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ZDARMA
Novoroční...
Na p¯elomu novÈho roku obvykle hodnotÌme ud·losti roku p¯edchozÌho. Sestavujeme pomyslnÈ seznamy toho, co se n·m
poda¯ilo a toho, co je t¯eba zlepöit nebo dokonËit. Bilancujeme ˙spÏchy a nezdary. A nemohu se ubr·nit myölence, ûe soudÌme spÌöe
pod dojmem moment·lnÌ n·lady, neû podle
objektivnÌho zhodnocenÌ stavu vÏcÌ.
BÏhem sv·tk˘ zaËneme p¯em˝ölel a hloubat. M·me Ëas na svÈ blÌzkÈ a doh·nÌme meziroËnÌ deficit rodinn˝ch n·vötÏv. V ËlovÏku jakoby se probouzela snaha o n·pravu sebe
sama a je jaksi pozitivnÏ naladÏn. Snad jako
d˘sledek tohoto duöevnÌho rozpoloûenÌ d·v·me p¯Ìleûitost novÈmu zaË·tku a na Silvestra pak slavnostnÏ vyhlaöujeme mnoho novoroËnÌch p¯edsevzetÌ a postupnÏ, jak jsme konfrontov·ni s realitou vöednÌch dnÌ,
od nich upouötÌme a v horöÌm p¯ÌpadÏ si na nÏ ani nevzpomeneme.
K poslednÌ vÏtÏ se nabÌzÌ jist· paralela v politice p¯ed volbami a po volb·ch. DovolÌm si tedy struËnÏ nastÌnit, jak si p¯edstavuji mÈ p˘sobenÌ
na radnici a struËnÏ shrnout, Ëeho bych chtÏl v LÌöni dos·hnout. R·d bych
si tedy ve¯ejnÏ uloûil novoroËnÌ p¯edsevzetÌ, kterÈ budou m˝mi ˙koly

a cÌli pro n·sledujÌcÌ Ëty¯i roky a ze kter˝ch neustoupÌm a neslevÌm:
● otev¯en˝ styl politiky, otev¯en˝ jak smÏrem k obËan˘m, tak k politick˝m partner˘m;
● zefektivnÏnÌ a zpr˘hlednÏnÌ hospoda¯enÌ s ve¯ejn˝mi financemi a obecnÌm majetkem;
● na z·kladÏ pot¯eb obËan˘ aktivnÏ ¯eöit soci·lnÌ a rodinnou politiku;
● podporovat spolkov˝ ûivot, jenû povaûuji za z·klad spoleËenskÈho dÏnÌ
v LÌöni;
● zrealizovat I. etapu projektu parku Rokle v sÌdliöti ñ revitalizovat zeleÚ,
vybudovat parkovÈ cesty, inline dr·hu a dÏtskÈ h¯iötÏ, osadit park laviËkami a koöi na odpadky;
● revitalizovat polikliniku HornÌkova;
● z¯Ìdit d˘m s peËovatelskou sluûbou;
● nav˝öit poËet str·ûnÌk˘ mÏstskÈ policie v LÌöni.
M˘ûe se zd·t, ûe toho nenÌ mnoho, ale pokud vytËenÈ dok·ûeme s koaliËnÌmi partnery realizovat, pak jsem p¯esvÏdËen, ûe se bude jednat
o ˙spÏch a LÌöeÚ bude mÌstem, kde se budeme cÌtit lÈpe.
Do novÈho roku 2011 n·m vöem p¯eji hodnÏ l·sky, zdravÌ, ötÏstÌ
a hlavnÏ dobrÈ lidi kolem sebe pro spokojen˝ ûivot... a nezapomÌnejme
na sv· novoroËnÌ p¯edsevzetÌ!
Vöe nejlepöÌ do novÈho roku 2011
Mgr. B¯etislav ätefan, starosta

Volby do Zastupitelstva
městské části Brno-Líšeň

100 let

Ve dnech 15. a 16. ¯Ìjna 2010 probÏhly volby do zastupitelstev obcÌ.
Z 20 864 voliË˘, zapsan˝ch ve voliËsk˝ch seznamech mÏstskÈ Ë·sti
Brno-LÌöeÚ, se voleb z˙Ëastnilo 8502 voliË˘, tj. 40,75 %.
RozloûenÌ hlas˘ pro zaregistrovanÈ politickÈ subjekty podle vylosovanÈho po¯adÌ a poËet zÌskan˝ch mand·t˘ do Zastupitelstva M» BrnoLÌöeÚ je n·sledujÌcÌ:
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V z·konnÈ lh˘tÏ byly pod·ny u KrajskÈho soudu v BrnÏ t¯i n·vrhy
politick˝ch subjekt˘ ñ LÕäE“SK› BLOK a TOP 09, a jednotlivc˘ kandidujÌcÌch v tÏchto volb·ch ñ na neplatnost voleb a hlasov·nÌ. UsnesenÌm
KrajskÈho soudu Ë. j. 29 A 111/2010-29 ze dne 16. 11. 2010 byly tyto n·vrhy zamÌtnuty a platnost v˝sledk˘ voleb a zÌskan˝ch mand·t˘ tÌm byla
potvrzena.
UstavujÌcÌ sch˘ze Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ se konala
dne 1. prosince 2010.
Vöem zvolen˝m zastupitel˘m blahop¯ejeme a p¯ejeme mnoho ˙spÏch˘ v jejich pr·ci v nast·vajÌcÌm volebnÌm obdobÌ 2010ñ2014.
R˘ûena DraËkov·, povÏ¯en˝ pracovnÌk na ˙seku voleb

LÍEÒSKÉ NOVINY

Ve Ëtvrtek 25. listopadu 2010 oslavila panÌ ätep·nka ValachoviËov·
ze starÈ LÌönÏ svÈ 100. narozeniny. K tomuto v˝znamnÈmu ûivotnÌmu
v˝roËÌ jÌ p¯iöel pop¯·t vöe nejlepöÌ a mnoho zdravÌ b˝val˝ starosta M»
Brno-LÌöeÚ Mgr. Ji¯Ì Janiötin spoleËnÏ s dalöÌmi gratulanty ñ p¯edsedou komise soci·lnÌ panem Kozlem, vedoucÌ soci·lnÌho odboru panÌ
Dvo¯·kovou a pracovnicÌ mÏstskÈ spr·vy soci·lnÌho zabezpeËenÌ, kte¯Ì
p¯edali oslavenkyni kvÏtiny a vÏcnÈ dary, vËetnÏ osobnÌho blahop¯·nÌ
ministra pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ.
PanÌ ValachoviËov· se narodila v rodinÏ obuvnÌka v MoravskÈ NovÈ
Vsi. MÏla sedm sourozenc˘. JejÌ manûel pracoval na dr·ze. SpoleËnÏ
vychovali t¯i dÏti a dnes m· oslavenkynÏ takÈ pÏt vnouËat. Jubilantka
pracovala v zemÏdÏlstvÌ, pozdÏji v pek·rnÏ a jako spr·vkynÏ Sokolovny.
Do LÌönÏ se manûelÈ ValachoviËovi p¯istÏhovali v roce 1975. JejÌ recept
na dlouhovÏkost je jednoduch˝: ÑPracovat, pracovat, pracovat...ì Dodnes
pat¯Ì mezi jejÌ velkÈ z·liby pÈËe o zahradu. R·da se podÌv· na televizi.
V jÌdle nenÌ vybÌrav·, chutn· jÌ vöe, ale d·v· p¯ednost spÌöe mouËnÈ stravÏ ñ buchty, knedlÌky, sladkÈ. Pochutn· si takÈ na svojÌ oblÌbenÈ MeltÏ
s mlÈkem, kterou si sama pravidelnÏ va¯Ì, ö·lek mlÈka si dop¯·v· i p¯ed
spanÌm. P¯i setk·nÌ n·m panÌ ValachoviËov· spont·nnÏ zazpÌvala lidovÈ
pÌsnÏ a zarecitovala b·snÏ
z dob jejÌho ml·dÌ. Dnes se
o ni peËlivÏ star· jejÌ dcera
VÏra s manûelem Karlem.

P¯ejeme milÈ oslavenkyni
vöe nejlepöÌ, hodnÏ zdravÌ
a ûivotnÌho optimismu
do dalöÌch let.



Zprávy z Radnice
1. ustavujÌcÌ zased·nÌ Zastupitelstva
M» Brno-LÌöeÚ ze dne 1. 12. 2010
● schvaluje program ustavujÌcÌho zased·nÌ zastupitelstva pro volebnÌ obdobÌ 2010ñ2014.
● zvolilo mand·tovou komisi ve sloûenÌ:
Bc. VladimÌr MÌlek, doc. PhDr. Pavel Krafl,
Dr., RNDr. Daniel Boreck˝, CSc.
● bere na vÏdomÌ sdÏlenÌ mand·tovÈ komise,
kter· provedla ovÏ¯enÌ platnosti mand·t˘ Ëlen˘ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ.
● bere na vÏdomÌ sloûenÌ slibu jednotliv˝ch
Ëlen˘ zastupitelstva.
● zvolilo n·vrhovou komisi ve sloûenÌ:
PhDr. Luk·ö Karnet, Mgr. Ji¯Ì Janiötin,
Bc. Petr KoleËk·¯.
● zvolilo volebnÌ komisi ve sloûenÌ: Mgr. Roman Sklen·k, Kate¯ina Hor·kov·, MUDr. Josef Drbal, Ing. Milan Honek, Mgr. Jaroslav
Stross.
● zvolilo p¯edsedou volebnÌ komise: Mgr. Romana Sklen·ka.
● zvolilo uvolnÏn˝m Ëlenem Zastupitelstva
mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ pro funkci starosty
Mgr. B¯etislava ätefana z volebnÌ strany
»SSD s poËtem hlas˘ 18.
● zvolilo uvolnÏn˝m Ëlenem Zastupitelstva
mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ pro funkci I. mÌstostarosty Mgr. Ji¯Ìho Janiötina z volebnÌ strany
ODS s poËtem hlas˘ 18.
● zvolilo uvolnÏn˝m Ëlenem Zastupitelstva
mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ pro funkci II. mÌstostarosty Jozefa Sedl·Ëka z volebnÌ strany
»SSD s poËtem hlas˘ 17.
● stanovuje poËet Ëlen˘ Rady mÏstskÈ Ë·sti
pro volebnÌ obdobÌ 2010ñ2014 na 9.
● zvolilo dalöÌ Ëleny Rady mÏstskÈ Ë·sti ve sloûenÌ: Jaroslav PavlÌk z volebnÌ strany ODS
s poËtem hlas˘ 18, Ing. Eva Svobodov· z volebnÌ strany ODS s poËtem hlas˘ 18, Bc. VladimÌr MÌlek z volebnÌ strany ODS s poËtem
hlas˘ 18, V·clav KoöuliË z volebnÌ strany
»SSD s poËtem hlas˘ 17, Michal HrazdÌra
z volebnÌ strany KDU-»SL s poËtem hlas˘ 19,
Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov· z volebnÌ strany

KDU-»SL s poËtem hlas˘ 18.
povÏ¯uje I. mÌstostarostu z·stupem starosty
v dobÏ jeho nep¯Ìtomnosti nebo v dobÏ, kdy
starosta funkci nevykon·v·, v celÈm rozsahu
pr·v a povinnostÌ starosty.
● stanovuje ûe I. mÌstostarosta bude vykon·vat
p˘sobnost pro oblast ökolstvÌ, sportu, spr·vy
bytov˝ch i nebytov˝ch dom˘ a investiËnÌ Ëinnost mÏstskÈ Ë·sti.
● stanovuje ûe II. mÌstostarosta bude vykon·vat
p˘sobnost pro oblast zemÏdÏlstvÌ, dopravy, ûivotnÌho prost¯edÌ, ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ, energetiky, soci·lnÌch z·leûitostÌ, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch pracÌ a zajiöùov·nÌ ve¯ejnÈho po¯·dku.
● stanovuje poËet Ëlen˘ finanËnÌho v˝boru
pro volebnÌ obdobÌ 2010ñ2014 na 5.
● zvolilo p¯edsedou finanËnÌho v˝boru
Ing. ZdeÚka Maty·öe.
● zvolilo Ëleny finanËnÌho v˝boru: Libuöe Axmanov·, Tom·ö KlÌma Ing., Ing. Jitka Holeöovsk·, Mgr. Jaroslav Stross.
● stanovuje poËet Ëlen˘ kontrolnÌho v˝boru
pro volebnÌ obdobÌ 2010ñ2014 na 7.
● zvolilo p¯edsedou kontrolnÌho v˝boru MUDr.
Josefa Drbala.
● zvolilo Ëleny kontrolnÌho v˝boru:
Ing. Stanislav Tvar˘ûek, Jind¯iöka Bal·kov·,
Bc. Petr KoleËk·¯, Petr ätÏdronsk˝, Kate¯ina
Hor·kov·, prof. MUDr. Vlastimil V·lek, CSc.
MBA.
● stanovuje termÌn II. zased·nÌ zastupitelstva
mÏstskÈ Ë·sti na 21. 12. 2010.
●

1. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 6. 12. 2010
● doporuËuje Zastupitelstvu mÏstskÈ Ë·sti
Brno-LÌöeÚ schv·lit rozpoËet M» Brno-LÌöeÚ
na rok 2011:
ñ p¯Ìjmy .................................. 145 004 tis. KË
ñ v˝daje .................................. 138 808 tis. KË
ñ financov·nÌ ............................ - 6 196 tis. KË
ñ rozpoËet penÏûnÌch fond˘
ñ pl·n hospoda¯enÌ VH» ñ DOMY M»
Brno-LÌöeÚ dle p¯Ìloh.

●

doporuËuje vzÌt na vÏdomÌ p¯ehled ûadatel˘
o dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ na rok
2011 a p¯ehled kapit·lov˝ch v˝daj˘ M» Brno
-LÌöeÚ na rok 2011.
● doporuËuje povÏ¯it Radu mÏstskÈ Ë·sti BrnoLÌöeÚ, ve smyslu ß 102 odst. 2 pÌsm. a) z·kona
Ë. 128/2000 Sb. o obcÌch, v platnÈm znÏnÌ,
schvalov·nÌm rozpoËtov˝ch opat¯enÌ v roce
2011 do Ë·stky 400 000,ñ KË a v oblasti p¯ijat˝ch ˙Ëelov˝ch prost¯edk˘, kterÈ M» dostala
na z·kladÏ rozhodnutÌ jin˝ch org·n˘ v plnÈm
rozsahu.
● doporuËuje uloûit RadÏ mÏstskÈ Ë·sti BrnoLÌöeÚ p¯edkl·dat Zastupitelstvu M» Brno-LÌöeÚ na vÏdomÌ rozpoËtov· opat¯enÌ schv·len·
RM» na nejbliûöÌm zased·nÌ ZM».
● ukl·d· ORF ⁄M» neprodlenÏ zajistit zve¯ejnÏnÌ n·vrhu rozpoËtu.
● doporuËuje Zastupitelstvu mÏstskÈ Ë·sti Brno
-LÌöeÚ schv·lit v˝öi mÏsÌËnÌch odmÏn neuvolnÏn˝m Ëlen˘m zastupitelstva dle p¯Ìlohy.
● schvaluje zahraniËnÌ sluûebnÌ cestu ¯editeli
Zä Masarova 11, 628 00 Brno, p. o. Mgr. Ivovi
Z·leö·kovi do partnerskÈ ökoly v anglickÈm
Leeds v termÌnu od 15. 12. do 19. 12. 2010
a Ëerp·nÌ kapesnÈho v souladu se z·konem
Ë. 262/2006 Sb., z·konÌk pr·ce, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.
● ukl·d· p. ¯editeli p¯edloûit do RM» struËnou
zpr·vu o v˝sledku sluûebnÌ cesty.
● stahuje z programu materi·l Smlouva o n·jmu
nebytov˝ch prostor Kotlanova 7 ñ ROSA Market s. r. o.
● osvÏdËuje, ûe pan Mgr. Bc. Roman Sklen·k,
narozen 23. 7. 1970, bytem Klicperova 34,
Brno-LÌöeÚ, se stal dne 30. listopadu 2010 Ëlenem Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti mÏsta Brna,
Brno-LÌöeÚ.
● schvaluje tyto termÌny sch˘zÌ na II. pololetÌ
2010: 15. 12. 2010.
● schvaluje tyto termÌny sch˘zÌ na I. pololetÌ
2011: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3.,
6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 8. 6., 22. 6. zaË·tek
v 16.00 hod.

