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ZDARMA
Úklid a údržba v Líšni
KomplexnÌ ˙drûbu ve¯ejnÈ zelenÏ, ËiötÏnÌ komunikacÌ a chodnÌk˘ vËetnÏ zimnÌ
˙drûby, prov·dÌ M» Brno-LÌöeÚ prost¯ednictvÌm smluvnÌch partner˘, a to na z·kladÏ
smluv z roku 2003. Smlouvy majÌ svÈ p¯ednosti i nedostatky. P¯Ìnos je zcela jistÏ v ustanovenÌch o cen·ch, kterÈ se vlastnÏ do dneönÌho dne drûÌ na ˙rovni pr·vÏ roku 2003.
Ovöem stejn· pozornost nebyla vÏnov·na
odstavc˘m, kterÈ ¯eöÌ zp˘sob ˙drûby. Ve
smlouv·ch chybÌ u z·sadnÌch ËinnostÌ exaktnÌ vyj·d¯enÌ toho, co
vlastnÏ obec chce. NenÌ potom asi p¯ekvapivÈ, ûe se obec a firma nedok·ûe v nÏkter˝ch situacÌch domluvit. Nap¯Ìklad ustanovenÌ t˝kajÌcÌ se ruËnÌho sbÏru neËistot z ploch ve¯ejnÈ zelenÏ. Smlouva ¯Ìk·,
ûe ruËnÌ sbÏr se m· prov·dÏt pr˘bÏûnÏ. Ovöem v n·zoru na to, co znamen· pr˘bÏûnÏ, se s firmou rozhodnÏ neshodnu. Moûn· i kv˘li cenÏ,
kter· je stanovena pauö·lem. To ned·v· firmÏ û·dnou öanci na to,
ûe by dostala vÌce penÏz. Samoz¯ejmÏ takÈ proto, ûe v˝sledkem je
Ñpr˘bÏûnÏì Ëist· LÌöeÚ, coû je, z mÈho pohledu vnÌm·nÌ, spÌöe jako
Ñpr˘mÏrnÏì Ëist·. A z daleka v tom nejsem s·m. PodobnÈ vnÌm·nÌ
majÌ bezesporu i auto¯i velkÈho mnoûstvÌ podnÏt˘ na kvalitu ˙drûby
ve¯ejnÈ zelenÏ, kterÈ n·m na radnici p¯ich·zejÌ.
Na druhou stranu je ale pot¯eba uvÈst, ûe v naöÌ M» je pomÏrnÏ
velkÈ mnoûstvÌ ve¯ejn˝ch ploch, kterÈ nenÌ v naöem majetku. Pokud
chceme (musÌme) dodrûovat platnÈ z·kony, tak o tyto plochy M»
peËovat nem˘ûe. MusÌm takÈ konstatovat, ûe v mnoha p¯Ìpadech nepom·hajÌ ani pokuty, kterÈ M» v˘Ëi majitel˘m uplatÚuje.
V nejbliûöÌch dnech budeme v org·nech samospr·vy projedn·vat
n·vrh dodatku, kter˝ p¯edkl·d·m. Jak z v˝öe uvedenÈho vypl˝v·,
bude se p¯edevöÌm jednat o p¯esnÏjöÌ stanovenÌ jednotliv˝ch ËinnostÌ,
kterÈ firmy prov·dÌ. Budu navrhovat zmÏny jak v kvantitÏ, tak v kvalitÏ. Pokud byste mÏli jakÈkoli podnÏty, poölete mi je, prosÌm,
na e-mail: sedlacek@brno-lisen.cz.
SamotnÈ dodatky ke smlouv·m n·m pomohou, ale bude pot¯eba
dalöÌch opat¯enÌ. A to jak preventivnÌch, tak n·sledn˝ch. V oblasti
prevence je Ëasto d˘leûitÈ dozvÏdÏt se o ÑproblÈmuì vËas. D· se tak
p¯edejÌt vzniku dalöÌch ökod. Nap¯Ìklad u ËernÈ skl·dky se tÈmÏ¯
vûdy st·v·, ûe pokud nenÌ odhalena vËas, nÏkte¯Ì spoluobËanÈ nabydou dojmu, ûe se jedn· o ve¯ejnÈ smetiötÏ a zaËnou p¯id·vat dalöÌ
smetÌ. Koncem roku by mÏl b˝t spuötÏn webov˝ port·l, kde budete
moci p¯ehlednÏ vkl·dat vaöe podnÏty a z·roveÚ i kontrolovat, kdy
a jak byl podnÏt vy¯eöen.
⁄Ëinnost nov˝ch dodatk˘ p¯edpokl·d·m od 1. 1. 2013, ale vöe
bude jeötÏ p¯edmÏtem jedn·nÌ. Zcela jistÏ se bude hr·t i o cenu, respektive o p¯Ìjmy rozpoËtu, kterÈ se kaûd˝m rokem sniûujÌ.
Jozef Sedl·Ëek
mÌstostarosta M»
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Národopisný soubor Líšňáci
Vás srdečně zve na následující akce:

Za našó Rájó
přehlídka dětských folklórních souborů

sobota 10. listopadu 2012 v 15.00 h
Dělňák (Klajdovská 28)
V přehlídce vystoupí Národopisný soubor Líšňáček
a jeho hosté: Bystrouška, Iskérka, Střevíčky
a Rozmarýnek. Vstupné dobrovolné.

Martinská
taneční zábava
sobota 10. listopadu 2012
od 20.00 do 02.00 h
Dělňák (Klajdovská 28)
K tanci i poslechu hraje
Taneční skupina Karla Pešla.
Vstupné 100 Kč, rezervace vstupenek:
josef.travnicek@lisnaci.cz.
Akce se kon· za finanËnÌ podpory mÏsta Brna.

Zveme obËany na

19. ve¯ejnÈ zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon· 29. 11. 2012 ve velkÈm s·le radnice M» BrnoLÌöeÚ, JÌrova 2 v 17.00 hod. Zased·nÌ Zastupitelstva M» BrnoLÌöeÚ je moûno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Z·pisy z jednotliv˝ch zased·nÌ Zastupitelstva a Rady
M» Brno-LÌöeÚ naleznete aktu·lnÏ na www.brno-lisen.cz.



Spolky a sdružení
www.pastelka.net,
info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4,
Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804
KLAS ñ Klub aktivnÌch senior˘ pokraËuje tÈmaty:
16. 11. Radost z pohybu a 30. 11. ...a je tu advent.
FarnÌ kav·rna od 16.00 do 17.30. M˘ûete se i novÏ p¯idat.

Miniškolka Maceška pomáhá rodičům

03. 11. PodzimnÌ burza. Kdo nestihl, nevadÌ, p¯ijde na jarnÌ burzu.
05. 11. v 19.30 Prevence rizikovÈho chov·nÌ dÏtÌ a ˙loha rodiË˘
ñ otev¯en· diskuze pro kaûdÈho, vstup voln˝.
11. 11. v 16.00 Putov·nÌ se svÏt˝lkem ñ lampiÛnov˝ pr˘vod v Mari·nskÈm ˙dolÌ. ZaËÌn·me u toËny autobusu Ë. 55.
12. 11. v 16.00 »tenÌ z cyklu ÑCo öuök· z·loûkaì tentokr·t K¯emÌlek
a Vochom˘rka. Kon· se na lÌöeÚskÈm z·mku.
03. 12. v 19.30 Burza n·pad˘, jak proûÌt radostnÏ adventnÌ Ëas v rodinÏ ñ otev¯en· diskuze pro kaûdÈho, vstup voln˝.

Miniökolka Maceöka nabÌzÌ dopolednÌ pravidelnÈ i p¯ÌleûitostnÈ
hlÌd·nÌ dÏtÌ ve vÏku od 2 do 5 let s rozvÌjejÌcÌm pohybov˝m a v˝tvarn˝m programem. Maceöka m· nejrozs·hlejöÌ sÌù miniökolek pro p¯edökolnÌ dÏti v mÏstÏ BrnÏ a okolÌ. Jako jedin˝ projekt tohoto druhu m·
vypracov·ny standardy a ökolnÌ vzdÏl·vacÌ program.

Hled·me spolupracovnÌky ñ lektory program˘ cviËenÌ pro rodiËe
s dÏtmi a lektory pravidelnÈho hlÌd·nÌ dÏtÌ od 2 let (Pastel·Ëek). Moûnost
pr·ce na DPP. Nepoûadujeme vzdÏl·nÌ ani praxi. D˘leûit· je chuù, talent
a odvaha vÈst skupinu.
DiskuznÌ p¯edn·öky o ûivotÏ s rodinou kaûdÈ pondÏlÌ v Klubu rodiË˘
od 10.00 do 13.00.

