmi pÏkn˝, zvl·ötÏ pokud p¯ihlÈdneme
k menöÌ ochotÏ dÏtÌ h˝bat se, obÏtovat trochu
volnÈho Ëasu, osobnÌho pohodlÌ plnÈmu sportovnÌmu nasazenÌ a pod·nÌ bojovnÈho v˝konu.
P˘vodnÌ poËet p¯ihl·öen˝ch byl vyööÌ, nÏkter·
druûstva ale na poslednÌ chvÌli z turnaje odstoupila.

Jan Pol·k

SystÈm hry Ñkaûd˝ s kaûd˝mì zajistil druûstv˘m t¯i kvalitnÌ utk·nÌ. Naöe dÏvËata sice nastoupila pouze v sedmi hr·Ëk·ch, o to vÏtöÌ uzn·nÌ jim pat¯Ì za p¯edveden˝ hernÌ projev. Poda¯ilo
se n·m totiû obsadit druhÈ mÌsto za suverÈnem
poslednÌch let ñ Zä Sirotkova. DÏkujeme a blahop¯ejeme!
MrzÌ n·s, ûe podobn˝ch turnaj˘ nenÌ vÌce.
⁄roveÚ hry byla totiû velmi vysok·, a to i p¯es
fakt, ûe v nÏkter˝ch druûstvech se na h¯iöti objevily ÑËistÈ amatÈrkyì.
I tak douf·me, ûe v dalöÌch letech z˘stane
z·jem minim·lnÏ na stejnÈ ˙rovni a boje v tÈto
soutÏûi se stanou odrazov˝m m˘stkem pro v˝chovu nov˝ch vicemistryÚ svÏta.
Mgr. VladimÌr Ruban

'

Z kultury
Všechnopartička – „vyprodáno“
V p·tek 8. dubna 2011 se konal na DÏlÚ·ku
v LÌöni po¯ad VöechnopartiËka vych·zejÌcÌ
z principu zn·mÈho a ˙spÏönÈho po¯adu Vöechnop·rty. T¯ista div·k˘ nadchla sv˝m osobit˝m
humorem dvojice naöich p¯ednÌch komik˘. »erstv˝ drûitel prestiûnÌ ceny televiznÌ ankety T˝T˝,
v kategorii Osobnost televiznÌ z·bavy ñ Karel
äÌp, mÏl tentokr·t jedinÈho hosta, kter˝m byl Josef N·hlovsk˝, ale ten, jak ¯ekl pan äÌp: Ñ...vyd·
hned za t¯i hostyì, a div·ci se o tom mÏli moûnost p¯esvÏdËit. Ve volnÈm dialogu probrali
umÏleckÈ zaË·tky Karla äÌpa, pohovo¯ili o z·ûitcÌch ze studentsk˝ch let, o sv˝ch sportovnÌch
aktivit·ch i cest·ch do zahraniËÌ ñ to vöe op¯edenÈ vesel˝mi historkami. V po¯adu nechybÏl ani
prostor pro dotazy div·k˘, kterÈ mimo jinÈ zajÌmalo, kdy opÏt p¯ijedou na DÏlÚ·k nebo jestli si

Úspěch divadelního
představení Velryba Lízinka
KulturnÌ centrum LÌöeÚ uvedlo ve Ëtvrtek
7. dubna 2011 v prostor·ch DÏlÚ·ku dvÏ p¯edstavenÌ v˝pravnÈ poh·dky praûskÈho Divadla
Krapet ÑVelryba LÌzinkaì. Poh·dka, pojedn·vajÌcÌ o zatoulanÈ malÈ velrybÏ v Ëesk˝ch ¯ek·ch
a prov·zena mil˝mi pÌsniËkami od Marka Ebena, od prvnÌch okamûik˘ zaujala dÏtskÈ publikum a vt·hla je do dÏje. Z obou p¯edstavenÌ, kter· probÌhala pro velk˝ z·jem v 9.00 hod. a 10.30