Informace občanům
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
v souvislosti s projedn·v·nÌm konceptu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna, kter˝ je od 15. listopadu 2010
do 28. ˙nora 2011 vystaven k ve¯ejnÈmu nahlÈdnutÌ v budovÏ Magistr·tu mÏsta Brna, na ul. Kounicova 67, Brno, bude i naöe mÏstsk· Ë·st po¯·dat ve st¯edu 26. ledna 2011, v 17.00 hod., v s·le lÌöeÚskÈ
radnice, JÌrova 2, tÈmatickou besedu slouûÌcÌ pro bliûöÌ sezn·menÌ ve¯ejnosti s ¯eöenÌm vybran˝ch
Ë·stÌ konceptu. P¯ipomÌn·me takÈ znovu tÈmatickÈ besedy k ¯eöenÌm vybran˝ch Ë·stÌ konceptu
⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna, kterÈ se budou konat v budovÏ Magistr·tu mÏsta Brna, na ul. Kounicova
67, v zasedacÌ mÌstnosti Ë. 426 ve 4. podlaûÌ, jeötÏ v pr˘bÏhu mÏsÌce ledna a ˙nora 2011:
ñ Doprava ñ st¯eda 19. 1. 2011 v 16.00 hod. prezentace zpracovatele, od 17.00 do 19.00 hod. ¯Ìzen·
diskuse.
ñ N·kupnÌ centra a obËansk· vybavenost ñ st¯eda 2. 2. 2011 v 16 hod. prezentace zpracovatele,
od 17.00 do 19.00 hod. ¯Ìzen· diskuse.
Po celou dobu vystavenÌ konceptu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna od 15. listopadu 2010 do
28. ˙nora 2011 bude zajiötÏna vûdy v pondÏlÌ a ve st¯edu od 14.00 do 17.00 hod. p¯Ìtomnost z·stupce
zpracovatele.
Ve¯ejnÈ projedn·nÌ konceptu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna ve smyslu ß 48 stavebnÌho z·kona
s v˝kladem zpracovatele se bude konat v ˙noru 2011. TermÌn a mÌsto ve¯ejnÈho projedn·nÌ budou
Ing. Irena Sehnalov·, tajemnice ˙¯adu
p¯edem ozn·meny ve¯ejnou vyhl·ökou.

Statutární město Brno
vyhlaöuje prost¯ednictvÌm BytovÈho odboru Magistr·tu mÏsta Brna v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ pro poskytov·nÌ
n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek na opravu a modernizaci bytov˝ch a rodinn˝ch dom˘ a bytov˝ch jednotek pro II. etapu roku 2011 dle Pravidel poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek z Fondu rozvoje
bydlenÌ mÏsta Brna.
TermÌn vyhl·öenÌ: 1. 12. 2010 ï TermÌn pro pod·nÌ û·dostÌ: do 15. 1. 2011
é·dosti o p˘jËku se pod·vajÌ na p¯edepsanÈm formul·¯i v termÌnu od 1. 12. 2010 do 15. 1. 2011
na ˙¯adÏ mÏstskÈ Ë·sti, na jejÌmû ˙zemÌ se opravovan· nemovitost nach·zÌ, nebo na BytovÈm odboru
MMB na MalinovskÈho n·m. 3. Formul·¯e k pod·nÌ û·dosti a Pravidla poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek jsou k dispozici na ˙¯adech mÏstsk˝ch Ë·stÌ, na Magistr·tu mÏsta Brna a na internetovÈ
adrese www.brno.cz (v sekci Spr·va mÏsta > Magistr·t mÏsta Brna > ⁄sek hospod·¯sk˝ > Bytov˝
odbor > P˘jËky z Fondu rozvoje bydlenÌ mÏsta Brna).

O

d 6. ledna 2011 dojde k p¯esunu obvodnÌho oddÏlenÌ Brno-éidenice. PolicistÈ
v·m budou novÏ k dispozicina t¯ÌdÏ Kapit·na
Jaroöe 17. OtevÌracÌ doba z˘st·v· nezmÏnÏna,
v pracovnÌ dny od 6 do 18 hodin. V noËnÌ dobÏ
od 18 do 6 hodin v pracovnÌch dnech a d·le ve
dnech pracovnÌho volna, klidu a st·tnÌch sv·tk˘
je Ëinnost policie zajiöùov·na na pracoviöti
CENTRUM (ul. P¯ÌËnÌ 31).
Nov· adresa OOP a kontaktnÌ ˙daje:
Policie »eskÈ republiky
MÏstskÈ ¯editelstvÌ policie Brno
⁄zemnÌ odbor vnÏjöÌ sluûby
ObvodnÌ oddÏlenÌ policie Brno-éidenice
t¯Ìda Kpt. Jaroöe 17, 611 38 Brno
tel. kontakt: 548 216 662
e-mail: bmziden@mvcr.cz
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ nabÌzÌ
k pron·jmu n·sledujÌcÌ nebytovÈ prostory
na poliklinice HornÌkova 34, a to od 1. 2. 2011
ñ ordinace (vyöet¯ovna, sesterny a Ëek·rna) o celkovÈ v˝mÏ¯e 53,48 m2 (nejlÈpe psychiatr nebo endokrinolog);
ñ prostory pro ordinaci, laborato¯, pop¯ÌpadÏ kancel·¯ o celkovÈ v˝mÏ¯e 40,85 m2, s vlastnÌm WC.
BliûöÌ informace u spr·vkynÏ objektu,
Ing. Blanky SuchÈ, tel.: 544 210 124
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Spolky a sdružení
V Klubu důchodců se slavilo
Na setk·nÌ s jubilanty v Klubu d˘chodc˘
v DÏlnickÈm domÏ v LÌöni jsme p¯ivÌtali dva jubilanty, kte¯Ì se doûili 90 let. Je to panÌ VÏra J˘zkov· a pan Richard Melkes. Vöem jubilant˘m
p¯iöel pop¯·t b˝val˝ starosta M» Brno-LÌöeÚ
Mgr. Ji¯Ì Janiötin, kterÈmu dÏkujeme za spolupr·ci a za podporu Klubu d˘chodc˘ v LÌöni.
PanÌ VÏra J˘zkov· se narodila 18. 8. 1920
v Praze. Vystudovala uËitelsk˝ ˙stav v KutnÈ
Ho¯e a v Praze. Po vystudov·nÌ uËila v Praze
a v okrese éÔ·r na S·zavou. V roce 1943 se vdala a vychovala dva syny. V pades·t˝ch letech p¯iöla s manûelem do Brna, prvnÌ uËitelskÈ mÌsto
bylo v Ob¯anech a pozdÏji uËila na K¯enovÈ ulici. Bydlela ve SlatinÏ, po smrti manûela domek
prodala a nynÌ bydlÌ v domÏ na ulici Pol·ËkovÏ.
Je trochu samot·¯ka, i kdyû se sousedkami dob¯e
vych·zÌ, p¯i nemoci jÌ neziötnÏ pom·haly. V p¯Ì-

Program Klubu
důchodců Brno-Líšeň
11. 1. JÌrova, vystoupenÌ souboru ÑStar· LÌöeÚì
pod vedenÌm p. uËitelky ZdeÚky HaneËkovÈ v 15 hodin
18. 1.
25. 1.
01. 2.
08. 2.

padÏ pot¯eby m· v BrnÏ bratrance, se vöÌm se
na nÏho m˘ûe spolehnout.
Pan Richard Melkes se narodil 20. 10.
1920 v NeslovicÌch u Rosic. Vychodil obecnou
a mÏöùanskou ökolu. Po dokonËenÌ ökoly se vyuËil pokr˝vaËem. PotÈ nastoupil jako kvalifikovan˝ dÏlnÌk do ZKL, kde pracoval 40 let, to znamen· aû do d˘chodovÈho vÏku 60 let. ZamÏstn·nÌ nemÏnil, protoûe byl v pr·ci spokojen. Vychovali jednoho syna. S manûelkou bydlÌ na Pol·ËkovÏ ulici, kde se jim velice lÌbÌ. Jeho konÌËkem
je zahrada, kde st·le jeötÏ pracuje.

P¯ejeme obÏma Ëil˝m jubilant˘m
do dalöÌch let hodnÏ zdravÌ, spokojenosti
a vöechno dobrÈ.
Za Klub d˘chodc˘
Blanka Tuscherov·

Ratolest Brno otevírá dveře znevýhodněným dětem
– nyní v Líšni!
Brno, 6. 12. 2010 ñ V˝stavu sledujÌcÌ Ëinnost nest·tnÌ neziskovÈ organizace RATOLEST
BRNO m˘ûete nynÌ navötÌvit v budovÏ ⁄M»
Brno-LÌöeÚ, kde bude k vidÏnÌ do poloviny ledna. V˝stava p¯ibliûuje poutav˝m zp˘sobem aktivity neziskovÈ organizace od jejÌho zaloûenÌ
v roce 1995 aû do souËasnosti.
Jak RATOLEST rostla, rozöi¯ovala se i oblast jejÌho z·jmu a poËet dÏtÌ a mlad˝ch lidÌ, kter˝m mohla pomoci, vznikaly jejÌ jednotlivÈ programy a rozr˘zÚovala se n·plÚ pr·ce. Toto vöe
v˝stava zprost¯edkuje a navÌc symbolicky p¯ipomÌn· cÌl svÈho snaûenÌ i formou v˝stavnÌch
panel˘, kter˝mi jsou vstupnÌ dve¯e. Kaûd˝ v˝stavnÌ panel tedy zaujme nejen podrobnÏ zpracovan˝mi informacemi o RATOLESTI BRNO,
ale i moûnostÌ doslova ÑvzÌt za klikuì a uvÏdomit si d˘leûitost pomoci dÏtem a mlad˝m lidem,
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kte¯Ì nemÏli ötÏstÌ na podnÏtnÈ a soci·lnÏ a ekonomicky vhodnÈ prost¯edÌ pro rozvoj.
Dve¯e mohou b˝t p¯ipodobnÏnÌm vstupu
dÏtÌ do norm·lnÌho ûivota Ëi ztÏlesnÏnÌm n·pomoci otev¯enÌ dve¯Ì k plnohodnotn˝m soci·lnÌm
vztah˘m, kaûd˝ m˘ûe posoudit s·m. Na samostatnÈm panelu jsou p¯edstaveny souËasnÈ projekty RATOLESTI BRNO a blÌûe pops·ny jejÌ
Ëty¯i programy, kterÈ se, pro efektivnÏjöÌ pr·ci
s mlad˝mi lidmi, specializujÌ. Jsou to: NÌzkoprahovÈ za¯ÌzenÌ pro dÏti a ml·deû PavlaË, Soci·lnÏ
aktivizaËnÌ program pro dÏti a ml·deû ñ SAP,
resocializaËnÌ program ZmÏnit smÏr a NÌzkoprahov˝ klub Likus·k. Programy se liöÌ v zacÌlenÌ
svÈ Ëinnosti. ZatÌmco program ZmÏnit smÏr usiluje o n·pravu situace dÏtÌ jiû poznamenan˝ch
nejr˘znÏjöÌmi negativnÌmi okolnostmi, NÌzkoprahov· za¯ÌzenÌ a SAP p¯edstavujÌ ˙Ëinnou prevenci a vËasn˝ z·sah, co se
ökodliv˝ch vliv˘ a okolnostÌ
v ûivotech dÏtÌ t˝Ëe.
N·vötÏvnÌk v˝stavy tedy
zÌsk· p¯esnou p¯edstavu o Ëinnosti organizace, kter· by mÏla b˝t nejen povzbuzenÌm a pozitivnÌm sdÏlenÌm, ale i motivacÌ pro poskytnutÌ pomoci,
motivacÌ k aktivnÌmu p¯Ìstupu, kter˝ je pro naöi spoleËnost tolik d˘leûit˝.
VÌce informacÌ poskytne:
Dana Burianov·
TOYONO public relations
Tel.: +420 777 718 188
E-mail: dana@toyono.cz

DÏlnick˝ d˘m, z·bava od 14 do 18 hodin
JÌrova, voln· z·bava od 14 do 18 hodin
DÏlnick˝ d˘m, z·bava od 14 do 18 hodin
JÌrova, vystoupenÌ cimb·lovÈ skupiny
ÑLÌöÚ·ciì od 15 hodin
15. 2. DÏlnick˝ d˘m, z·bava od 14 do 18 hodin
22. 2. JÌrova, voln· z·bava od 14 do 18 hodin
01. 3. DÏlnick˝, d˘m z·bava od 14 do 18 hodin
08. 3. JÌrova, vystoupenÌ dÏtskÈho souboru ÑLÌöÚ·Ëekì pod vedenÌm p. uËitelky VrchotovÈ
15. 3. DÏlnick˝ d˘m, z·bava od 14 do 18 hodin
21. 3. JÌrova, voln· z·bava od 14 do 18 hodin
29. 3. DÏlnick˝ d˘m, z·bava od 14 do 18 hodin
Kaûdou st¯edu od 13 hodin ñ vych·zka ñ sraz
na n·mÏstÌ Karla IV. Vûdy ve Ëtvrtek od 10 hodin
ñ cviËenÌ na Kotlance. Kaûd˝ p·tek plav·nÌ
od 17 do 18 hodin a od 18 do 19 hodin na ökole
Holzova. N·vötÏva divadelnÌho p¯edstavenÌ se
domlouv· vûdy p¯i setk·nÌ na radnici. JednodennÌ v˝lety se budou po¯·dat od dubna 2011.

TÏöÌme se na novÈ z·jemce,
kte¯Ì si mezi n·s najdou cestu.

Školství
Adventní čas
na ZŠ Novolíšeňská
Ve Ëtvrtek 25. listopadu v odpolednÌch
hodin·ch se t¯Ìda 5. A promÏnila v p¯edv·noËnÌ
dÌlnu. PanÌ uËitelka ValÈria éiû·kov· n·s pozvala ke spoleËnÈ v˝robÏ adventnÌch vÏnc˘. Jiû
p¯i vstupu do t¯Ìdy n·s okouzlila v˘nÏ jehliËÌ,
pernÌËk˘ a sva¯enÈho vÌna. V·noËnÌ n·ladu jeötÏ

umocÚovaly tÛny koled. PanÌ uËitelka obstarala spoustu kr·sn˝ch ozdob a nakoupila vöe,
co se k v˝robÏ vÏnc˘ pot¯ebuje. Vöichni jsme se
s nadöenÌm pustili do pr·ce. Netrvalo dlouho
a prvnÌ ˙ûasn˝ vÏnec byl na svÏtÏ. N·sledovaly
dalöÌ a my jsme museli hrdÏ uznat, ûe by svojÌ
originalitou obst·ly i v konkurenci v˝robk˘
vytvo¯en˝ch profesion·lnÌmi aranûÈry. Kaûd˝ vÏnec byl naprosto jedineËn˝ a kaûd˝ jinak
kr·sn˝.
SrdeËnÈ podÏkov·nÌ pat¯Ì naöÌ panÌ uËitelce.
DÌky nÌ jsme se spoleËnÏ setkali a uûili si n·dhern˝ podveËer prosycen˝ v·noËnÌ atmosfÈrou.
RodiËe û·k˘ t¯Ìdy 5. A Zä NovolÌöeÚsk·

!

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

Restaurace Kadlcův mlýn
bude otevřena od ledna 2011
od pondělí do neděle od 10 hodin.

● NovÏ otev¯enÈ p·nskÈ kade¯nictvÌ, Gajdoöova 102, tel. 604 747 862.
● KOUPÕM BYT I S DLUHEM, platÌm hotovÏ. Tel.: 772 566 099.
● KOUPELNY NA KLÕ» Brno a okolÌ.
www.bytjadra.cz, mob.: 777 852 244

Polední menu 49 Kč a každé 11. menu zdarma.

● Hled·m k dlouhodobÈmu pron·jmu prostory ke komerËnÌmu
vyuûitÌ ñ v˝roba potravin. Poûaduji zhruba 50 m2 + soc. za¯ÌzenÌ.
M˘ûe b˝t i Ë·st rodinnÈho domu Ëi b˝val· prodejna. V˝öi n·jemnÈho respektuji. Tel. 603 552 171, 724 554 095.
● FINAN»NÕ SLUéBY ñ BankovnÌ a nebankovnÌ hypotÈËnÌ ˙vÏry
od 300 tis. KË a v˝öe pro fyzickÈ a pr·vnickÈ osoby.
Info: www.financni-sluzby.net, tel. 608 842 354.

Mariánské údolí 3
Brno
tel: 544 217 996
603 777 825

● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.
● KADEÿNICTVÕ (d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ) MÌöa Such·, Belcrediho 2, tel.: 602 526 346 (na objedn·vku).