Program Klubu důchodců Líšeň
na mÏsÌc listopad a prosinec 2012
06.
13.
20.
27.
04.
11.
17.

11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.

JÌrova v 15 hodin ñ vystoupenÌ dÏtÌ
DÏlnick˝ d˘m v 15 hodin ñ ÑJubilantiì
JÌrova ve 14 hodin ñ voln· z·bava
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
JÌrova ñ mikul·ösk· z·bava ve 14 hodin
DÏlnick˝ d˘m ve 14 hodin ñ taneËnÌ z·bava
DÏlnick˝ d˘m ve 14 hodin ñ v·noËnÌ z·bava

Provoz ökoliËky je dopolednÌ, od 8.30 do 12.30. O dÏti se starajÌ
dvÏ tety Maceöky, kterÈ majÌ pedagogickÈ vzdÏl·nÌ. DÏti jsou umÌstÏny
do menöÌho kolektivu dÏtÌ, proto se jim tety Maceöky vÏnujÌ individu·lnÏ. Z·roveÚ citlivÏ p¯istupujÌ k pot¯eb·m dÏtÌ, protoûe Maceöka je Ëasto
pro dÌtÏ prvnÌm cizÌm prost¯edÌm bez doprovodu maminky.
Miniökolka Maceöka pom·h· rodiË˘m vy¯eöit situaci s nedostatkem mÌst v bÏûn˝ch ökolk·ch a podporuje je v n·vratu do pr·ce z mate¯skÈ dovolenÈ. V BrnÏ tak funguje jiû 12 poboËek Maceöky.
Maceöka v LÌöni sÌdlÌ v prostor·ch Zä Masarova, kter· nabÌzÌ voln·
mÌsta v p·tek.
PodrobnÏjöÌ informace najdete na str·nk·ch www.maceska.
luzanky.cz, e-mail: maceskamasarova@luzanky.cz nebo na telefonu
608 403 082.
NovÏ zahajujeme provoz takÈ v Juli·novÏ (p¯i Mä Family) v pondÏlÌ a ve st¯edu, vÌce na telefonnÌm Ë.: Petra Policerov·, 603 761 671,
petrapolicerova@seznam.cz.
Mgr. Kate¯ina KoneËn·
Manaûer projektu Maceöka

Školství
Líšeňský profil
Dne 21. z·¯Ì 2012 vrcholil t¯Ìlet˝ projekt Kate¯iny äedÈ s n·zvem
ÑLÌöeÚsk˝ profilì. Vzhledem k tomu, ûe se Zä Holzova r˘zn˝m zp˘sobem (poskytnutÌ prostoru ve ökole, ˙Ëast û·k˘ ökoly v projektov˝ch
akcÌch apod.) zapojovala do projektu v pr˘bÏhu jeho t¯ÌletÈ realizace,
nemohla chybÏt ani u jeho ukonËenÌ.
é·ci naöÌ ökoly se na z·vÏreËnÈ akci projektu ÑLÌöeÚsk˝ profilì podÌleli dvÏma zp˘soby:
é·ci 7. A, 7. B a 8. B se v pr˘bÏhu dopoledne vyst¯Ìdali na n·mÏstÌ
Karla IV., kde p¯edËÌtali knihu Aleöe Pal·na ÑJmenujeö se Josef äed˝ì,
kter· je velmi netradiËnÌ p¯edevöÌm tÌm, ûe autor vypr·vÌ p¯ÌbÏh ve 2. osobÏ a lÌËÌ ûivot obyËejnÈho lÌöeÚskÈho obËana v letech komunistickÈ diktatury. Zachycuje tak netradiËnÌm zp˘sobem, jak ÑvelkÈ ud·lostiì, nap¯.
srpen 1968, ovlivnily ûivot obyËejn˝ch lidÌ, jejich moûnosti studijnÌ
a pracovnÌ i jejich sny. NavÌc, vytvo¯enÌm mÌst k posezenÌ na lÌöeÚskÈm
n·mÏstÌ, chtÏla Kate¯ina äed· upozornit na jiû tak¯ka zapomenutou funkci n·mÏstÌ Karla IV. ñ n·mÏstÌ by mÏlo b˝t mÌstem, kterÈ lidi spojuje, kde
posedÌ, povypr·vÌ, zrelaxujÌ, sblÌûÌ se a ne jÌm jen probÏhnou nakoupit
Ëi vy¯Ìdit nezbytnÈ ˙¯ednÌ z·leûitosti. Pro û·ky byla tato akce zajÌmavou
zkuöenostÌ zejmÈna proto, ûe si uvÏdomili, ûe n·mÏstÌ m˘ûe slouûit takÈ
jako mÌsto, kde se setkajÌ, povykl·dajÌ si a spoleËnÏ proûijÌ voln˝ Ëas.
é·ci 9. roËnÌku pak mÏli moûnost osobnÌho setk·nÌ se spisovatelem
Aleöem Pal·nem a hrdinou jeho knihy Josefem äed˝m p¯Ìmo ve ökole.
Ti zde v r·mci besedy û·k˘m vypr·vÏli jak o projektu ÑLÌöeÚsk˝ profilì,
tak o knize ÑJmenujeö se Josef äed˝ì, p¯in·öeli zajÌmavÈ post¯ehy o ûivotÏ v souËasnÈ starÈ LÌöni i n·padech, jak zdejöÌ spoleËensk˝ i kulturnÌ ûivot oûivit.
Bylo n·m potÏöenÌm tuto akci svou ˙ËastÌ podpo¯it a str·vit sluneËnÈ
Mgr. Nela Ml·dkov·
podzimnÌ dopoledne na n·mÏstÌ Karla IV.
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Školství