p¯ijede zahr·t do naöÌ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
Fotbalov˝ klub osobnostÌ Amfora? Symbolickou cenu ÑT˝T˝ì si odnesl Karel äÌp i od lÌöeÚsk˝ch div·k˘, kte¯Ì odmÏnili umÏlce bou¯liv˝m
potleskem. Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Víkend pro ženy v KCL
äkolsk· a kulturnÌ komise p¯ipravila o prvnÌm dubnovÈm vÌkendu jiû t¯etÌ kurz pro ûeny
pod v˝stiûn˝m n·zvem ÑPromÏnyì. Pod vedenÌm p¯ednÌ brnÏnskÈ stylistky a viz·ûistky Dany
NekvapilovÈ se ûeny nauËily urËit sv˘j typ postavy a k tomu vhodnÏ p¯izp˘sobit sv˘j öatnÌk,
lÌËenÌ a v˝bÏr öperk˘ a doplÚk˘. Zkuöen· kosmetiËka Ivona Tesa¯ov· provedla diagnostiku pleti.
N·slednÏ byly doporuËeny p¯Ìpravky pro kaûdodennÌ pÈËi o pleù. DubnovÈ ÑPromÏnyì byly pro
lÌöeÚskÈ ûeny p¯Ìnosem a souËasnÏ i p¯ÌjemnÏ
str·ven˝m dnem.
Ing. Eva Svobodov·, radnÌ, p¯edsedkynÏ äkolskÈ a kulturnÌ komise



hod., odch·zely dÏti i panÌ uËitelky ze Zä HornÌkova, z Mä Trnkova, Mä Pol·Ëkova, Mä Synkova, Mä Radost ñ Michalova a Mä Velkopavlovick· z Vinohrad zcela nadöeny a spoleËnÏ se
tÏöily na dalöÌ p¯edstavenÌ Divadla Krapet, tentokr·t ÑP¯Ìhody vËelÌch medvÌdk˘ì, kterÈ uv·dÌme
26. kvÏtna 2011 v 10.00 hodin. DÌky velkÈmu
˙spÏchu p¯edstavenÌ ÑVelryby LÌzinkyì, kterÈho
se z˙Ëastnilo vÌce neû 300 dÏtÌ, m˘ûeme zcela
jistÏ oËek·vat s·l pln˝ rozz·¯en˝ch dÏtsk˝ch oËÌ.
Miloslav Koubek, produkËnÌ KC LÌöeÚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

Nabízím byt a chtěl bych ho dát
do nabídky více RK. Je to možné?
Ano, v zásadě je to možné. V případě, že se jedná o pronájem bytu je možno dát nabídku do více RK, ale doporučuje se vybrat si max. 2 až 3 RK, s kterými lze uzavřít neexkluzivní smlouvu. Ovšem pokud se jedná o prodej bytu
příp. domu, je lepší rozhodnout se pro jednu realitní kancelář a podepsat s ní exkluzivní smlouvu, avšak pouze na dobu
určitou a za předem stanovených podmínek. Zavedená realitní kancelář má většinou kvalitní inzerci – internet (realitní
servery), tištěná inzerce v denících a barevná tištěná inzerce
v časopisech a katalozích. Její rozsah by měl pokrýt poptávající klientelu a proto bývá zbytečné, aby nabídka byla vedena
několika kancelářemi. Proto doporučuji, před zadáním
do RK ověřit, kde všude kancelář inzeruje a jaké poskytuje
služby. U realitní kanceláře EVROPA máte jistotu, že Vaše
nemovitost bude velice kvalitně nabídnuta a díky tomu se
úspěšný prodej značně urychlí.
V případě jakýchkoliv otázek mě neváhejte kontaktovat,
veškerý realitní servis je zdarma!
Na otázku odpovídala
Kateřina S. Galacová, realitní makléřka

využijte zcela nový
bezplatný projekt
oddlužení a pomoci
Nejste schopni splácet
své finanční závazky?
Máte zadluženou nemovitost?
Je proti Vám vedeno exekuční řízení
nebo Vám bezprostředně hrozí?
Bezplatná právní konzultace.
obchodní manažer:

Tel: 724 100 147

www.kr editfinance.cz
^

Ɛơ

Prodej nápojů „U pavouka“
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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.