Pozvánka na zabijačkové hody
22.a 23. 1. 2011

● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● Zkuöen˝ truhl·¯ nabÌzÌ v˝robu vestavÏn˝ch sk¯ÌnÌ nebo n·bytku
dle vaöeho p¯·nÌ. PoradÌm s n·vrhem interiÈru. Tel. 603 215 339.
● NabÌzÌm gar·û k pron·jmu, St. LÌöeÚ, dlouhodobÏ. Tel. 732 588 219.
● Prod·m/pronajmu rohov˝ RD ve starÈ LÌöni, 4+1 (OP 137 m2),
vÏtöÌ dv˘r, gar·û, blÌzko MHD. Vhodn˝ k bydlenÌ i jako sÌdlo firmy
nebo ordinace. Tel. 602 104 081. Nejsem R.K.
● 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.
● PRONAJMU GAR¡é, ul. Jedovnick· (v blÌzkosti ul. Zikova a HornÌkova), svÏtlo + z·suvka 220 V, dlouhodobÏ. Tel.: 603 453 450.
● ZAK¡ZKOV… äITÕ ODÃVŸ A OPRAVY.
ZaËnÏte spoleËenskou sezÛnu u n·s!!! äijeme na mÌru d·mskÈ
öaty, suknÏ, kalhoty. P·nskÈ kalhoty a vesty. P¯Ìjem zak·zek je
na JÌrovÏ 2894/10 Brno-LÌöeÚ. PanÌ M. »erm·kov·.
Kontakt: 776 833 060, ceny na webu: www.wellness-gyro.cz
äIJEME LEVNÃ A KVALITNÃ!!!
● MAS¡éE, ul. KR¡SN…HO 20, éIDENICE ñ klasick·, relaxaËnÌ,
medov·, l·vovÈ kameny Hot Stones, z·baly rukou a nohou.
D·rkovÈ poukazy. www.relaxlenka.cz, tel.: 737 310 436.
● INTERNET ñ TELEVIZE ñ TELEFON ñ NETBOX, V·ö obchodnÌ
z·stupce Karel K¯emel, Vodafone: 608 415 884, 539 015 555,
T-Mobile: 734 360 856, kkremel@nbox.cz.
● SPORTCENTRUM Olga v·s zve na pravidelnÈ cviËenÌ v LÌöni.
CviËÌme Aqua Aerobik a Bodyforming, po¯·d·me sobotnÌ cviËenÌ
a kurzy sniûov·nÌ nadv·hy. Informace na: www.sportcentrumolga.
webnode.cz, t.: 737 568 620, e.: OLCASEBESTOVA@seznam.cz.
● ⁄KLID DOM¡CNOSTI ñ nabÌzÌm pravideln˝ ˙klid Vaöeho RD nebo
bytu. katkalunerova@centrum.cz, tel.: 604 63 52 32.

● POWERJOGA v solnÈ jeskyni SANT…, Holzova 21, Brno-LÌöeÚ,
pondÏlÌ 19.00 (zaË·teËnÌci), st¯eda 18.00 (mÌrnÏ pokroËilÌ), nedÏle
17.00 a 18.00 (mÌrnÏ pokroËilÌ). KALANETIKA st¯eda 19.00. VstupnÈ: 140 KË jednor·zov˝ vstup, p¯edplatnÈ od 6 vstup˘ · 120 KË.
ZUMBA V KC KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-LÌöeÚ, ˙ter˝ 19.00.
VstupnÈ: 80 KË jednor·zov˝ vstup, v˝hodnÈ permanentky.
Informace: Instruktorka Radka, info@cvicenisradkou.cz, 736 414 850
● Agentura CHATA s.r.o. Pron·jem chat a chalup po celÈ »R, zimnÌ,
letnÌ i vÌkendovÈ pobyty. V nabÌdce takÈ It·lie, Madeira, MaÔarsko.
www.agenturachata.cz, posta@agenturachata.cz
tel.: 548 211 021, 774 554 848.

St ar ožitnosti

Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže,
zastávka Konopná, tramvaj č. 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: nábytek • obrazy • rámy • kapesní a náramkové hodinky
do r. v. 1970 • šperky • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky
• pudřenky • svícny • lustry • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia
• gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla
• betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci • hudební nástroje
• plakáty • knihy • pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti.
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
"
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Ještě jednou vám
přejeme hodně zdraví
a štěstí v roce 2011.
LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU A
SLUŽEB

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně,

jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu
a Služeb na ulici Masarova a rádi bychom vás touto cestou pravidelně
informovali o akcích v našich prodejnách a provozovnách.
Dovolte nám malé poohlédnutí za
1. Líšeňskou zabíjačkou. Akce se
konala 11. 12. v 10 hodin.
Již od brzkého rána bylo jasné, že
počasí nám přeje a společně s živou
cimbálovou hudbou podkreslilo
tuto speciﬁckou venkovskou akci
jak se patří. Účast návštěvníků byla
nečekaně vysoká, což potvrzuje
i bleskové vyprodání domácích
zabíjačkových výrobků.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
pro vás připravit akci s názvem
„Klobásky jaké svět neviděl“,
která se bude konat 22. 1. 2011 od
11.00 v Líšeňském Centru Obchodu
a Služeb, před hospodou U Fidela.
Náplní akce bude výroba domácích
klobásků a uzenářských specialit,
jejich uzení a následně i prodeje
takzvaně přes ulici. Po velkém ohlasu
bude akce doplněna prodejem

PRODEJNA
EJNA
CHOVATELSKÝCH POTŘEB

domácího svařeného vína s lesním
ovocem přímo z kotlíku. Těšíme se na
hojnou účast více informaci najdete na
www.lcos.cz
Jistě jste si všimli, že pivnice U Fidela
zahájila stavební práce na svém
rozšíření. Pivnice také od prosince
změnila statut na 100% nekuřáckou.
Po zkolaudování přístavby budeme
uvažovat o rozdělení provozovny
na kuřáckou a nekuřáckou část.
Nově točíme pivo roku mezi malými
pivovary Březňák 10°.

ZVERIMEX
NOVÉ!
hračky

a dárkové zboží
Široká nabídka oblečků
pro psy, pelíšky, vánoční
a dárkové zboží.

www.

e-zoo.cz

NA MĚSÍC LEDEN JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI SLEVU NA VŠECHNY
VOLNĚ PRODEJNÉ PŘÍPRAVKY 2–5%!
Z našich akčních cen dále vybíráme např.:
Paralen 12x500 mg
BRUFEN 30x400 mg
GS Ginko forte + dárek termohrnek + 30 tbl Ginko redwine
GS Vápník, Hořčík, Zinek 200 tbl + dárek krém proti vráskám
GS Mega Lecitin 150 tbl + křížovky do kapsy
GS Imunostim 30 tbl
Calibrum Activin 100 tbl – pro aktivitu a imunitu
Koňská mast forte 500 g, chladivá, hřejivá
Koňská mast forte 250 g, chladivá, hřejivá

13 Kč
42 Kč
279 Kč
259 Kč
249 Kč
135 Kč
385 Kč
285 Kč
179 Kč

Autolékárna (dle nové vyhlášky)
215 Kč
U nás k dostání potraviny pro bezlepkovou dietu!
Navíc pro Vás máme v měsíci Lednu slevu na výrobky EUCERIN 15%!!
Nově rovněž využijte výhod klientské karty!
Odměna za věrnost naší lékárně -30 Kč za recept.
Slevy se navztahují na nehrazené léky a na léky a volně prodejné přípravky,
u kterých je již cena snížena. Doplatky se vztahují k číselníku SÚKLu u cen
z 1.1.2011 Tento ceník nemá za cíl podporu předepisování či spotřebu léků.

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

LÍEÒSKÉ NOVINY

#

Školství
ZŠ Holzova – Proč jít k nám?
BlÌûÌ se z·pis do prvnÌch t¯Ìd a moûn· pr·vÏ Vy teÔ, v·ûenÌ rodiËe, zvaûujete, kterou z·kladnÌ ökolu pro vaöe dÌtko vybrat. My v·m poradÌme.
P¯ijÔte k n·m, na Z·kladnÌ ökolu Holzova.
TeÔ V·m uvedu pÏt d˘vod˘, proË byste to mÏli udÏlat. PÏt z·kladnÌch
d˘vod˘, proË je pr·vÏ naöe ökole pro Vaöe dÌtÏ ta prav·...
PrvnÌm d˘vodem je samostatn· budova pro nejmenöÌ û·Ëky od 1.
do 3. t¯Ìdy a ökolnÌ druûinu: Pohankova. Jedn· se o kr·snÏ vyzdobenou budovu s velikou zahradou, kde se Vaöe dÏti budou cÌtit dob¯e.
Druh˝ d˘vod? AngliËtina ñ a to uû od prvnÌ t¯Ìdy! Nebojte se, nenÌ
vöak povinn· pro vöechny dÏti. Ty, kterÈ pot¯ebujÌ vÌc Ëasu na Ñrozjezdì,
se do v˝ukov˝ch skupin zapojÌ ve druhÈ, nebo aû ve t¯etÌ t¯ÌdÏ, kdy se skupiny poprvÈ rozdÏlujÌ podle toho, jak dÏtem cizÌ jazyk Ñjdeì. RychlejöÌ
zvl·dnou vÌce, pomalejöÌ pak majÌ vÌce Ëasu na upevnÏnÌ z·klad˘. DalöÌ
Ñp¯esyp·nÌì skupin probÌh· na konci p·tÈho roËnÌku. Moûnost rozöÌ¯enÌ
poËtu hodin angliËtiny pro z·jemce formou voliteln˝ch p¯edmÏt˘ je
samoz¯ejmostÌ...
K p¯edstavÏ souËasnÈho vzdÏlanÈho ËlovÏkuñ vedle dobrÈ znalosti
angliËtiny ñ pat¯Ì i dokonal· znalost modernÌch informaËnÌch technologiÌ.
A tÌm se dost·v·me ke t¯etÌmu d˘vodu, proË by Vaöe dÌtÏ mÏlo studovat
na naöÌ ökole: informatika. NabÌzÌme V·m pravidelnÈ hodiny informatiky
v jednÈ ze t¯Ì poËÌtaËov˝ch uËeben uû od t¯etÌ t¯Ìdy, d·le takÈ moûnost dalöÌho rozöi¯ov·nÌ znalostÌ a rozvÌjenÌ dovednostÌ p¯i pr·ci s poËÌtaËem ve voliteln˝ch p¯edmÏtech. Naöe ökola nabÌzÌ nejvÌce hodin informatiky
ze vöech okolnÌch ökol!
ZajÌm· V·s Ëtvrt˝ d˘vod? Plav·nÌ. Od prvnÌ t¯Ìdy mohou z·jemci
navötÏvovat hodiny KondiËnÌho a zdokonalovacÌho plav·nÌ. Naöi û·Ëci takÈ
mohou b˝t zdarma v bazÈnu kaûd˝ t˝den (t˝k· se vöech û·k˘ od prvnÌ
po dev·tÈ t¯Ìdy), na druhÈm stupni mohou jeötÏ navÌc navötÏvovat krouûek
vodnÌho z·chran·¯e. Kter· jin· ökola V·m m˘ûe podobnÈ v˝hody nabÌdnout?
P·t˝m ñ velmi d˘leûit˝m ñ d˘vodem jsou plnÏ kvalifikovanÌ uËitelÈ,
kterÈ pr·ce s dÏtmi bavÌ. V tisku se po¯·d pÌöe, kolik procent nekvalifikovan˝ch uËitel˘ uËÌ na z·kladnÌch ökol·ch ñ to se vöak Zä Holzova net˝k·...
...jeötÏ jste se nerozhodli? P¯ijÔte se podÌvat, p¯ijÔte si popovÌdat,
p¯ijÔte se p¯esvÏdËit...
www.zsholzova.cz, tel.: 544 210 097
Mgr. Martin NeËas

Zápis prvňáčků na ZŠ Novolíšeňská
TermÌn: 21. 1. 2011 13.00ñ18.00 hod., 22. 1. 2011 9.00ñ12.00 hod.
Co V·m m˘ûeme nabÌdnout?
● p¯·telskou atmosfÈru
● v˝uku anglickÈho jazyka jiû
od 1. roËnÌku, v˝uku 2. cizÌho
jazyka od 7. roË. (Nj, Frj, Rj)
● individu·lnÌ pÈËi pro dÏti se
specifick˝mi poruchami uËenÌ
● rozöÌ¯enou v˝uku informatiky
od 5. roËnÌku
● logopedii ñ pro dÏti s vadami
¯eËi
● edukativnÏ stimulaËnÌ skupinky ñ p¯Ìprava dÏtÌ na ökolu
(spolupracujeme s mate¯sk˝mi ökolami v LÌöni)
● Ëinnost ökolnÌho psychologa a äkolnÌho poradenskÈho pracoviötÏ
(konzultace, rady rodiË˘m i dÏtem)
● v hodin·ch netradiËnÌ formy v˝uky (prvky z projekt˘ Dalton,
ZaËÌt spolu, Zdrav· ökola, pr·ce dÏtÌ ve skupin·ch, projektovÈ vyuËov·nÌ)
● dvÏ modernÏ za¯ÌzenÈ poËÌtaËovÈ uËebny s v˝ukov˝mi programy
● kvalitnÏ vybavenÈ uËebny s interaktivnÌ tabulÌ
● zapojenÌ dÏtÌ do programu Sportem ke zdravÌ (1. st. ñ sportovnÌ
krouûky zamÏ¯enÈ na pohybov˝ rozvoj dÌtÏte, 2. st. ñ zamÏ¯enÌ
na volejbal a kopanou)
● od 7. roËnÌku moûnost zamÏ¯enÌ na v˝uku druhÈho cizÌho jazyka,
tÏlesnÈ v˝chovy (kopan·, volejbal), ekologickÈ v˝chovy
● ökolnÌ knihovnu s informaËnÌm centrem (p¯Ìstup na internet)
$

●

●
●
●
●

o p¯est·vk·ch moûnost hranÌ stolnÌho tenisu, vyuûitÌ horolezeckÈ
stÏny, ribstol˘, öplhadel, hernÌch, v˝tvarn˝ch a Ëten·¯sk˝ch koutk˘ p¯ed t¯Ìdami, travnat˝ch teras s pr˘lezkami
v˝jezdy na ökoly v p¯ÌrodÏ, k mo¯i, lyûa¯skÈ z·jezdy, pozn·vacÌ
v˝lety, v˝ukovÈ programy
provoz ökolnÌ druûiny dennÏ od 6.00 do 17.00 hodin
ökolnÌ klub pro û·ky 4.ñ6. t¯Ìd ñ sportov·nÌ, v˝lety, keramika,
netradiËnÌ Ëinnosti
z·jmovÈ krouûky: jazykovÈ, v˝tvarn˝, tÏlov˝chovn˝, turistick˝,
sborov˝ zpÏv, hra na flÈtnu, hra na kytaru, keramika, ruËnÌ pr·ce,
informatika, od 3. t¯Ìdy volejbalov· p¯Ìpravka, taneËnÌ, aerobic...

K z·pisu uvÌt·me dÏti narozenÈ od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005
a staröÌ.
RodiËe p¯inesou:
rodn˝ list dÌtÏte, pr˘kaz pojiötÏnce, pokud mÏlo
dÌtÏ odklad ñ rozhodnutÌ o odkladu.