Instalatérské a topenářské práce
Prov·dÌme mont·ûe vody, topenÌ a plynu,
v˝mÏny plynov˝ch kotl˘, mont·û bytov˝ch jader.
Tel.: 777 250 278, e-mail: mil.kral@centrum.cz

LÍEÒSKÉ NOVINY

Prodej bytu v OV 2+kk
Líšeň, Štítného
Cihlová novostavba (pouze 3 byty),
byt v 1. NP, CP 73 m2, pokoj 38 m2,
dvorek 7 m2. Možnost dispoziční
změny na 3+kk. Cena 2 490 000 Kč.

tel.: 777 307 307


V Ý H O DY
Nerušené bydlení
uprostřed přírody
Cykloturistické trasy
a naučné stezky

Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta

Klidná nová ulice
Oblíbená lokalita
Mariánského údolí
10 min. autem do
Brna návaznost D1
LÍŠEĂ

BRNO

PODOLÍ
50

SLATINA

D1

Ceny domu od
ŠLAPANICE

3 999 900 KČ (vč. dph a pozemku)
K nastěhování od 1. 9. 2011

www.rd-podoli.cz

Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: rd-podoli@rd-podoli.cz

Kade¯nictvÌ AMBRA ñ Bedna¯Ìkova 1b, LÌöeÚ

Záhada životní pohody

D¡MSK…, P¡NSK… KADEÿNICTVÕ. Tel.: 722 437 604
AKCE ñ nov· model·û neht˘ s FranciÌ, 480 KË, tel.: 737 081 322
Od 15. 5. kosmetika opÏt v provozu. Tel.: 737 081 322

Specialista ma ASTMA a ALERGIE
www.astmabrno.webnode.cz

Líšeň, Salesiánské stř. mládeže
Kotlanova 13, středa 18.30–19.30,
tel. 774 94 17 94, rezervace KATKA
zumbakatty@gmail.com

606 864 570

Kupón na slevu
200,– Kč
na 1. sezení

Psychologická poradna
Psychologická a psychoterapeutická pomoc při řešení partnerských,
rodinných a osobních problémů.
Mgr. Monika Růžičková, Jakubské nám. 1, Brno-střed
Tel. 608 416 154, www.monikaruzickova.cz

Inzerci pro LÌöeÚskÈ noviny p¯ijÌm·:

Tisk·rna SETTRONIC
BubenÌËkova 30, 615 00 Brno-éidenice, tel.: 548 538 528, 603 588 964
ProvoznÌ doba: Po-»t 8.00-15.00, P· 8.00-12.00
CenÌk je platn˝ od 1. 12. 2008. Inzerce je ËernobÌl·.
ploön· inzerce: 30 KË/cm2 + 20 % DPH (öÌ¯ka 8,5 cm nebo 17,5 cm, v˝öka dle pot¯eby do 25,65 cm)
¯·dkov· inzerce: 70 KË/¯·dek + 20 % DPH (cca 55 znak˘/1 ¯·dek vË. mezer)
Pozn.: u ¯·dkovÈ inzerce je jednotnÈ pÌsmo (Helvetica 8/10), pÌsmo je moûnÈ udÏlat tuËnÏ a podtrûenÏ.
Slevy: 1◊ opakov·nÌ 5 % (tj. 2◊ uve¯ejnÏnÌ), 2◊ opakov·nÌ 10 % (tj. 3◊ uve¯ejnÏnÌ),
3◊ a vÌce opakov·nÌ 15 % (tj. 4◊ a vÌce uve¯ejnÏnÌ).
Informace a podmÌnky inzerce:
Uz·vÏrka je 15. dne v mÏsÌci, platba za inzerci v hotovosti p¯i objedn·vce (popr. fakturou), redakce si
vyhrazuje pr·vo odmÌtnout inzerci. Rozsah inzerce v LÌseÚsk˝ch novin·ch je pevnÏ stanoven,
doporuËujeme proto objednat inzerci co nejd¯Ìve. LÌseÚskÈ noviny jsou distribuov·ny do vöech schr·nek
v M» Brno-LÌseÚ v prvnÌch t¯ech pracovnÌch dnech v mÏsÌci, n·klad 11 000 ks.
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Z kultury