DNY OTEVÿEN›CH DVEÿÕ:
10.ñ20. 1. 2011
Na vöechny se tÏöÌ kolektiv uËitel˘, kter˝ se snaûÌ,
aby dÏti byly spokojenÈ a veselÈ.
Zä NovolÌöeÚsk· 10, Brno,
www.zsnovolisenska.cz, tel. 515 919 711,
e-mail: zsnovolisenska@seznam.cz

éIvot ñ RAdost ñ FAntazie
LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Z·kladnÌ ökola, Brno, Masarova 11

Pozvání k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2011/2012
V·ûenÌ rodiËe, SrdeËnÏ V·s s Vaöimi budoucÌmi prvÚ·Ëky zveme k n·m do ökoly na:
Dny otev¯en˝ch dve¯Ì, kterÈ probÏhnou

od 10. 1. 2011 do 14. 1. 2011 od 8 hod. do 16 hod.
Naöe ökola je V·m rodiË˘m otev¯ena i mimo tento termÌn, kdykoliv po telefonickÈ domluvÏ
(544 321 200, 544 210 000).
Z·pis dÏtÌ do 1. roËnÌku se kon· v budovÏ Zä Masarova 11:

v p·tek 21. 1. 2011 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
v sobotu 22. 1. 2011 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
V novÈm ökolnÌm roce 2011ñ2012 se chyst·me otev¯Ìt kromÏ bÏûn˝ch prvnÌch t¯Ìd takÈ
prvnÌ t¯Ìdu logopedickou pro dÏti s vadami
¯eËi. Do tÈto t¯Ìdy jsou za¯azov·ny dÏti na z·kladÏ psychologickÈho a logopedickÈho doporuËenÌ.
Od ökolnÌho roku 2007/2008 vyuËujeme
podle ökolnÌho vzdÏl·vacÌho programu ÑNaöe
ökola ñ p¯Ìleûitost pro vöechnyì.
ZamÏ¯ujeme se na jazykovou komunikaci
a v˝uku cizÌch jazyk˘, a to jak v mate¯skÈm jazyce, tak v cizÌm jazyce. V˝uku angliËtiny m·me jiû od 1. roËnÌku a druh˝ cizÌ jazyk nabÌzÌme
od 6. t¯Ìdy. UËÌme dÏti pracovat s informacemi,
zejmÈna v daltonsk˝ch blocÌch a p¯i projektovÈm vyuËov·nÌ. Velk˝ d˘raz klademe na osobnostnÌ a soci·lnÌ v˝chovu. SnaûÌme se o vytvo¯enÌ p¯ÌjemnÈho klimatu ve ökole, o partnerskou
komunikaci mezi uËitelem a û·kem. Vedeme dÏti
k sebepozn·nÌ a k pochopenÌ mezilidsk˝ch vztah˘. Velkou pozornost vÏnujeme chov·nÌ mezi
û·ky. Kaûd˝ t˝den zaËÌn·me tzv. ÑdomeËkyì.
Jsou to hodiny pevnÏ stanovenÈ v rozvrhu.
V tÏchto hodin·ch m· uËitel dostatek prostoru
na pr·ci se t¯Ìdou v oblasti soci·lnÌ v˝chovy.
CÌlem je vytv·¯enÌ bezpeËnÈ a zdravÈ atmosfÈry
ve t¯ÌdÏ a ökole. Z·jmov· Ëinnost pat¯Ì takÈ mezi naöe priority. UmoûÚujeme dÏtem z˙Ëastnit se
rozmanit˝ch aktivit v odpolednÌch hodin·ch p¯Ìmo v budovÏ naöÌ ökoly. Jedn· se o velkÈ mnoûstvÌ krouûk˘ a nepovinn˝ch p¯edmÏt˘ r˘znÈho
zamÏ¯enÌ.
äkola û·k˘m nabÌzÌ:
ñ v˝uku angliËtiny od 1. roËnÌku, druh˝ cizÌ jazyk ñ nÏmËinu od 6. roËnÌku jako voliteln˝
p¯edmÏt
ñ od 3. roËnÌku v˝uku s rodil˝m mluvËÌm 1◊
t˝dnÏ
ñ moûnost absolvovat mezin·rodnÌ jazykovou
zkouöku z anglickÈho jazyka YLE v kateg.
MOVERS pro û·ky 5. roËnÌk˘
ñ dÏtem, kterÈ se nechtÏjÌ uËit druh˝ cizÌ jazyk,
nabÌzÌme volitelnÈ p¯edmÏty zamÏ¯enÈ na matematiku, informatiku nebo sport
ñ p¯edökolnÌ p¯Ìpravu tzv. edukativnÏ stimulaËnÌ

ñ

ñ
ñ

ñ

ñ

ñ

ñ
ñ

ñ
ñ

ñ
ñ
ñ

skupiny, kterÈ probÌh·jÌ po z·pisu v budovÏ
ökoly
v˝uku v daltonsk˝ch blocÌch. Naöe ökola je
Ëlenem Asociace Ëesk˝ch daltonsk˝ch ökol
a mezin·rodnÌ organizace Dalton International
v˝uku formou projektovÈho vyuËov·nÌ
doplnÏnÌ v˝uky o pravidelnÈ n·vötÏvy divadelnÌch p¯edstavenÌ, koncert˘, v˝stav a vzdÏl·vacÌch program˘ po¯·dan˝ch jin˝mi organizacemi
vyuûÌv·nÌ poËÌtaËovÈ uËebny, multimedi·lnÌ
mÌstnosti a interaktivnÌch tabulÌ v odborn˝ch
uËebn·ch
sluûby ökolnÌho poradenskÈ pracoviötÏ (psychologa, speci·lnÌho pedagoga, metodika prevence a poradce pro volbu povol·nÌ)
individu·lnÌ v˝uku vedenou speci·lnÌm pedagogem v dopolednÌch hodin·ch pro û·ky se
specifick˝mi poruchami uËenÌ
individu·lnÌ pÈËi pro mimo¯·dnÏ nadanÈ
centrum volnÈho Ëasu ñ 30 r˘zn˝ch krouûk˘
nap¯. keramika, aerobik, dramatick˝, v˝tvarn˝, sportovnÌ, informatika apod.
ökoly v p¯ÌrodÏ, lyûa¯skÈ kurzy, studijnÌ pobyty ve VelkÈ Brit·nii
zapojenÌ do mezin·rodnÌch projekt˘, n·vötÏvy
zahraniËnÌch ökol, kontakty se û·ky z cizÌch
zemÌ
p¯Ìpravn˝ kurz pro û·ky 9. roËnÌk˘, kde se intenzivnÏ p¯ipravujÌ na p¯ijÌmacÌ zkouöky
ökolnÌ druûinu, kter· je v provozu od 6 do 17 h.
ökolnÌ jÌdelnu, kter· p¯ipravuje svaËiny a obÏdy. V nabÌdce obÏd˘ jsou i jÌdla dietnÌ, nap¯.
bezlepkov· dieta.

V·ûenÌ rodiËe budoucÌch prvÚ·Ëk˘, r·di
V·s na naöÌ ökole p¯ivÌt·me, umoûnÌme V·m
prohlÌdku budovy, n·vötÏvu vyuËov·nÌ a poskytneme V·m podrobnÈ informace. VÌce se takÈ dozvÌte p¯i prohlÌûenÌ naöich internetov˝ch
str·nek.
Kontakty:
tel. 544 321 200, 544 210 000
Mgr. Ivana JelÌnkov·
internet: www.zsmasarova.cz
E-mail: zsmasarova@zsmasarova.cz

Zápis do 1. třídy na ZŠ Horníkova
Z·pis se bude konat v p·tek 21. ledna 2011 od 14 do 18 hodin
a v sobotu 22. ledna od 9 do 12 hodin.
S sebou vezmÏte obËansk˝ pr˘kaz a rodn˝ list dÌtÏte.
Dny otev¯en˝ch dve¯Ì probÏhnou od 3. 1. do 21. 1.
vûdy od 8.00 do 14.30 hod. nebo po domluvÏ
(tel.: 544 211 738 nebo e-mail hpokorna@zshornikova.cz).

Letem světem
naší MŠ Neklež 1a
Uplynuly jiû Ëty¯i mÏsÌce od zaË·tku ökolnÌho roku 2010ñ2011, mÏsÌce plnÈ akcÌ a aktivit
nejen pro dÏti, ale takÈ jejich rodiËe, po¯·danÈ
a organizovanÈ cel˝m kreativnÌm kolektivem
ökolky.
V z·¯Ì jsme proûili vöichni kr·snou sobotu
v duchu brig·dy, spoleËnÏ se 130-ti rodiËi a dÏtmi. BÏhem slunnÈho dne se udÏlala spousta pr·ce a hlavnÏ se demontovaly vöechny zahradnÌ
prvky, aby ustoupily nov˝m, zafinancovan˝m
naöÌ obcÌ LÌönÌ. DÏkujeme.
NavötÌvili jsme s dÏtmi z·mek a z·meckou
zahradu Belcredi, jedno odpoledne prolÈtali
s draky na n·mi po¯·danÈ Draki·dÏ. Pozn·vali
jsme spoleËnÏ zvÌ¯·tka na dopolednÌm v˝letÏ
v brnÏnskÈ ZOO.
ÿÌjen p¯inesl prvnÌ dÌlniËku pro celÈ rodiny
ÑM·mo, t·to, pojÔ si se mnou hr·tì s podzimnÌ
tÈmatikou zamÏ¯enou nejen ne pr·ci s p¯ÌrodnÌm
materi·lem kr·snÈ podzimnÌ p¯Ìrody, ale i na v˝robu dekoracÌ pro zp¯ÌjemnÏnÌ dlouh˝ch chladn˝ch nocÌ, kterÈ nastanou.
UdÏlali jsme si takÈ Ëas pohovo¯it s rodiËi
o jejich dÏtech v hovorov˝ch hodin·ch, kterÈ
prov·zÌ odbornÈ poradenstvÌ a uvolnÏn· atmosfÈra p¯i k·vÏ a sladkÈm obËerstvenÌ.
V mate¯skÈ ökolce si mÏly moûnost dÏti uûÌt
nespoËet divadelnÌch p¯edstavenÌ, Ëarov·nÌ,
ûonglov·nÌ.
ZdravotnÌ programy v listopadu, ÑNaöe
zoubkyì a ÑMedvÌdkova nemocniceì, pom·haly
p¯ekon·vat dÏtsk˝ strach z bÌl˝ch pl·öù˘, p¯edch·zet ˙raz˘m a onemocnÏnÌ, coû v podzimnÌm
obdobÌ je zvl·ötÏ aktu·lnÌ.

Podpis spolupr·ce v oblasti ökolstvÌ s polsk˝mi
a holandsk˝mi ökolami.
Z·vÏr listopadu n·s velice potÏöil. V r·mci
DaltonskÈ mezin·rodnÌ konference naöi Mä poctili svojÌ n·vötÏvou Ëty¯i uËitelky z Polska a prezident daltonskÈ evropskÈ organizace se sv˝m
z·stupcem z Holandska. Prohlubovala se vz·jemn· spolupr·ce s tÏmito st·ty v oblasti daltonskÈho smÏru. TÌmto takÈ dÏkujeme rodiË˘m, kte¯Ì zajistili dopravu a tlumoËenÌ, jelikoû jazykov·
bariÈra u n·s st·le trv·. Bohuûel.
Prosinec provonÏly upeËenÈ pernÌky a lineckÈ, vzruöenÌ z Mikul·öskÈ nadÌlky, v·noËnÌ
odpolednÌ dÌlniËka ÑM·mo, t·to...ì, adventnÌ
vÏnce, teplo svÌËek a v·noËnÌ d·rky pod stromeËkem, v·noËnÌ zvyky a p¯edvedenÌ v·noËnÏ ladÏnÈho vystoupenÌ na LÌöeÚsk˝ch V·nocÌch v DÏlnickÈm domÏ.
Kdo si chcete p¯ijÌt nas·t atmosfÈru naöÌ
Mä se sv˝mi dÏtmi p¯edökolnÌho vÏku, p¯ijÔte
spo- leËnÏ v t˝dnu otev¯en˝ch dve¯Ì v lednu 2011
od 10. 1. do 14. 1., v dopolednÌch hodin·ch
od 8.00 do 11.30 hod. TÏöÌme se na V·s vöechny.
A jeötÏ nÏco, m·lem jsem zapomnÏla, vöem
naöim p¯Ìznivc˘m p¯ejeme do novÈho roku
vöechno nej... Kr·sn˝ nov˝ rok.
Za kolektiv Mä Nekleû 1a Jitka Kubecov·

LÍEÒSKÉ NOVINY
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Chyst·me
KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
PondÏlÌ: 23. 1. 19.00 Nezn·m· moudrost poh·dek 3. blok, ThMgr. Milan Klapetek
Zveme v·s na t¯etÌ a poslednÌ cyklus zajÌmavÈho povÌd·nÌ nejen pro rodiËe, ale pro öirokou ve¯ejnost. Bible, stejnÏ jako poh·dky, vyûadujÌ v˝klad, a to i tehdy, kdy se ËlovÏku zd·
b˝t vöechno ˙plnÏ jasnÈ. Pr·vÏ na poh·dk·ch
se ËlovÏk m˘ûe nauËit nÏËemu, co otevÌr· vÌko tÈto bohatÈ pokladnice prad·vnÈ moudrosti. »lovÏk najednou uvidÌ, ûe poh·dka obsahuje spoustu informacÌ, kterÈ jsou naprosto
ned˘leûitÈ a s jejÌm sdÏlenÌm nijak nesouvisÌ,
a naopak, ûe to d˘leûitÈ je d˘myslnÏ skryto,
a je nutno se k tomu dobrat. Ani v poh·dk·ch
nenÌ to hlavnÌ ¯eËeno Ñnaplnoì, Ëili po lopatÏ.
Tato beseda m˘ûe obohatit nejen rodiËe dÏtÌ,
zral˝ch pro poh·dky, ale kaûdÈho ËlovÏka
jakÈhokoliv vÏku. Tentokr·t se m˘ûete tÏöit
na tyto poh·dky Ëi poh·dkovÈ motivy:
O slepiËce a kohoutkovi
Vsadit na Popelku?
O ryb·¯i a zlatÈ rybce
Kdo je hloupÏjöÌ
Zaklet· princezna
»erti a straöidla
Kam nechodÌ poh·dky, tam chodÌ policie
Vlastimil Brodsk˝, alias (kdysi d·vno)
rozhlasov˝ veËernÌËek Hajaja

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

Politick· n·boûenstvÌ
Doc. PhDr. Stanislav BalÌk, Ph.D. v Salesku
p¯edstavÌ zajÌmav˝ fenomÈn politick˝ch n·boûenstvÌ, kter˝ se rozvinul ve 20. stoletÌ. VelkÈ a niËivÈ ideologie nacismu a komunismu
p¯ejaly, Ë·steËnÏ z·mÏrnÏ, Ë·steËnÏ bezdÏËnÏ
¯adu rys˘, kter˝mi se blÌûily n·boûensk˝m
systÈm˘m. Doc. PhDr. Stanislav BalÌk, Ph.D.
p˘sobÌ jako vedoucÌ Katedry politologie FSS
MU a jako v˝konn˝ ¯editel Centra pro studium demokracie a kultury. V roce 2001
˙spÏönÏ ukonËil studium historie a politologie
na FF a FSS MU a v roce 2004 ˙spÏönÏ ukonËil doktorskÈ studium politologie na FSS MU.
V roce 2008 se habilitoval s pracÌ Ñ»esk· komun·lnÌ politika v obcÌch s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ. Koalice, voliËskÈ vzorce a politickÈ
strany na mÌstnÌ ˙rovni v letech 1994ñ2006ì.
Autor, spoluautor a editor öesti monografiÌ,
¯ady Ël·nk˘ a sbornÌk˘. VÏdecky se specializuje na modernÌ Ëeskou politiku, na komun·lnÌ politiku a na teorii nedemokratick˝ch reûim˘.
Kdy: st¯eda 5. 1. 19.00
Kde: klub VeSPOD

Smlouva mezi Bohem a ËlovÏkem
ThLic. Adam Mackerle
O smlouv·ch ve StarÈm z·konÏ.

&

Bible, Star˝ i Nov˝ z·kon, vypovÌdajÌ p¯edevöÌm o vztahu mezi Bohem a ËlovÏkem. A tento vztah, ve sv˝ch nejr˘znÏjöÌch podob·ch
a dobov˝ch situacÌch, lze nazvat ÑsmluvnÌm
vztahemì. Lze uzav¯Ìt s Bohem smlouvu? Co
to znamenalo pro autory osoby, o nichû se vypr·vÌ? Pro autory Bible? A pro n·s?
Kdy: ˙ter˝ 18. 1. 19.00
Kde: klub VeSPOD

Ekonomie dobra a zla
PhDr. Tom·ö Sedl·Ëek
»esk˝ ekonom a vysokoökolsk˝ pedagog.
V minulosti byl poradcem prezidenta V·clava
Havla a ministra financÌ. P˘sobÌ jako hlavnÌ
makroekonomick˝ stratÈg »SOB, p¯edn·öÌ
ekonomii a dÏjiny ekonomick˝ch teoriÌ na FakultÏ soci·lnÌch vÏd Univerzity Karlovy a takÈ na University of New York in Prague. V roce 2006 ho Ëasopis Yale Economic Review
jmenoval mezi pÏtici mlad˝ch perspektivnÌch
ekonom˘. V lednu 2009 dostal od Ji¯Ìho »unka nabÌdku, aby se stal kandid·tem KDU-»SL
na post ministra financÌ a vyst¯Ìdal ve funkci
Miroslava Kalouska. Ve stejnÈm mÏsÌci se potÈ stal Ëlenem N·rodnÌ ekonomickÈ rady vl·dy (NERV). Od TV Nova zÌskal nabÌdku moderovat vlastnÌ televiznÌ po¯ad, kdyû kamerovÈ zkouöky absolvoval nejlÈpe z pozvan˝ch
kandid·t˘.
Kdy: ˙ter˝ 1. 2. 19.00
Kde: klub VeSPOD

Adventní čas
na škole Horníkova
● MnoûstvÌ zajÌmav˝ch akcÌ nabÌdl prosinec
û·k˘m i jejich rodiË˘m na Zä a Mä HornÌkova.
AdventnÌ Ëas zah·jilo vytv·¯enÌ vÏnc˘ a vazeb
ve ökolnÌ druûinÏ, kde si mohly maminky
za asistence sv˝ch ratolestÌ a pod vedenÌm zkuöen˝ch lektor˘ doslova za p·r korun vytvo¯it
vlastnÌ adventnÌ vÏnec. Ozdobn˝ch prvk˘
na vazby bylo k dispozici aû oËi p¯ech·zely.
● V Galerii H·dy byla instalov·na v˝stava dÏtsk˝ch pracÌ s v·noËnÌmi motivy, nap¯Ìklad kresby ze soutÏûe ÑNakresli si Mikul·öeì. Vystaven·
dÌlka si mohou n·vötÏvnÌci rovnÏû zakoupit
a p¯ispÏjÌ tak na po¯ÌzenÌ dalöÌch v˝tvarn˝ch pot¯eb pro û·kovskÈ pr·ce. VystavenÈ drobnÈ grafiky ñ ÑpÈefkyì si mohou dle sv˝ch vlastnÌch poûadavk˘ nechat vyrobit vystavujÌcÌmi v˝tvarnÌky. V˝stava potrv· aû do p˘li ledna.
● MladÌ divadelnÌci zase p¯ipravili pro lÌöeÚskÈ mate¯skÈ ökoly mikul·öskou nadÌlku.
● äkola HornÌkova se zda¯ilou expozicÌ z˙Ëastnila veletrhu z·kladnÌch ökol ve St¯edisku volnÈho Ëasu Luû·nky.