Jeden jediný z 511
Projekt LÌöeÚsk˝ profil dospÏl do svÈho fin·le a d¯Ìve neû V·m sdÏlÌme v˝sledek, bychom r·di moc podÏkovali vöem, ûe jej sv˝m hlasov·nÌm
podpo¯ili a pomohli tak vybrat toho pravÈho nejtypiËtÏjöÌho LÌöÚ·ka.
Bez VaöÌ pomoci p¯i samotnÈm kreslenÌ i p¯i vybÌr·nÌ jednotliv˝ch profil˘ by se projekt nikdy nepoda¯ilo ˙spÏönÏ dokonËit.
V pr˘bÏhu dubna
aû listopadu minulÈho
roku 511 v˝tvarnÌk˘ vytvo¯ilo perokresby inspirovanÈ krajinou i mÌstnÌmi obyvateli, kterÈ
jste mohli vidÏt v knize
1 z 511, jeû jsme ned·vno doruËili do Vaöich dom·cnostÌ. Z tÏchto 511
perokreseb jste v hlasov·nÌ vybrali jednoznaËnÈho vÌtÏze. Jedn· se o kresbu Ë. 14, jejÌmû autorem
je Hynek Poul, kter˝ do LÌönÏ p¯ijel z l·zeÚskÈho mÏsta PodÏbrady. Narodil se vöak v Praze roku 1987, kde vyr˘stal sv˝ch prvnÌch 21 let. Na praûskÈm éiûkovÏ takÈ vystudoval st¯ednÌ ökolu umÏlecko-pr˘myslovou,
moment·lnÏ studuje v ⁄stÌ nad Labem na FakultÏ umÏnÌ a designu. Akce
LÌöeÚsk˝ profil se podle sv˝ch slov z˙Ëastnil proto, ûe chtÏl podpo¯it projekt, kter˝ pracuje nÏjak˝m zp˘sobem s lidmi.
ÑVe StarÈ LÌöni jsem byl tou dobou poprvÈ v ûivotÏ. Nas·val jsem
atmosfÈru hlavnÏ z urb·nnÌch dispozic, bylo totiû po deöti a nikdo nebyl
venku na ulici. Kaûdop·dnÏ jak jsem to tam venku naËrtnul a otoËil jsem
tu kresbu o 90 stupÚ˘, vidÏl jsem v tom muûskou tv·¯. Chlap kolem 50 let
s tvrdöÌmi rysy.ì
SvÈho LÌöÚ·ka si Hynek Poul pamatuje spÌö z v˝slednÈ kresby neû
z re·lu. O jeho vlastnostech pr˝ m˘ûe jen spekulovat: mohl by b˝t velkorys˝, pracovit˝, ale ne umÌnÏn˝. MluvÌ takÈ o akci samotnÈ:
ÑTo, co obyvatel˘m LÌönÏ akce p¯inesla, bude vÏdÏt asi nejlÈpe autorka sama. J· m˘ûu mÌt jen p¯edstavu. Ta by mohla vypadat tak, ûe lidÈ za-

Ëali pracovat na vÏci vöichni dohromady (nÏco jako volby), moûn·, ûe se
mezi sebou i vÌce poznali. Je to asi i o komunikaci. Ta se m˘ûe tÏmito akcemi t¯eba i v obci zlepöit. HlavnÏ d¯Ìve narozen˝m se tÌm m˘ûe pozitivnÏ
pomoci. Kdyû t¯eba ûijÌ sami. M˘j osobnÌ p¯Ìnos byla cesta samotn·, ale
spolupr·ce na projektu byla pro mÏ taky nÏco novÈho. Kdyû na tom spolupracovalo tolik pozvan˝ch lidÌ. Na v˝sledek jsem vcelku zvÏdav˝.ì
V˝sledek Vaöeho hlasov·nÌ nenÌ pouze o autorovi kresby, kterou jste
zvolili jako nejpodobnÏjöÌ LÌöni, je takÈ o ËlovÏku, kter˝ je v perokresbÏ
schov·n. Kdo to vlastnÏ je, se ale dozvÌte, aû na slavnostnÌm vyhl·öenÌ
v˝sledk˘, bliûöÌ informace spolu s pozv·nkou budete brzy moci najÌt ve
sv˝ch poötovnÌch schr·nk·ch. V p¯ÌötÌm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin bude v˝herci Vaöeho hlasov·nÌ
vÏnov·n medailon a dalöÌ
Ël·nek, i tak bychom ale
uû teÔ chtÏli trochu povzbudit Vaöi zvÏdavost
a proto p¯in·öÌme nÏkolik
m·lo informacÌ:
Je to rodil˝ LÌöÚ·k
a v LÌöni uû ûije 60 let, takÈ zde pracuje a m· zde
velkou Ë·st svÈ rodiny.
LÌöeÚ m· r·d a povÏdÏl n·m, ûe by se uû nikdy nikam nestÏhoval. Kdyû
jsme se jej ptali, co mu jako prvnÌ probÏhlo hlavou, kdyû se dozvÏdÏl, ûe
jej lidÈ prost¯ednictvÌm kresby zvolili, odpovÏdÏl:
ÑByl jsem z toho hodnÏ p¯ekvapen˝. V˘bec jsem to neËekal. Tady
po LÌöni malovali nÏkolikr·t nÏkoho, mÏ maloval jeden malÌ¯, ostatnÌ malovali vÌckr·t toho bezdomovce. Lidem se asi lÌbila kresba, j· jsem vlastnÏ
aû druh˝ v po¯adÌ, lidi hodnotili profil LÌönÏ a ne profil m˘j, tÌm ûe jsem
za tÌm profilem schovan˝ j·, to nem˘ûu nijak ovlivnit.ì
Douf·me, ûe V·s projekt a jeho v˝sledky zaujaly a budeme se na V·s
tÏöit na slavnostnÌm vyhl·öenÌ!
Kate¯ina äed· (foto 2◊ Michal HladÌk)

Lidská práva na Dělňáku
P¯ÌbÏh dÌvky nakaûenÈ virem HIV nebo dokument o tÏûbÏ
a celkovÈ problematice tropickÈho pralesa v JiûnÌ Americe. Takov˝
byl dvan·ct˝ roËnÌk festivalu Jeden svÏt, kter˝ na t¯i dny dorazil
do lÌöeÚskÈho DÏlÚ·ku.
ÑZ lÌöeÚsk˝ch ökol se z˙Ëastnilo projekcÌ 170 û·k˘ ze Zä Masarova, Gymn·zium H·dy a SOU Trnkova. VidÏt mohli film Thembi,
kter˝ vypr·vÌ p¯ÌbÏh virem HIV nakaûenÈ dÌvky z JihoafrickÈ republiky, a snÌmek Koupil jsem deötn˝ prales. To je övÈdsk˝ dokument o tÏûbÏ a problematice tropickÈho pralesa v JiûnÌ Americe.
K dalöÌm projekcÌm pat¯ily filmy pro z·kladnÌ ökoly zab˝vajÌcÌ se
tÈmaty, jako jsou ekologie, soci·lnÌ v˝chova, nebo multikulturnÌ v˝chova,ì uvedla Hana Baldelli, ¯editelka KulturnÌho centra LÌöeÚ.
äkolnÌ projekce dvan·ctÈho roËnÌku festivalu po¯·dala obecnÏ
prospÏön· spoleËnost »lovÏk v tÌsni, kter· vznikla jako humanit·rnÌ
organizace s cÌlem pom·hat v krizov˝ch oblastech a podporovat
dodrûov·nÌ lidsk˝ch pr·v a d·le se na organizaci tohoto festivalu podÌlÌ St¯edisko volnÈho Ëasu Luû·nky.
Mezin·rodnÌ festival dokument·rnÌch film˘ o lidsk˝ch pr·vech
Jeden svÏt, konan˝ pod z·ötitou V·clava Havla a po¯·dan˝ spoleËnostÌ »lovÏk v tÌsni, je v souËasnosti nejvÏtöÌm lidskopr·vnÌm filmov˝m festivalem na svÏtÏ. KaûdoroËnÏ ho navötÌvÌ vÌce neû sto
tisÌc div·k˘ a divaËek. Polovinu z nich tvo¯Ì publikum sÌtÏ region·lnÌch festival˘, kter· se letos rozrostla na t¯iat¯icet Ëesk˝ch a moravsk˝ch mÏst.
ÑVÏ¯Ìme, ûe i p¯ÌötÌ rok se bude tato v˝znamn· akce, Ëi spÌöe jedna jejÌ Ë·st, konat u n·s v KulturnÌm centru LÌöeÚ na DÏlÚ·ku, neboù
poselstvÌ, kterÈ p¯in·öÌ je d˘leûit˝m vkladem do duchovnÌho dÏdictvÌ historie mravnÌch hodnot lidstva,ì uzav¯ela Baldelli.
PM