Neurochirurgie ñ
medicÌna nebo jiû science-fiction?
Prof. MUDr. VladimÌr Beneö ñ medi·lnÏ zn·m˝ lÈka¯, kter˝ p˘sobÌ jako neurochirurg
v Praze-Motole.
Kdy: ˙ter˝ 15. 2. 19.00
Kde: klub VeSPOD
S p¯Ìchodem T¯Ì kr·l˘ je tu opÏt...

T¯Ìkr·lov˝ vÌkend v Salesku
7.ñ8. ledna 2011
netradiËnÌ oslava tradiËnÌho sv·tku ñ sÈrie
spoleËensk˝ch akcÌ:
P· 7. 1. SportovnÌ turnaj v Orato¯i (pro n·vötÏvnÌky Orato¯e)
P· 7. 1. P·rty VeSPOD (pro n·vötÏvnÌky klubu)
So 8. 1., 9.30 ñ T¯Ìkr·lov˝ karneval (vstup
pouze s maskou, vstupnÈ dÏti 50,ñ, do 1,5 roku
majÌ vstup zdarma, dospÏlÌ 20,ñ)
So 8. 1., 19.00 (do 1.00) ñ Ponoûkov˝ b·l ñ
vstup v ponoûk·ch! (vstupnÈ 150,ñ, k tanci
hraje skupina St. Medicimbal). ObËerstvenÌ,
tombola a doprovodn˝ program je samoz¯ejmostÌ. VstupnÈ v p¯edprodeji 150,ñ KË (s ˙kolem 130,ñ KË), na mÌstÏ 200,ñ KË. Za donesenou cenu do tomboly sleva 10 %.
Ne 9. 1., 9.30ñ12.00 ñ FarnÌ kav·rna VeSPOD
Prodej vstupenek od 13. prosince 2010 na recepci Saleska.
PodrobnÈ informace na plak·tech a v Salesku
nebo na www.salesko.cz.

Galerie H·dy
● V tÏlocviËnÏ ökoly se konala takÈ dÏtsk· diskotÈka a v poslednÌm p¯edv·noËnÌm t˝dnu se
konal Den otev¯en˝ch dve¯Ì. V uËebn·ch a dalöÌch prostor·ch ökoly probÌhaly hry a soutÏûe ñ
nap¯Ìklad miniturnaj v deskov˝ch hr·ch a n·vötÏvnÌci z ¯ad rodiË˘ st·vajÌcÌch ökol·k˘ i budoucÌch prvÚ·Ëk˘ si mohli celou ökolu prohlÈdnout a navötÌvit takÈ galerii.
● RodiËe a p¯Ìznivci ökoly se nynÌ jiû mohou
tÏöit na Valent˝nsk˝ ples.
(rez)

Mikul·ösk· v Mä
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Školství
Vánoční jarmark a adventní čas na ZŠ Holzova
»as plyne aû neskuteËnÏ rychle. Ned·vno
jeötÏ p¯ÌrodÏ vl·dlo posmutnÏlÈ podzimnÌ poËasÌ, ale s koncem listopadu a poË·tkem mÏsÌce
prosince se p¯ihl·sila o vl·du nad krajem zima
a spolu s nÌ i blÌûÌcÌ se v·noËnÌ Ëas. Venku se
stmÌv· st·le d¯Ìve a d¯Ìve, krajinu halÌ snÌh, nad
hlavou plynou temnÈ snÏhovÈ mraky a my jsme
lehce nervÛznÌ v podvÏdomÈm oËek·v·nÌ nÏËeho magickÈho, tajemnÈho. BlÌûÌ se totiû V·noce,
Ëas l·sky, plnÌcÌch se sn˘ a p¯·nÌ, lidskÈho porozumÏnÌ a vz·jemnosti.
PrvnÌ adventnÌ sobotu se jiû tradiËnÏ konal
na Zä Holzova (v budovÏ Pohankova) V·noËnÌ
jarmark. äkola jej pravidelnÏ po¯·d· jak pro svÈ
û·Ëky a jejich rodiËe, tak pro vöechny dalöÌ, kte¯Ì
r·di tvo¯Ì, r·di se nech·vajÌ un·öet podmaniv˝mi
zvuky koled a v˘nÌ v·noËnÌho cukrovÌ, rozz·¯en˝ma dÏtsk˝ma oËima a jejich vÌrou v z·zraky.
Jarmark je (nejen) mezi ÑLÌöÚ·kyì st·le oblÌbenÏjöÌ, a tak se tento rok dostavil rekordnÌ poËet
n·vötÏvnÌk˘ ñ postupnÏ se jich zde vyst¯Ìdalo
vÌce neû 450!
I letos byla ökolnÌ budova pln· straöideln˝ch
Ëert˘ a okouzlujÌcÌch Ëertic, nechybÏli ani nÏûnÌ
a hodnÌ andÏlÈ, kte¯Ì spolu s hodnÏjöÌmi ËertÌky
vÌtali vöechny p¯ÌchozÌ u vstupu do ökoly. Za jejich z·dy symbolicky st·l kr·sn˝ d¯evÏn˝ betlÈm, zachycujÌcÌ Marii s Josefem, st¯eûÌcÌmi spolu s andÏly malÈho JeûÌöka v jesliËk·ch. JinÌ

andÏlÈ se pak proch·zeli po ökolnÌ budovÏ a rozd·vali vöem p¯Ìtomn˝m sladkosti a ˙smÏvy, Ëerti
pak rozdÏlovali mezi malÈ n·vötÏvnÌky pestrobarevnÈ balonky, nÏkte¯Ì dokonce (v rozporu se
z·kony pekla) pom·hali mal˝m v˝tvarnÌk˘m p¯i
dokonËov·nÌ jejich v˝robk˘ ñ snÏhul·k˘, Ëert˘,
zdoben˝ch v·noËnÌch pernÌk˘ a p¯i spoustÏ dalöÌch aktivit. AtmosfÈru v·noËnÌho Ëasu dotv·¯ely i ökolou znÏjÌcÌ koledy, v˘nÏ jehliËÌ, dom·cÌho v·noËnÌho cukrovÌ, Ëaje i sva¯enÈho vÌna lynoucÌ se z povÏstnÈ kav·rny ÑU »ertaì.
Protoûe se jednalo o jarmark, mohli si p¯ÌchozÌ nakoupit r˘znÈ v·noËnÌ ozdoby, pop¯. si je
sami vyrobit v k tomu p¯ipraven˝ch dÌlniËk·ch.
RodiËe si tak spolu s dÏtmi ¯adu ozdob vytvo¯ili
sami (nÏkdy s jiû v˝öe zmÌnÏnou asistencÌ nadp¯irozen˝ch bytostÌ) ñ nenÌ p¯ece nad origin·lnÌ

v˝zdobu! Letos si vöak mohli takÈ ñ mimo tradiËnÏ nabÌzen˝ sortiment (adventnÌ vÏnce, keramickÈ ozdoby nejen na v·noËnÌ stromeËek
apod.) ñ zakoupit i velkÈ mnoûstvÌ kvÏtin spjat˝ch nejen s Ëasem v·noËnÌm ñ v·noËnÌ r˘ûe,
kaktusy, ale i orchideje a dalöÌ exotickÈ kvÏtiny,
r˘znÈ typy palem, zkr·tka vöe, co by jim mohlo
byt Ëi domek jeötÏ vÌce z˙tulnit a zkr·ölit ve vytouûen˝ ätÏdr˝ den.
Jarmark mÏl milou a pohodovou atmosfÈru,
zkr·tka se vyda¯il, a jeho podmaniv˝ v·noËnÌ
duch vykouzlil vöem p¯Ìtomn˝m ˙smÏvy na
rtech.
Pro û·ky naöÌ ökoly tÌm ale kr·sn˝ v·noËnÌ
Ëas pouze zapoËal. Jiû v p·tek t¯etÌho prosince
chodil ökolou sv. Mikul·ö, doprov·zen˝ hodn˝mi andÏly i straöideln˝mi Ëerty, kter˝ chv·lil
hodnÈ, napomÌnal uliËnÌky a pro vöechny mÏl
p¯ipravenou malou sladkou odmÏnu. NÏkterÈ
t¯Ìdy pak navötÌvily spolu s vyuËujÌcÌmi brnÏnskÈ v·noËnÌ trhy, v poslednÌm ökolnÌm t˝dnu roku 2010 proz·¯il t¯Ìdy svit v·noËnÌho stromeËku,
zpÏv koled nejen v pod·nÌ naöeho dÏtskÈho
sboru Holzov·Ëek a mil· atmosfÈra v·noËnÌch
besÌdek.

I V·m p¯ejÌ öùastnÈ V·noce a ˙spÏön˝
rok 2011 malÌ i velcÌ ze Zä Holzova!
Mgr. Martina TrËkov·

Projekt Comenius – setkání žáků a učitelů v Lotyšsku
V p·tek 22. 10. 2010 vyjela poËetn· skupina û·k˘ a vyuËujÌcÌch ze Zä Masarova na dlouhou cestu do lotyöskÈho Balvi, aby se zde jiû
po nÏkolik·tÈ setkala s naöimi lotyösk˝mi a polsk˝mi partnery v r·mci projektu Comenius.
Dlouhou cestu jsme si zp¯Ìjemnili n·vötÏvou
hlavnÌho mÏsta Litvy ñ Vilniusu, kde n·s p¯ivÌtala Ëesky mluvÌcÌ pr˘vodkynÏ, kter· n·s mÏstem
provedla.
N·sledujÌcÌ den jsme jiû byli netrpÏlivÏ oËek·v·ni uËiteli a û·ky ze Zä v sedmitisÌcovÈm
mÏsteËku 200 km od Rigy, v Balvi. é·ci byli
v¯ele p¯ivÌt·ni hostitelsk˝mi rodinami a pohostinn· atmosfÈra vydrûela po celou dobu pobytu.
BÏhem n·vötÏvy Lotyöska jsme p¯edvedli
program, ve kterÈm jsme zazpÌvali ËeskÈ, anglickÈ a romskÈ pÌsniËky, zacviËili aerobik a zatanËili country tanec. é·ci spoleËnÏ pracovali
ve v˝tvarn˝ch, taneËnÌch, sportovnÌch a hudebnÌch dÌln·ch a svÈ v˝stupy n·m p¯edvedli v divadelnÌm s·le mÌstnÌ ökoly p¯ed veËernÌ spoleËnou
diskotÈkou.
ProhlÈdli jsme si prostory ökoly, mÏsteËko
samotnÈ i jeho kr·snÈ okolÌ, navötÌvili jsme mÏsta Gulbene, Aluksnee a skanzen v Ate. TakÈ jsme
si zaplavali v mÌstnÌm akvaparku a nÏkte¯Ì naöi
û·ci poskytli rozhovor mÌstnÌm novin·m. Byli
jsme takÈ p¯ijati zastupiteli mÏsta Balvi, kde
mÏli vyuËujÌcÌ moûnost pohovo¯it o problÈmech,
se kter˝mi se pot˝k· ökolstvÌ vöude na svÏtÏ.
N·vötÏvu Lotyöska jsme zavröili prohlÌdkou
hlavnÌho mÏsta Rigy. Vöichni vyuËujÌcÌ byli p¯ivÌt·ni na ËeskÈm velvyslanectvÌ v Rize, kde n·s
pan velvyslanec povzbudil k dalöÌ spolupr·ci
a ocenil dosavadnÌ pr˘bÏh naöeho projektu.
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28. 10. jsme kr·tce po t¯etÌ hodinÏ odpoledne öùasnÏ vystoupili
u naöÌ ökoly a vÏdÏli jsme, ûe p¯ÌötÌ
rok budeme usilovat o dalöÌ spolupr·ci v r·mci projektu Comenius,
kter˝ umoûÚuje mnoha û·k˘m poznat jinÈ kultury a zp˘soby ûivota,
najÌt si kamar·dy ve svÏtÏ a uplatnit
anglick˝ jazyk p¯Ìmo v praxi.
Mgr. Kroupov·,
Mgr. Loukotkov·,
Mgr. »ernoch

Konverzační soutěž v německém jazyce na ZŠ Masarova
I p¯esto, ûe je nÏmeck˝ jazyk na naöÌ ökole
vyuËov·n pouze jako voliteln˝ p¯edmÏt, m˘ûeme se pyönit Ëty¯mi velice öikovn˝mi skupinami
v kaûdÈm roËnÌku druhÈho stupnÏ.
Dne 6. prosince 2010 jsme proto uspo¯·dali
konverzaËnÌ soutÏû, na kterou se p¯ihl·silo tÈmÏ¯
20 û·k˘. KonverzaËnÌ soutÏû se zamÏ¯ovala
p¯edevöÌm na to, jak jsou û·ci schopni reagovat
na vöednÌ situace. é·ci mÏli za ˙kol p¯edvÈst, jak
byst¯e zvl·dajÌ reagovat na ot·zky t˝kajÌcÌ se
rodiny, z·lib, poËasÌ, dennÌho reûimu, obleËenÌ
atd. To vöe samoz¯ejmÏ s ohledem k mÌ¯e jejich
pokroËilosti v jazyce. S velkou radostÌ musÌme
uznat ñ vedlo se jim velice dob¯e! Vzhledem
k tomu, ûe û·ci byli opravdu öikovnÌ, mohli jsme
tak vyhl·sit vÌtÏze ve dvou kategoriÌch: v kategorii I. A ñ zaË·teËnÌci a mÌrnÏ pokroËilÌ, a d·le
v kategorii II. A ñ st¯ednÏ pokroËilÌ. UrËit po¯adÌ
tÏch nejlepöÌch bylo pro n·s sice n·roËnÈ, ale nakonec jsme doöli k tomuto rozhodnutÌ: v katego-

rii I. A se na 1. mÌstÏ umÌstila Barbora Krop·Ëkov· a v kategorii II. A pat¯Ì 1. mÌsto Eliöce VejrostovÈ. Tyto dvÏ vÌtÏzky budou naöi ökolu d·le
reprezentovat v mÏstskÈm kole.
Gratulujeme a nejen vÌtÏz˘m, ale i vöem
z˙ËastnÏn˝m p¯ejeme mnoho ˙spÏch˘ v nÏmeckÈm jazyce!
Lucie Sekalov·

'
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ZŠ Holzova žije florbalem!

Divadlo LÌöeÚ ñ leden 2011
Rezervace vstupenek: 728 818 034,
irena@divadlolisen.cz

V mÏsÌci listopadu byl na Zä Holzova sportem ËÌslo jedna bezesporu florbal. é·ci a û·kynÏ II. stupnÏ se z˙Ëastnili FLORBAL CUPu,
kter˝ se odehr·l v BrnÏ-LesnÈ v hale Hattrick.
Z·stupci naöÌ ökoly se p¯ihl·sili do okresnÌho
kola tohoto cupu do vöech Ëty¯ vypsan˝ch soutÏûnÌch kategoriÌ ñ bojovali tu tedy naöi mladöÌ
i staröÌ û·ci a mladöÌ i staröÌ û·kynÏ.

Chlapci mÏli cestu turnajem sloûitÏjöÌ neû
dÏvËata. PotÈ, co stateËnÏ zabojovaly, postoupily ze z·kladnÌ skupiny oba naöe ÑkluËiËÌì t˝my
do semifin·le. Zde se vöak poda¯ilo porazit n·roËnÈ soupe¯e pouze mladöÌmu t˝mu, staröÌ
chlapci se se soutÏûÌ rozlouËili. V napÌnavÈm
fin·le se mladöÌ hoöi nakonec umÌstili na skvÏlÈm 3. mÌstÏ.