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Sport
Fotbalové jaro v Líšni
Ke konci b¯ezna se rozbÏhly soutÏûe u A muûstva a dorostu. S prvnÌm z·pasem jarnÌ Ë·sti 3. ligy, do kterÈ vstoupili muûi vÌtÏzstvÌm nad
HulÌnem 1:0, se spustily takÈ novÈ webovÈ str·nky SK LÌöeÚ. VelkÈ dÌky
za to pat¯Ì firmÏ WebStep v Ëele s Ing. Kade¯·vkem, kter˝ vÏnoval vzniku str·nek sv˘j Ëas a schopnosti.
Dorost zah·jil soutÏû nejprve por·ûkou ve VyökovÏ, kde prohr·l 5:2.
DalöÌ utk·nÌ, kterÈ kluci sehr·li tentokr·t na dom·cÌ p˘dÏ, se jim vyda¯ilo
a ProstÏjovu nas·zeli Ëty¯i gÛly. DÌky tomu, ûe doposud vedoucÌ Pelh¯imov pouze remizoval na h¯iöti poslednÌ Vrchoviny, probojoval se n·ö
dorost na prvnÌ mÌsto v tabulce.
SoutÏûe mladöÌch roËnÌk˘ zaËÌnajÌ aû v dubnu, proto se t˝my z˙ËastÚujÌ r˘zn˝ch turnaj˘. PoslednÌ b¯eznov˝ vÌkend se uskuteËnily hned dva
turnaje v LÌöni na umÏlÈ tr·vÏ. V sobotu 26. 3. po¯·dala turnaj mladöÌ p¯Ìpravka B veden· trenÈrem Toczyskim. ⁄Ëastnily se tyto druûstva: FC
Tescoma ZlÌn, 1. SK ProstÏjov, TJ Tatran Kohoutovice, TJ Tatran Star˝
LÌskovec, SK éebÏtÌn. Naöe mladöÌ p¯Ìpravka B doma uspÏla a skonËila
na kr·snÈm druhÈm mÌstÏ.
Hned dalöÌ den, tj. v nedÏli 27. 3. probÏhl na stejnÈm mÌstÏ turnaj
po¯·dan˝ t˝mem mladöÌch û·k˘ B, veden˝ trenÈrem Blaûkem. Tohoto
turnaje se z˙Ëastnila takÈ lÌöeÚsk· staröÌ p¯Ìpravka A, a premiÈru si jako
hlavnÌ trenÈr odbyl Richard Dost·lek. V turnaji bojovaly t˝my ÿeËkovic,
Ku¯imi, »AFC éidenice, älapanic a St. LÌskovce. Na pomysln˝ch stupnÌch vÌtÏz˘ st·la obÏ naöe druûstva. MladöÌ û·ci B turnaj vyhr·li, st. p¯Ìpravka A vybojovala t¯etÌ mÌsto.
O kvalitÏ lÌöeÚskÈ ml·deûe takÈ vypovÌd· i nominace dvou naöich
hr·Ë˘ do meziokresnÌho turnaje ÑO poh·r p¯edsedy JmKFS Brnoì, kter˝

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: Ëtvrtek 2. 6. 2011
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, trenky kaûd˝ svoje. DoporuËuji pro
vöechny chr·niËe a kopaËky.

se bude konat ve ZnojmÏ. LÌöeÚ budou reprezentovat hr·Ëi Miroslav Havl·sek, Ond¯ej äkorpÌk, oba roËnÌk 1999.
R·da bych p¯ipomnÏla, ûe od zaË·tku dubna do konce Ëervna 2011
probÌh· n·bor nov˝ch fotbalist˘ a to kaûdÈ pondÏlÌ v 16.00 na ökolnÌm
h¯iöti Zä NovolÌöeÚsk·, nelÈpe po telefonickÈ domluvÏ s p. Hudcem.
Kontakty naleznete na str·nk·ch www.sklisen.net.
Za SK LÌöeÚ Andrea Dost·lkov·

5. ročník poháru líšeňských škol ve futsale
TermÌn: 2. 6. 2011 Prezentace: 2. 6. 2011 v 7:45 na h¯iöti Zä NovolÌöeÚsk·
Kategorie: IV. a mladöÌ, PoËet dÏtÌ v t˝mu: 5ñ9
PoËet druûstev: 4ñ8, kaûd· lÌöeÚsk· ökola m˘ûe postavit 2 druûstva
SystÈm turnaje: 2 skupiny po 4 t˝mech, ve skupinÏ kaûd˝ s kaûd˝m a pak n·sledujÌ z·pasy
o koneËnÈ po¯adÌ (4ñ4, 3ñ3, 2ñ2, 1ñ1). O po¯adÌ ve skupinÏ rozhoduje ñ poËet bod˘, p¯i
rovnosti bod˘ pak vz·jemnÈ utk·nÌ a d·le rozdÌl skÛre,vÌce nast¯Ìlen˝ch branek, penalty.
HracÌ doba: 2 ◊ 10 minut.
P¯i jinÈm poËtu muûstev zmÏny vyhrazeny! (2 skupiny po 3 t˝mech, pop¯ÌpadÏ jedna skupina a v nÌ hraje kaûd˝ s kaûd˝m a bude upravena hracÌ doba).
Hraje se dle pravidel futsalu.
P¯ihl·öky: do 30. 5. 2011 na mirekst@post.cz
S pozdravem sportu zdar Miroslav StanÏk
Partnerem akce je KC LÌöeÚ.

Turnaj líšeňských škol ve vybíjené
Dne 29. 3. 2011 se uskuteËnil jiû tradiËnÌ turnaj lÌöeÚsk˝ch ökol ve vybÌjenÈ dÌvek
4.ñ5. t¯Ìd po¯·dan˝ Zä NovolÌöeÚsk· ve spolupr·ci s KC Brno-LÌöeÚ a volejbalov˝m
oddÌlem TJ Junior Brno.
Velmi n·s potÏöilo, ûe tentokr·t se z˙Ëastnily vöechny lÌöeÚskÈ ökoly. Turnaj probÌhal
v p¯·telskÈ, ale bojovnÈ atmosfÈ¯e a dÏvËata se bila jako lvice o kaûd˝ mÌË. NejvyööÌ trofej
ñ vÌce˙Ëelov˝ mÌË na vybÌjenou, p¯ehazovanou Ëi volejbal ñ si letos pro svou ökolu zaslouûenÏ odnesla dÏvËata ze Zä HornÌkova, kter· byla v pr˘bÏhu celÈ soutÏûe jasn˝m favoritem. DruhÈ mÌsto a tradiËnÏ mÌË na vybÌjenou jako symbol toho, ûe pokud chtÏjÌ p¯ÌötÏ
zvÌtÏzit, musÌ jeötÏ trÈnovat, si odnesla dÏvËata druûstva Zä NovolÌöeÚsk· A. ZpoË·tku je
zaskoËila rychlost hry, ale kaûd˝m dalöÌm z·pasem p¯ib˝valo odvahy, rozhodnosti i touhy vyhr·t, a tak si druhÈ mÌsto zaslouûenÏ vybojovala. V tÏsnÈm z·vÏsu za nimi, tedy
na 3. mÌstÏ skonËila dÏvËata ze Zä Masarova a odnesla si za tento v˝kon ringo krouûek.
Na 4. mÌstÏ tentokr·t skonËila Zä Holzova a na 5. mÌstÏ Zä NovolÌöeÚsk· B.
DÏvËata si odnesla takÈ drobnÈ ceny a hlavnÏ dalöÌ sportovnÌ z·ûitek. KaûdÈ druûstvo
odehr·lo Ëty¯i z·pasy a vöichni odch·zeli s dobr˝m pocitem p¯ÌjemnÈho sportovnÌho odpoledne. DÏkuji organiz·tor˘m i vedoucÌm druûstev za hladk˝ pr˘bÏh turnaje, KC LÌöeÚ
za p¯ÌspÏvek na ceny a tÏöÌm se na p¯ÌötÌ roËnÌk.
Po¯adÌ: 1. mÌsto Zä HornÌkova, 2. mÌsto Zä NovolÌöeÚsk·, 3. mÌsto Zä Masarova, 4. mÌsto
Pavla KoËvarov·
Zä Holzova, 5. mÌsto Zä NovolÌöeÚsk· B.
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