12. 1., 18.00

AndÏlÈ z lesa
brnÏnsk· premiÈra
Hraje se v Kav·rnÏ Trojka, Dominik·nsk· 9
Poh·dkov˝ p¯ÌbÏh o holËiËce, bytostech
z lesa a andÏlech.
ScÈnick· poezie, koncert s loutkami.
Pro dÏti i dospÏlÈ.
ObÏ druûstva dÌvek podala v z·pasech vynikajÌcÌ v˝kony a postupovala soutÏûÌ rovnou
do fin·le. Zde staröÌ dÌvky po tvrd˝ch bojÌch obsadily 4. mÌsto, mladöÌ pak vydaly ze sebe vöe
a odmÏnou za tento ˙ûasn˝ v˝kon bylo 1. mÌsto
a postup do krajskÈho kola. Moc blahop¯ejeme!
KrajskÈ kolo FLORBAL CUPu se bude hr·t
zaË·tkem ledna ve SlavkovÏ a my vöichni na
ÑHolzovceì budeme drûet naöim mil˝m florbalistk·m pÏsti a p¯·t nejen bojovnÈho ducha, ale
i spoustu toho nezbytnÈho ötÏstÌ.
Vöem hr·Ëk·m a hr·Ë˘m florbalu na ÑHolzovceì pak pat¯Ì naöe velk· pochvala, neboù
na h¯iöti nechali spoustu fyzick˝ch sil a hlavnÏ
ñ srdce.
Mgr. Hana »Ìûkov·

Gruzínci v Líšni, Integra v Tbilisi
V ˙ter˝ 30. listopadu navötÌvila Gymn·zium INTEGRA BRNO poËetn· delegace z Ministerstva ökolstvÌ a vÏdy Gruzie a z partnerskÈho
lycea ve Tbilisi. Hostem setk·nÌ byl takÈ starosta (nynÌ mÌstostarosta) mÏstskÈ Ë·sti BrnoLÌöeÚ, Mgr. Ji¯Ì Janiötin.
Na programu bylo vz·jemnÈ p¯edstavenÌ
obou partnersk˝ch ökol, sezn·menÌ s uËebnÌmi
programy, prohlÌdka ökoly, diskuze a spoleËn˝
obÏd.

14. 1., 17.00

éab·ci (Sny starÈho dÏdka)
Hraje se v Divadle Husa na Prov·zku, Zeln˝ trh 9
Loutkov· groteska o samotÏ, snech a p¯·telstvÌ.
Inscenace na motivy knihy Arnolda Lobela
Kvak a ébluÚk jsou kamar·di.
Pro dÏti i dospÏlÈ.

27. 1., 18.00

AndÏlÈ z lesa
Hraje se v Kav·rnÏ Trojka, Dominik·nsk· 9
Poh·dkov˝ p¯ÌbÏh o holËiËce, bytostech
z lesa a andÏlech.
ScÈnick· poezie, koncert s loutkami.
Pro dÏti i dospÏlÈ.

Gymn·zium INTEGRA BRNO jako prvnÌ
v »eskÈ republice nav·zalo spolupr·ci s prestiûnÌm soukrom˝m gruzÌnsk˝m lyceem v Tbilisi.
DÌky tÈto spolupr·ci budou jiû v p¯ÌötÌm roce
realizov·ny v˝mÏnnÈ programy a rozvinuty
partnerskÈ vztahy v oblasti edukace.
V r·mci projektu UËÌme o MoravÏ, kter˝
realizuje Integra spolu s partnersk˝mi ökolami,
bude pedagog˘m a student˘m z Gruzie komplexnÏ p¯edstaven region jiûnÌ Moravy.
Ve dnech 17.ñ20. prosince navötÌvila delegace z Gymn·zia INTEGRA BRNO partnerskÈ
lyceum v gruzÌnskÈm Tbilisi. Na sch˘zce bylo
podeps·no memorandum o spolupr·ci.
Mgr. Ond¯ej H˝sek,
z·stupce ¯editelky ökoly
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LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE 2010
KulturnÌ centrum LÌöeÚ za podpory M» Brno-LÌöeÚ uspo¯·dalo jiû
8. roËnÌk tradiËnÌch LÕäE“SK›CH V¡NOC. Tato pÏkn· akce se uskuteËnila v prostor·ch kulturnÌho domu DÏlÚ·k v sobotu 11. prosince 2010. Jiû
v p¯eds·lÌ byl p¯ipraven pro vöechny malÈ i velkÈ n·vötÏvnÌky kr·snÏ
nazdoben˝ v·noËnÌ stromeËek, kter˝ dotv·¯el p¯Ìjemnou atmosfÈru tÈto
p¯edv·noËnÌ akce.
Vöechny p¯ÌtomnÈ
p¯ivÌtal v 10.00 hodin
starosta pan Mgr. B¯etislav ätefan, kter˝ takÈ
tuto slavnostnÌ v·noËnÌ
akci zah·jil. DopolednÌ
blok byl vÏnov·n naöim
nejmenöÌm dÏtem. Jako
prvnÌ letos vystoupila
Mä Nekleû s p·smem
ÑBÌl˝ v·noËnÌ Ëasì. MÌËek Eda z KCL Kotlanka p¯edvedl spoleËnÈ cviËenÌ
dÏtÌ s rodiËi. RodinnÈ centrum Pastelka vystoupilo s po¯adem ÑMyöÌ sourozenciì. Mate¯sk· ökola Synkova p¯evedla p·smo ÑChumelÌ se, chumelÌì,
Mä SlunÌËko obohatilo program ÑV·noËnÌm koledov·nÌmì a dÏti z Mä Pol·Ëkova, kterÈ zastoupily v letoönÌm roce takÈ Zä HornÌkovu (ta vystupovala na ZelnÈm trhu a nemohla se z˙Ëastnit), p¯edvedly publiku kr·snÈ vystoupenÌ s n·zvem ÑJdeme k V·m s koledouì. N·sledovalo taneËnÌ vystoupenÌ ÑRumba rejì taneËnÌ skupiny St¯evÌËky z TJ SOKOL LÌöeÚ, dÌvek
z kurz˘ orient·lnÌch b¯iönÌch tanc˘ z KCL Kotlanka. P·smo ÑHvÏzdy nad
KostelÌËkemì p¯edstavila TS Hanaka ñ LÌöeÚ. NechybÏla ani HudebnÌ ökola
Yamaha s vystoupenÌm ÑV·noce s Yamahouì. Cel˝ dopolednÌ blok uzav¯ela
Mä Brat¯Ì PelÌök˘. Vöem dÏtem se vystoupenÌ velmi povedla.
OdpolednÌ program pat¯il zvl·ötÏ z·kladnÌm ökol·m a vöechny p¯ÌtomnÈ zde opÏt uvÌtal pan starosta. Pestr˝ program pokraËoval veselou v·noËnÌ
poh·dkou DIVADLA KAMAR¡DI.
TakÈ odpolednÌ program se vöem velmi lÌbil. Z·kladnÌ umÏleck· ökola
AntonÌna Doleûala zah·jila vystoupenÌ ökol programem ÑV·noËnÌ troubenÌ
a pÌsk·nÌì. N·sledovalo vystoupenÌ Zä NovolÌöeÚsk· ÑAndÏlskÈ zpÌv·nÌì
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a z tÈto ökoly se n·m
p¯edvedla i taneËnÌ skupina ÑDÏtsk· srdce buchy ñ buchì se sv˝m mil˝m vystoupenÌm.
Zä Holzova v letoönÌm roce p¯iöla s po¯adem ÑP¯edv·noËnÌ poh·dkov· siestaì a Zä
Masarova p¯edvedla n·vötÏvnÌk˘m tÈto akce p·smo s n·zvem ÑV·noËnÌ koledyì, ÑZvÌ¯·tka a loupeûnÌciì, ÑämoulÌci z Masarkyì a ÑV·noËnÌ zastavenÌì. Obdiv vöech p¯Ìtomn˝ch si zaslouûily malÈ
gymnastky z SK PROVO Brno-LÌöeÚ. OdpolednÌ blok tentokr·t zakonËily
hudebnÌ kurzy z KCL Kotlanka, konkrÈtnÏ ÑKytarov· vystoupenÌì.
Na vöechny dÏti, vystupovalo jich celkem 430, Ëekal jeötÏ po ukonËenÌ
mal˝ d·reËek, kter˝ pro tento 8. roËnÌk LIäE“SK›CH V¡NOC p¯ipravilo
KCL. Kr·snou v·noËnÌ atmosfÈru v DÏlnickÈm domÏ dotv·¯ely i v·noËnÌ
prodejnÌ st·nky s tradiËnÌm pernÌkem, vizovick˝m peËivem, ruËnÏ tvo¯en˝mi v˝robky, keramikou, v·noËnÌmi d·rkov˝mi p¯edmÏty nebo t¯eba cukrovou vatou. A tak si, mimo program, mohli n·vötÏvnÌci nakoupit i malÈ
v·noËnÌ d·reËky. Z·jem byl o v·noËnÌ hvÏzdy, kaktusy, ale tÈû o rukodÏlnÈ
v˝robky ObËanskÈho sdruûenÌ Brigancia.
Bylo mil˝m p¯ekvapenÌm, ûe se bÏhem celÈho dne v DÏlnickÈm domÏ
vyst¯Ìdalo tÈmÏ¯ Ëty¯i tisÌce lidÌ.
R·di bychom, p¯i tomto malÈm ohlÈdnutÌ za touto hezkou v·noËnÌ
akcÌ, chtÏli velice podÏkovat vöem ˙ËinkujÌcÌm dÏtem, kterÈ byly vöechny
skvÏlÈ!
DÏkujeme takÈ vöem pedagog˘m za jejich v˝bornÏ odvedenou organizaËnÌ i tvo¯ivou pedagogickou pr·ci. A samoz¯ejmÏ n·ö velk˝ dÌk pat¯Ì
naöim partner˘m ñ firmÏ JARYS stav, spol. s r.o. a spoleËnosti SITA CZ
a.s. D·le dÏkujeme spoleËnosti STAVOS Brno, a.s.
Mgr. Hana Baldelli,
¯editelka KC LÌöeÚ



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

VINOHRADY-TÏlocviËna ökoly-Bzeneck· 23, zadnÌ vchod

Úterý 18 h ZUMBÁÁÁÁ
Čtvrtek 18 h AEROBIC
KoupÌte-li si permanentku na 10 vstup˘ s neomezenou dobou platnosti ñ
cena lekce 65 KË. Pro majitele rodinn˝ch Ëi senior pas˘ cena pouze 58,50 KË.

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ, tel.: 775 629 862
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Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz
otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

• kadeřnictví, prodluž. vlasů ........ 776 666 132
• solárium
• kosmetika ....................................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
• nově prodlužování řas – ............ 775 655 539
• akční zaváděcí cena 1000 Kč

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·,
znaËkov· a roËnÌkov·. Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

TŠ LYA
Vás srdečně zve
do 2. pololetí na
NOVÉ TANEČNÍ KURZY
Od 7. 2. každé pondělí 19–20 SALSA aj. sólo – začátečnice
20–21 SALSA aj. párová – začátečníci
Gymnázium INTEGRA, Rašelinová 11, Brno-Líšeň
Od 10. 2. každý čtvrtek 18–19 SALSA aj. sólo – začátečnice
20–21 SALSA aj. párová – začátečníci
Společenský sál, Pálavské nám. 15 (nad Albertem),
Brno-Vinohrady
Pro zpestření zařadíme do výuky i základy těchto tanců:
SALSATON, BACHATA, MERENGUE, ZOUK, CUMBIA aj.
STÁVAJÍCÍ KURZY ZUMBA fitness stále probíhají
každé pondělí 18.30–19.30 a 19.30–20.30
ZŠ Novolíšeňská 10, Brno-Líšeň
A každý čtvrtek 17–18 Společenský sál, Pálavské nám 15
(nad Albertem) Brno-Vinohrady
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:

tel.: 603 552 212, lya@lya.cz, www.lya.cz
➡➡➡➡

PEDIKÚRA

➡➡➡➡

!!! BEZ OBJEDNÁNÍ A REZERVACÍ !!!

Studio Orange, zámek Belcredi, Pohankova 8, Líšeň
lakování, P-shine, masáže lýtek, kosmetické úpravy, obočí, řasy
Objednávky: slečna Michaela (Po–Pá 8–17)
parkování u vchodu (za kostelem)

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí

Silvie Blatná, Holzova 23, Líšeň

Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
Po–Pá 8–19 hod., So pouze na objednávku. Tel.: 773 278 127
Modelace nehtů – manikúra P-shine
Pedikúra po domluvě v pohodlí vašeho domova. Tel.: 725 085 830

PIVO nebo KÁVA
ZDARMA!
Za vsazenou sázenku/y nad 99 Kþ na novém

sázkovém terminálu SYNOTtip
ve Sportbaru Tulipán, Kotlanova 7 vedle Jasmínu.

Všechny zápasy Komety na plazmČ
a další sportovní pĜenosy.
Každé pondČlí od 19:00 šipkový turnaj.

www.facebook/sportbar tulipan

Je lepší hrát, než
se jen dívat!

KOSMETICKÉ A VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY
Renaty Bělinové
tel. 77 62 77 931 • 544 216 776
NOVINKA
Vita Liberata – nástřik zdravého a rychlého opálení.
Svatby, plesy atd.

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň

Kotlanovaȱ7ȱ

ȱȱȱBrnoȱLíšeÜȱ

Broušení hran a skluznic lyží, struktura kamenem, vosk,
montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Otevřeno Po–Pá 13–18 hod.

Srde²n»ȱvásȱzvemeȱdoȱRestauraceȱJasmín,ȱ
ȱȱkdeȱvásȱ²ekáȱnejenȱpìíjemnéȱposezení.ȱ

Prodej skvělých kol GHOST!
Modely 2011 již v prodeji, doprodej modelů 2010.
tel. (v pracovní době): 777 276 947 • www.tandembike.cz

ȱ

ȱȱȱȱȱVȱlednuȱmámeȱproȱvásȱpìipravenouȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱgastronomickouȱnabídku:ȱȱ



19.1.ȱȬȱ23.1.ȱdízkyȱaȱìíze²ky!!!ȱ
ȱ

Poledníȱmenuȱ–ȱ3ȱdruhy.ȱ
Širokýȱvýb»rȱzȱpestréhoȱjídelní²ku.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱRodinnéȱaȱfiremníȱakce.ȱ
ȱ

ȱȱȱROZVOZȱPIZZYȱAȱJÍDELȱ
ȱzȱnašehoȱjídelní²kuȱZDARMA!ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱwww.restauracejasmin.czȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱTel.:ȱ608ȱ11ȱ77ȱ38ȱ
Poukaz na slevu 10 % z ceny
objednané pizzy nebo jídla na rozvoz.
Kurzy sniování nadváhy STOB

Ledenbøezen 2011, CVÈ Louka, Bzenecká, Brno-Vinohrady
Vytvoøíte si správné stravovací a pohybové návyky, zhubnete
a váhové úbytky si udríte. Skupinové i individuální, dle zájmu
v odpoledních nebo dopoledních hodinách (dopo ledne s moností
hlídání dìtí). Více na http://zdraviavyziva.kvalitne.cz/.

Pøihláky do 10. 1. 2011 vera.stob@seznam.cz tel. 732 261 007

LÍEÒSKÉ NOVINY
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Tel. kontakty: 542 210 408, 603 712 673, 603 712 672
 &#&#(324551467815787815785 3'(#
+
E-mail: byt.brno@volny.cz 3'(# '9 ( +

elektrikáøské práce
instalatérské práce
stolaøské práce
drobné stavební práce

Práce pro domácnost
Táborská 142, 615 00 Brno
Tel.: 548 425 222
Mobil: 734 605 148

Inzerce v LÌöeÚsk˝ch novin·ch
tisk·rna SETTRONIC, BubenÌËkova 30, Brno, tel. 548 538 528, 603 588 964

!

Z kultury
Kulturní centrum Líšeň
v roce 2011
Pravda, pracovitost a poctivost (PPP),
to jsou t¯i z·kladnÌ pilÌ¯e, o kterÈ se opÌr· Ëinnost KulturnÌho centra LÌöeÚ. JeötÏ jednu
vlastnost vöak nesmÌm opomenout, a tou je
sluönost. S tÌmto z·kladnÌm etick˝m obsahem a n·roËn˝m pracovnÌm programem jsem
p¯istupovala k celÈ n·plni Ëinnosti KCL
a povaûuji za nutnÈ, aby byl nedÌlnou souË·stÌ pracovnÌ n·plnÏ kaûdÈho pracovnÌka
KCL. To, ûe se to da¯Ì a KCL se stalo skuteËnÏ v˝znamnou kulturnÌ institucÌ, svÏdËÌ nejen pozitivnÌ ohlasy na souËasnou Ëinnost
KCL, ale i to, ûe lidÈ se cÌtÌ v jeho prost¯edÌ
dob¯e a r·di jej navötÏvujÌ. T˝m pracovnÌk˘,
kter˝ zde nynÌ pracuje a tvo¯Ì, si je urËitÏ vÏdom, jak jsou ta t¯i ˙vodnÌ slova zavazujÌcÌ,
a jak je d˘leûitÈ i n·roËnÈ sv˝m kaûdodennÌm jedn·nÌm i pracÌ je naplnit obsahem.
Prakticky v kaûdÈm programu politickÈho
subjektu je podpora kultury. A to je dob¯e,
neboù kultura nenÌ Ñobchodì v pravÈm slova
smyslu, ale ten nejuölechtilejöÌ zp˘sob rozvoje tÏch nejlepöÌch duchovnÌch vlastnostÌ
kaûdÈho ËlovÏka. V r˘zn˝ch souvislostech se
o tom takÈ zmiÚujÌ v˝znamnÈ osobnosti svÏtov˝ch dÏjin.
Je jiû urËitou tradicÌ, ûe si na zaË·tku
kaûdÈho roku kladou lidÈ urËit· osobnÌ p¯edsevzetÌ, tak i my v KulturnÌm centru LÌöeÚ
chceme naplÚovat po cel˝ch dalöÌch 365 dn˘
ona t¯i PPP. Proto budete vûdy vöichni vÌt·ni
u n·s v KulturnÌm centru LÌöeÚ. JeötÏ jednou
hodnÏ zdravÌ a ˙spÏch˘ v roce 2011 V·m p¯ejÌ zamÏstnanci KCL.

Líšeňský profil
Aû se u v·s doma ozve zvonek, nebojte se,
to nenÌ neËekan· n·vötÏva. To je jen dalöÌ Ë·st
projektu LÌöeÚsk˝ profil. A pro obyvatele StarÈ
LÌönÏ snad i ta nejzajÌmavÏjöÌ.
K V·noc˘m dostanou LÌöeÚ·ci netradiËnÌ
opoûdÏn˝ d·rek ñ v r·mci projektu LÌöeÚsk˝
profil Kate¯iny äedÈ jim bude dom˘ doruËena
kniha pln· kreseb profil˘. Tu dostanou osobnÏ
z rukou t˝mu LÌöeÚskÈho profilu nÏkdy v pr˘bÏhu ledna. Pr·vÏ tato kniha pak d·v· obyvatel˘m
LÌönÏ do ruky nevÌdanou moc ñ sami rozhodnou
o vÌtÏznÈm profilu, kter˝m se cel˝ projekt
uzav¯e.
ÑVzhledem k poËtu str·nek, kterÈ kniha m·,
budou listy velmi tenkÈ, i tak se m˘ûete tÏöit
na rozs·hlÈ dÌlo,ì ¯Ìk· MarkÈta Vencl˘, kter· m·
tisk a vzhled knihy na starosti. ÑP˘jde o ne ˙plnÏ
tradiËnÌ vazbu, jednotlivÈ listy p˘jdou lehce vytrhnout,ì dod·v·. Pr·vÏ zmiÚovan· ˙prava knihy
m· jedin˝ d˘vod a to zjednoduöit systÈm hlasov·nÌ o profilu ËlovÏka, kter˝ nejlÈpe zosobÚuje
Starou LÌöeÚ. ÑNejprve zazvonÌme u dve¯Ì a p¯ed·me do kaûdÈ dom·cnosti jeden v˝tisk knihy.
LidÈ pak budou mÌt asi t˝den na to, aby vybrali
profil, kter˝ podle nich LÌöeÚ nejvÌc p¯ipomÌn·.
List s tÌmto profilem jednoduöe vytrhnou. My
pak v domluven˝ Ëas p¯ijdeme a str·nku p¯e-

vezmeme,ì informuje o pr˘bÏhu v˝bÏru vÌtÏznÈho profilu Petra Jadrn·, spolupracovnice Kate¯iny äedÈ.
V r·mci projektu zavÌtalo do StarÈ LÌönÏ
p¯es pÏt set umÏlc˘ z celÈ republiky, kte¯Ì sv˝mi
oblÌben˝mi v˝tvarn˝mi technikami zachycovali
horizont s kostelem a takÈ profil osoby, jenû podle jejich mÌnÏnÌ svou fyziognomiÌ LÌöeÚ nejlÈpe zosobÚovala. ÑMÏli jsme tu nejenom malÌ¯e, ale takÈ karikaturisty, socha¯e, fotografy
a spoustu dalöÌch umÏlc˘ r˘znÈho zamÏ¯enÌ,ì
¯Ìk· Petra Jadrn·. Rozmanitost v˝tvarn˝ch prost¯edk˘ öla ale stranou v poslednÌ f·zi projektu,
kdy mÏli umÏlci za ˙kol nakreslit v˝sledn˝ Ñformul·¯ì. Vöichni tak museli vzÌt do ruky pero
a tuö. ÑB·la jsem se, ûe se lidÈ p¯Ìliö zamÏ¯Ì
na v˝tvarnou techniku, oblÌbenÈ barvy a podobnÏ. Proto mÏ napadlo, ûe pr·vÏ formul·¯, podle
kterÈho se bude vybÌrat, nakreslÌ vöichni perem
a Ëernou tuöÌ,ì objasnila autorka projektu
Kate¯ina äed·. Vcelku jednoduch· myölenka tak
zajistÌ, ûe se lidÈ budou soust¯edit jen na to podstatnÈ.
Vöechno bude anonymnÌ a tajnÈ, jedinÈ jmÈno, kterÈ se lidÈ dozvÌ bude jmÈno ËlovÏka z vÌtÏznÈho Ñformul·¯eì. To bude zn·mÈ nÏkdy
v pr˘bÏhu ˙nora. Takûe uû nezb˝v·, neû se tÏöit.

Z dopisů čtenářů
⁄vodnÌ zased·nÌ zastupitelstva M»-LÌöeÚ konanÈ ve velkÈm s·le radnice dne 1. 12. 2010
probÏhlo ve standardnÌch parametrech. P¯edem dohodnut· vedoucÌ koalice politick˝ch subjekt˘ ñ vÌtÏzovÈ voleb »SSD (8) spojen· s ODS (6) a Lidovci (2) za podpory KS»M (3), nadiktovala z pozice sÌly
19 ku 10 program a rozodla o p¯edem dohodnut˝ch a urËen˝ch funkcÌch...
Milan Rozpr˝m
(»l·nek, kter˝ do redakce zaslal pan Milan Rozpr˝m ke zve¯ejnÏnÌ, byl v pr˘bÏhu p¯Ìpravy LÌöeÚsk˝ch novin jiû publikov·n v plnÏm znÏnÌ na http://www.vlisni.cz, kde jej takÈ naleznete.)

Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

V·noËnÌ akademie SK PROVO Brno
35 let Národopisného
souboru Líšňáci
Kdyû je nÏkomu pÏtat¯icet, je to ËlovÏk
v plnÈm rozkvÏtu sil a ËlovÏk, kter˝ uû dob¯e vÌ,
o co mu v ûivotÏ jde. To platÌ bezesporu i o N·rodopisnÈm souboru LÌöÚ·ci, kterÈmu k tomuto
jubileu dne 20. listopadu 2010 p¯iölo pogratulovat mnoho host˘ dom·cÌch i p¯espolnÌch.
Na slavnosti, kter· se konala v DÏlnickÈm domÏ,
se na pÛdiu vyst¯Ìdaly dom·cÌ soubory Star· LÌöeÚ a LÌöÚ·Ëek a cimb·lov· muzika LÌöÚ·ci, vystoupil takÈ sp¯·telen˝ KlobuËan z Valaösk˝ch
Klobouk, kter˝ p¯edvedl typickÈ temperamentnÌ
tance jiûnÌho Valaöska. Jak jsme jiû ¯ekli, LÌöÚ·ci
dob¯e vÏdÌ, co je jejich cÌlem, a takÈ to dÏlajÌ. Uû
pÏtat¯icet let n·m ukazujÌ bohatstvÌ lÌöeÚskÈho
folklÛru a oûivujÌ umÏnÌ, kterÈ zaznamenali naöi
p¯edkovÈ. TÏûko dnes spoËÌtat vöechny p¯Ìleûitosti, p¯i nichû ˙Ëinkovali, a vöechna mÌsta, kter· navötÌvili. Hody, doûÌnky, festivaly, besedy
u cimb·lu, n·rodopisnÈ slavnosti, poutÏ, plesy,
p¯ehlÌdky, zahraniËnÌ z·jezdy ñ to vöe se snadno
vyjmenuje, ale kdo nezkusil, nevÌ, kolik ˙silÌ se
za tÌm vöÌm skr˝v·. Je ale pravda, ûe je to takÈ
hodnÏ radosti a z·ûitk˘. Proto jeötÏ jednou vöem
souËasn˝m i b˝val˝m vedoucÌm i Ëlen˘m dÏkujeme, ûe kousek tÈto radosti st·le p¯in·öejÌ i n·m.
A nejen to ñ takÈ za to, ûe otevÌrajÌ naöe oËi
pro kr·su, kter· by jinak z˘stala skryt·.
Milena Tomanov·

"

Dne 14. prosince 2010 p¯edvedly gymnastky a maûoretky SK PROVO Brno pod vedenÌm panÌ Jany
ProkeöovÈ p¯ekr·snÈ cviËebnÌ sestavy v DÏlnickÈm domÏ v LÌöni. V dopolednÌch hodin·ch provedly
uk·zky svÈ pr·ce pro û·ky Mä a Zä a totÈû zopakovaly v podveËer pro rodiËe a ve¯ejnost.
Technick· provedenÌ interpretek s obruËemi, se övihadly i bez n·ËinÌ byla na vynikajÌcÌ celorepublikovÈ ˙rovni. P¯ed ukonËenÌm produkce si mohli chlapci i dÏvËata Mä a Zä sami vyzkouöet cviËenÌ
s obruËemi a sezn·mit se tak s pracÌ zkuöen˝ch gymnastek, kterÈ se tomuto sportu vÏnujÌ s maxim·lnÌm
nasazenÌm.
MladÌ n·vötÏvnÌci DÏlÚ·ku tak byli inspirov·ni zkuöen˝mi sportovkynÏmi, jak lze takÈ tr·vit voln˝
Ëas cviËenÌm pro svoje zdravÌ, z·bavu a pro radost sv˝ch rodiË˘.
Karel FUX

Nepal vöe, co ho¯Ì (2)
P·lenÌm plast˘ v·ûnÏ ohroûujete svÈ okolÌ
Dom·cÌ odpad je z velkÈ Ë·sti tvo¯en plasty ñ PET (polyetylen-tereftal·t), PE (polyetylen), PP
(polypropylen), PS (polystyren). Tyto plasty obsahujÌ ve svÈ molekule pouze uhlÌk, vodÌk a kyslÌk. P¯i
dokonalÈm spalov·nÌ by tedy vznikal pouze oxid uhliËit˝ a voda. Proto se tyto materi·ly spalujÌ pouze
pr˘myslovÏ ve spalovn·ch, kde se podmÌnky co nejvÌce dokonalÈmu spalov·nÌ blÌûÌ. PET l·hve a obaly
tetrapak (s PE foliÌ) od dûus˘ Ëi krabicovÈho mlÈka pat¯Ì tedy do ûlut˝ch kontejner˘ na t¯ÌdÏn˝ odpad.
OstatnÌ plasty d·v·me do smÏsnÈho odpadu Ëi ekodvoru, odkud jdou do spalovny.
P·lenÌm plast˘ v dom·cÌch kamnech vznikajÌ vysoce toxickÈ produkty nedokonalÈho spalov·nÌ.
Byly identifikov·ny stovky l·tek. VÏtöina obsaûenÈho uhlÌku se sp·lÌ na oxid uhelnat˝ (14 %), tÏkavÈ
uhlovodÌky ñ methan, ethen, karcinogennÌ benzen, toluen (16 %) a na polycyklickÈ aromatickÈ uhlovodÌky PAH (3 %). NavÌc po p¯iloûenÌ plastov˝ch pytlÌk˘, PET l·hvÌ Ëi vlhk˝ch kartÛn˘ se oheÚ v kamnech p¯idusÌ a smÏs dlouho doutn· ñ to jsou v˝bornÈ podmÌnky pro tvorbu spalin bohat˝ch na oxid
uhelnat˝, saze a akrolein. Saze b˝vajÌ mylnÏ povaûov·ny za formu uhlÌku, ale ve skuteËnosti obsahujÌ
znaËn· mnoûstvÌ kondenzovan˝ch aromatick˝ch uhlovodÌk˘ (PAH), z nichû mnohÈ jsou karcinogennÌ
a p¯i dlouhodobÈ expozici v·ûnÏ poökozujÌ zdravÌ. NejvÌce sazÌ produkuje spalov·nÌ polystyrenu a tÌm
i vysokÈ mnoûstvÌ karcinogennÌch PAH. Spalov·nÌm polystyrenu se takÈ uvolÚuje karcinogennÌ styren,
kter˝ rovnÏû zp˘sobuje poökozenÌ oËÌ a sliznic. DlouhodobÈ p˘sobenÌ ovlivÚuje nervov˝ systÈm a je
p¯ÌËinou bolestÌ hlavy, ˙navy, slabosti a deprese.
(pokraËov·nÌ na str. 15)
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Z dopisů čtenářů
V minulÈm Ël·nku jsem jiû zmiÚovala velmi nebezpeËnÈ tzv. NOxy ñ
toxick˝ oxid dusnat˝ a dusiËit˝. NejvÌce jich vznik· p·lenÌm PE (polyetylenu).
Zvl·ötnÌm p¯Ìpadem je spalov·nÌ PVC (polyvinylchlorid), kter˝ obsahuje chlor. P¯i jeho spalov·nÌ proto nutnÏ vznikajÌ toxickÈ zplodiny. NejnebezpeËnÏjöÌ jsou vysoce toxickÈ polychlorovanÈ dibenzofurany a dibenzodioxiny. Ve stopovÈm mnoûstvÌ pak chlorovodÌk a plynn˝ chlor.
VÏtöina tÏchto l·tek je velmi rezistentnÌ, biologicky neodbourateln·
a v p¯ÌrodÏ se öÌ¯Ì s kolobÏhem vody. Dost·vajÌ se do p˘dy a stopov· mnoûstvÌ se ukl·dajÌ v ûiv˝ch organismech, hlavnÏ v tucÌch. Z organismu se prakticky nevyluËujÌ, takûe se postupnÏ kumulujÌ, aû po delöÌm Ëase mohou
dos·hnout toxickÈ hladiny.
Materi·ly obsahujÌcÌ jeötÏ jinÈ atomy (kromÏ C, H2, O2) jako nap¯Ìklad teflon, polyamidy, polyuretany aj. d·vajÌ spaliny v˝znamnÏ odliönÈho
sloûenÌ.
Z·kon o ochranÏ ovzduöÌ (Ë. 86/2002 Sb.) dovoluje v dom·cÌch topeniötÌch spalovat pouze palivo stanovenÈ v˝robcem. Uveden· paliva p¯itom nesmÏjÌ b˝t kontaminov·na chemick˝mi l·tkami. Podle obËanskÈho
z·konÌku ß 127 odst. 1 nesmÌ vlastnÌk vÏci nadmÌru p¯imÏ¯enou pomÏr˘m
obtÏûovat sousedy prachem, popÌlkem, kou¯em, plyny, parami, pachy aj.
Mgr. Jana Ban·
(podle materi·lu Doc. Ing. Igora Linharta, CSc.,
kter˝ je organick˝ chemik a toxikolog)

Sport
Zhodnocení Mikulášského turnaje
V sobotu 4. 12. se uskuteËnil jubilejnÌ XX. roËnÌk turnaje v rekreaËnÌm
volejbale mix˘ (2 ûeny, 4 muûi), po¯·danÈho TJ Sokol LÌöeÚ a sportovnÌ komisÌ RM» LÌöeÚ. P¯i slavnostnÌm zah·jenÌ byla vöem nastoupen˝m druûstv˘m p¯ed·na mikul·ösk· nadÌlka. NadÌlka byla zajiötÏna lÌöeÚskou radnicÌ a svat˝m Mikul·öem. S nadÌlkou byli vöichni spokojeni. Potvrdilo se,
ûe kdo si hraje nezlobÌ! NadÌlka a chutn˝ gul·ö po¯adatel˘ p¯ispÏli k tomu,
ûe sportovci mohli v pr˘bÏhu urputn˝ch boj˘ doplÚovat tak pot¯ebnÈ kalorie a vitamÌny. Kapit·nky jednotliv˝ch druûstev sloûily p¯ed zah·jenÌm
boj˘ slib, ûe turnaj proûijeme ve veselÈ p¯edv·noËnÌ n·ladÏ, a to takÈ bylo
beze zbytku splnÏno! Turnaj se odehr·l v kategorii junior˘ a veter·n˘. VÌtÏzovÈ zÌskali t¯pytiv˝ poh·r a medaile vÏnovanÈ sportovnÌ komisÌ RM»
LÌöeÚ. V kategorii veter·n˘ slavilo vÌtÏzstvÌ naöe druûstvo Sokolu LÌöeÚ!
Hr·Ëi podali nadöen˝ a obÏtav˝ v˝kon, a mohou b˝t p¯Ìkladem naöemu
muûstvu junior˘, kte¯Ì bohuûel nepostoupili ze z·kladnÌ skupiny. Proto
apeluji na volejbalovÏ orientovanÈ LÌöÚ·ky, aby neot·leli a p¯iöli posÌlit
naöe ¯ady. TrÈnujeme kaûd˝ Ëtvrtek od 20 hod. a nedÏli od 18 hod. v lÌöeÚskÈ sokolovnÏ.
Z turnaje nakonec odch·zeli vöichni zdravÏ protaûenÌ a v dobrÈ n·ladÏ,
coû je v p¯edv·noËnÌm shonu p¯Ìjemn· zmÏna a vöem ji v¯ele doporuËuji!
F. K.

Turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu 20. 11. 2010
Jako kaûd˝ rok v tomto Ëase po¯·dal oddÌl stolnÌho tenisu Sokola
LÌöeÚ v malÈm s·le LÌöeÚskÈ sokolovny v sobotu 20. listopadu turnaj
pro neregistrovanÈ hr·Ëe.
Moûn· n·stup podzimnÌho poËasÌ, ale p¯edevöÌm chuù si zahr·t
v obvyklÈm termÌnu v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ zp˘sobily, ûe se tradiËnÌ
akce z˙Ëastnilo 22 dospÏl˝ch muû˘ i ûen a 9 hr·Ë˘ do 15 rok˘. Mezi
˙ËastnÌky v kategorii dospÏl˝ch i ml·deûe bylo nÏkolik shodn˝ch p¯ÌjmenÌ, coû znamenalo, ûe rodiËe a prarodiËe p¯ivedli za pingpongovÈ
stoly svÈ dÏti a vnuky. Tito vöichni se utkali ve dvou kategoriÌch o podzimnÌho p¯ebornÌka. V kategorii ml·deûe do 15 rok˘ hr·Ëi hr·li ve dvou
skupin·ch kaûd˝ s kaûd˝m. Postupem prvnÌch t¯Ì hr·Ë˘ vznikla öestiZahajovacÌ n·stup druûstev
Ëlenn· fin·lov· skupina, kde po poslednÌm z·pase bylo toto po¯adÌ:
1. Karel T˘ma, Zä MutÏnick·; 2. David Boûek,
Zä KamenaËky; 3. Jakub Nov·k, Zä Lerchova;
Propozice ZT ÑLÕäE“ CUPì 2011 sk. B
4. Adam Konvalinka, Zä Mokr·; 5. David Gajduöek, Zä MutÏnick·; 6. Jakub ätoudek, Zä MiBÌl· skupina
Modr· skupina
lÈnova.
1. Zb˝öov
1. R·jeËko
DospÏlÌ po odehr·nÌ Ëty¯ z·kladnÌch skupin
2. äaratice
2. Slavkov
vytvo¯ili postupem prvnÌch dvou hr·Ë˘ osmi3. Ochoz
3. LÌöeÚ C
Ëlennou fin·lovou skupinu. Po odehr·nÌ vöech
4. Medl·nky
4. Draûovice
z·pas˘ bylo toto po¯adÌ:
5. LÌöeÚ B
5. MS
1. Milan Ryöav˝, 2. Josef Konvalinka, 3. Lenka
I. kolo
05. 2. 09:00 Medl·nky ñ Ochoz
05. 2. 17:00 Slavkov ñ MS
Streitov·, 4. Dana Tesa¯ov·, 5. ZbynÏk Janda,
06. 2. 17:00 LÌöeÚ B ñ äaratice
05. 2. 19:00 LÌöeÚ C ñ Draûovice
6. Miroslav T˘ma, 7. Milan Fadrn˝, 8. RadomÌr
Zb˝öov ñ volno
R·jeËko ñ volno
AndÏl.
II. kolo
12. 2. 17:00 Zbyöov ñ äaratice
12. 2. 09:00 LÌöeÚ B ñ Ochoz
SvÈ vÌtÏzstvÌ z loÚskÈho podzimnÌho turna13. 2. 17:00 R·jeËko ñ Slavkov
12. 2. 19:00 LÌöeÚ C ñ MS
je bez por·ûky obh·jil Milan Ryöav˝. Hr·Ëi na
Medl·nky ñ volno
Draûovice ñ volno
III. kolo
19. 2. 09:00 Zb˝öov ñ Ochoz
19. 2. 17:00 MS ñ Draûovice
prvnÌch t¯ech mÌstech v jednotliv˝ch katego20. 2. 17:00 LÌöeÚ B ñ Medl·nky
19. 2. 19:00 LÌöeÚ C ñ R·jeËko
riÌch obdrûeli diplomy a vÏcnÈ ceny. PoprvÈ
äaratice ñ volno
Slavkov ñ volno
v historii turnaj˘ se v˝raznÏ prosadily do celkoIV.
kolo
26.
2.
09:00
äaratice
ñ
Ochoz
26
.2.
17:00
R·jeËko ñ Draûovice
vÈho po¯adÌ kategorie dospÏl˝ch ûeny. P¯Ìjem27. 2. 17:00 Zb˝öov ñ Medl·nky
26. 2. 19:00 LÌöeÚ C ñ Slavkov
n˝m zpest¯enÌm bylo opÏt vystoupenÌ nÏkolika
LÌöeÚ B ñ volno
MS ñ volno
sportovc˘ provozujÌcÌch jako hlavnÌ jin˝ sport
V. kolo
05. 3. 17:00 äaratice ñ Medl·nky
v5. 3. 09:00 Draûovice ñ Slavkov
(tenistÈ, volejbalistÈ). Tentokr·t se kromÏ odliö06. 3. 17:00 LÌöeÚ B ñ Zb˝öov
06. 3. 11:00 MS ñ R·jeËko
nÈho stylu hry prezentovali nÏkolika p¯ekvapiOchoz ñ volno
LÌöeÚ C ñ volno
v˝mi v˝sledky.
Semifin·le 12. 3. 15:00 1B ñ 2M
12. 3. 09:00 4B ñ 3M
Po¯adatelskÈ zajiötÏnÌ bylo tradiËnÏ velmi
12. 3. 17:00 2B ñ 1M
12. 3. 11:00 3B ñ 4M
dobrÈ, stejnÏ jako spolupr·ce se sportovnÌ ko13. 3. 17:00 5B ñ 5M
misÌ M» Brno-LÌöeÚ. Partnerem akce bylo KulO umÌstÏnÌ 19. 3. 15:00 3 ñ 4 poraûenÌ
19. 3. 09:00 7 ñ 8 poraûenÌ
turnÌ centrum LÌöeÚ. Fotky z turnaje je moûnÈ
19. 3. 17:00 1 ñ 2 vÌtÏzovÈ
19. 3. 11:00 5 ñ 6 vÌtÏzovÈ
prohlÈdnout na www.brno-lisen.cz ve sportovnÌ
20. 3. 17:00 5B ñ 5M odveta
rubrice.
Ladislav Breicetl
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Sport
Začátek roku 2011 v SK Líšeň
V pondÏlÌ 7. 12. 2010 probÏhlo hodnocenÌ sezony ve fotbalovÈm
klubu SK LÌöeÚ. Seölo se 40 dobrovoln˝ch pracovnÌk˘, trenÈr˘, asistent˘, vedoucÌch muûstev, Ëlen˘ v˝boru a spr·vc˘ are·lu, zastoupeno bylo
vöech 21 muûstev SK LÌöeÚ. Bylo konstatov·no, ûe sportovnÌ v˝konnost
byla v podzimnÌ Ë·sti dobr·, ale je to jen polovina soutÏûe a v˝sledky
jsou podstatnÈ aû po ukonËenÌ sezony.
Jiû v lednu zaËÌn· vöech 21 muûstev s p¯Ìpravou na jarnÌ Ë·st sezony.
P¯Ìpravky a û·ci p¯ev·ûnÏ v orlovnÏ, v tÏlocviËn·ch a hal·ch s ˙ËastÌ
na halov˝ch turnajÌch. Dorost na umÏlÈ tr·vÏ SK LÌöeÚ a v orlovnÏ,
s ˙ËastÌ na MareËkovÏ memori·lu, kde se ˙ËastnÌ ligov· muûstva z celÈ
Moravy. D·le se dorost ˙ËastnÌ zimnÌho turnaje SK LÌöeÚ na umÏlÈ tr·vÏ.
Muûi A, B i C zaËÌnajÌ s trÈninkem jak na umÏlÈ tr·vÏ v LÌöni, tak v orlovnÏ a vöechna muûstva se ˙ËastnÌ zimnÌch turnaj˘, po¯·dan˝ch SK
LÌöeÚ. Celkem bude na zimnÌch turnajÌch v LÌöni odehr·no 86 z·pas˘
v mÏsÌcÌch leden ñ b¯ezen.
Futsal A a B pokraËuje plynule s jarnÌ Ë·stÌ soutÏûe ihned v lednu,
protoûe se tyto soutÏûe hrajÌ v hale. Bohuûel ani jedno z tÏchto muûstev
nem˘ûe hr·t dom·cÌ utk·nÌ v LÌöni, neboù jedna z nejvÏtöÌch mÏstsk˝ch
Ë·stÌ v BrnÏ nedisponuje halou s rozmÏry na futsal. NejbliûöÌ vhodn· hala
je v K¯enovicÌch Ëi BohunicÌch, kde SK LÌöeÚ hraje sv· dom·cÌ utk·nÌ.
SK LÌöeÚ pouûÌvala pro zimnÌ trÈnov·nÌ hlavnÏ pro ml·deû v minulosti halu v PodolÌ. V tomto roce je tato hala p¯ev·ûnÏ vyuûita dom·cÌmi
sportovci a na muûstva SK LÌöeÚ nez˘stal tÈmÏ¯ û·dn˝ Ëas. P¯esto, ûe je
orlovna SK LÌöeÚ vyuûita dennÏ cca od 15.30 do 20ñ21 hod., umoûÚuje
to max. 15 trÈninkov˝ch jednotek t˝dnÏ, zatÌmco SK LÌöeÚ i p¯i vyuûÌv·nÌ UT pro dospÏlejöÌ muûstva pot¯ebuje v zimnÌm obdobÌ p¯es 30 trÈninkov˝ch jednotek v tÏlocviËnÏ Ëi hale t˝dnÏ, takûe jednotliv· muûstva
si sh·nÌ dalöÌ moûnosti trÈninku, kde se d·.
SK LÌöeÚ vöak neûije jen fotbalem. V sobotu 22. 1. 2010 se kon·
v DÏlnickÈm domÏ v LÌöni pravideln˝ ples SK LÌöeÚ. Jen podot˝k·m, ûe
fotbalov˝ch ples je jedin˝ v LÌöni, kter˝ se kon· nep¯etrûitÏ vÌce jak 55 let.
Doch·zÌ takÈ ke zmÏnÏ provozovatele restaurace SK LÌöeÚ ÑNa h¯iötiì, KuËerova 4, LÌöeÚ. Firma Elkat po necel˝ch osmi letech na vlastnÌ
û·dost ukonËila provozov·nÌ tÈto restaurace. V˝bor dÏkuje tÌmto vedenÌ

firmy panu Pavlu KavickÈmu, panÌ HanÏ KavickÈ a panu Ing. Stanislavu
Tvar˘ûkovi za dobrou spolupr·ci s klubem a p¯eje hodnÏ ˙spÏch˘ p¯i
provozov·nÌ znovu otev¯enÈ restaurace a penzionu na KadlcovÏ ml˝nÏ.
Ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ byl nov˝m n·jemcem vybr·n pan Pavel K˙kol
ml. Restaurace bude od 18. 12. 2010 do 14. 1. 2011 mimo provoz z d˘vodu zmÏny vnit¯nÌho vybavenÌ restaurace nov˝m n·jemcem. Dne 15. 1.
2011 zahajuje nov˝ n·jemce provoz v restauraci ÑNa h¯iötiì. PrvnÌ den
provozu budou jiû tradiËnÌ zabijaËkovÈ hody, kterÈ zaËÌnajÌ v 7 hodin.
Od 12 hodin nabÌdka zabijaËkov˝ch specialit. Vöechno jÌdlo ze zabijaËky, zkonzumovanÈ hosty v restauraci, bude ZDARMA. Od n·sledujÌcÌho
dne bude restaurace otev¯ena dennÏ od 10 do 22 hod. NabÌdka minutkov˝ch jÌdel po cel˝ den. V pracovnÌ dny nabÌdka menu v hodnotÏ od 61 KË.

TÏöÌme se na Vaöi n·vötÏvu jak na plese SK LÌöeÚ,
na zimnÌm turnaji, tak v znovu otev¯enÈ restauraci.
Za SK LÌöeÚ Karel Hladiö,
p¯edseda

Rozlosování zimních turnajů SK Líšeň
Propozice ZT LÕäE“ CUP 2011 sk. A
I. kolo 22. 1. 2011
11:00 ROUSÕNOV
13:00 VYäKOV
15:00 ZBR. B
17:00 SPARTA BRNO
II. kolo 29. 1. 2011 11:00 BYSTRC
13:00 SPARTA
St. 2. 3. 2011
17:30 LÕäE“
Br. Ivanovice
10:00 ZBR. B
III. kolo 5. 2. 2011 11:00 ROUSÕNOV
13:00 ZBR. lig. dorost
15:00 BYSTRC
Br. Ivanovice
10:00 ZBR. B
IV. kolo 12. 2. 2011 11:00 BYSTRC
13:00 VYäKOV
15:00 LÕäE“ A
Br. Ivanovice
10:00 ZBR. B
V. kolo 19. 2. 2011 11:00 BYSTRC
13:00 ZBR. lig. dorost
15:00 LÕäE“
Br. Ivanovice
10:00 ZBR. B
VI. kolo 26. 2. 2011 11:00 VYäKOV
13:00 ZBR. lig. dorost
15:00 ROUSÕNOV
Br. Ivanovice
10:00 ZBR. B
VII. kolo 5. 3. 2011 11:00 VYäKOV
13:00 ROUSÕNOV
15:00 BLANSKO
Br. Ivanovice
10:00 ZBR. B

BLANSKO
ZBR. lig. dorost
LÕäE“
BYSTRC
ZBR. lig. dorost
BLANSKO
VYäKOV
ROUSÕNOV
VYäKOV
SPARTA
LÕäE“ A
BLANSKO
ROUSÕNOV
BLANSKO
ZBR. lig. dorost
SPARTA
BLANSKO
ROUSÕNOV
SPARTA BRNO
VYäKOV
SPARTA BRNO
BLANSKO
LÕäE“ A
BYSTRC
BYSTRC
SPARTA BRNO
LÕäE“ A
ZBR. lig. dorost

Propozice ZT DOROSTU ñ FOREMO CUP 2011
I. kolo 6. 2. 2011
09:00 BYSTRC
VYäKOV
11:00 SPARTA BRNO IVAN»ICE
13:00 SLATINA
M. KRUMLOV
15:00 LÕäE“
MS
II. kolo 13. 2. 2011
09:00 SLATINA
BYSTRC
11:00 MS
VYäKOV
13:00 M. KRUMLOV IVAN»ICE
15:00 LÕäE“
SPARTA
III. kolo 20. 2. 2011 09:00 SPARTA
MS
11:00 BYSTRC
IVAN»ICE
13:00 SLATINA
VYäKOV
15:00 LÕäE“
M. KRUMLOV
IV. kolo 27. 2. 2011 09:00 SLATINA
MS
11:00 M. KRUMLOV SPARTA
13:00 IVAN»ICE
VYäKOV
15:00 LÕäE“
BYSTRC
V. kolo 6. 3. 2011
09:00 MS
M. KRUMLOV
5. 3. 2011
19:00 BYSTRC
SPARTA
13:00 SLATINA
IVAN»ICE
15:00 LÕäE“
VYäKOV
VI. kolo 13. 3. 2011 09:00 MS
IVAN»ICE
11:00 SPARTA
VYäKOV
13:00 M. KRUMLOV BYSTRC
15:00 LÕäE“
SLATINA
VII. kolo 20. 3. 201 19:00 SLATINA
SPARTA
11:00 VYäKOV
M. KRUMLOV
Po 21. 3. 2011
19:00 MS
BYSTRC
»t 17. 3. 2011
17:00 LÕäE“
IVAN»ICE

Vöechna utk·nÌ se hrajÌ v are·lu SK LÌöeÚ na KuËerovÏ ulici na umÏlÈm tr·vnÌku 3. generace, p¯Ìp. viz pozn·mky v jednotliv˝ch rozpisech.
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