Stalo se
VÏda a vÌra ñ konflikt, ned˘vÏra
nebo harmonie?
Velk˝ ËlovÏk a velk· pokora. NezpochybnitelnÏ pat¯Ì k sobÏ. Dokazuje to takÈ, moûn· lÈpe
¯Ìci p¯edevöÌm a ve velkÈ mÌ¯e, osobnost RNDr.
Ji¯Ìho Grygara, CSc., v˝znamnÈho ËeskÈho
astronoma a astrofyzika, kter˝ byl mnohokr·t
ocenÏn za svou vÏdeckou, ale hlavnÏ popularizaËnÌ Ëinnost v oblasti vÏdy. NavötÌvil naöe st¯edisko v ˙ter˝ 18. 9., aby pro n·vötÏvnÌky programu
SaVIO uvedl do souvislostÌ odvÏkÈ st¯et·v·nÌ

chov· velkou ˙ctu. VÏdec, ËlovÏk, kter˝ mnoho
poznal, se skl·nÌ p¯ed Nepoznateln˝m. A asi pr·vÏ proto.
Mgr. Jitka Habernalov·

KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t na tÈma:
HR¡TKY SE SMALTY.
Kdy? 8. 11. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin
v Salesku.
P¯ihlaöov·nÌ od 29. 10. na www.salesianivali.cz
(aktivita ÑHr·tky se smaltyì). DÏti vÌt·ny ñ prostory pro hranÌ dÏtÌ zajiötÏny. PodrobnÏjöÌ info
na webu a let·ËcÌch.

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

ZtracenÈ svÏtlo

vÏdy a vÌry. Vyhradit veËernÌmu vzdÏl·vacÌmu
programu nejvÏtöÌ mÌstnost Saleska rozhodnÏ
bylo spr·vnou volbou. TÏlocviËna se zaplnila
do poslednÌ ûidle a mÌst na st·nÌ v pr˘bÏhu p¯edn·öky postupnÏ takÈ ub˝valo.
Tento energick˝ muû, dalo by se ¯Ìct jednÌm
dechem, odvypr·vÏl posluchaË˘m historick˝ v˝voj vztahu mezi vÏdou a vÌrou. S lehkostÌ spojoval postoje a myölenky fyzik˘, filozof˘ a teolog˘, jak se prolÌnaly, vyluËovaly a podporovaly
v plynutÌ Ëasu aû do dneönÌ doby. ÑDnes uû nejde
ani tak o z·pas,ì ¯Ìk·. ÑVÏda a vÌra spolu mohou
b˝t v harmonii. VÏda vöak z˘st·v· pouze u vysvÏtlov·nÌ ,jakë se co dÏje, ale odpovÏÔ na sÈrii
ot·zek ,proËë nenach·zÌ.ì Doktor Grygar svÈ p¯esvÏdËenÌ o p¯esahu vÌry nad vÏdou a sv˘j osobnÌ
postoj vÌry prezentoval s takovou samoz¯ejmostÌ, ûe neölo z˘stat nevyhranÏn˝m posluchaËem.
Jeho postoj dokazovala mimo jinÈ i historka
o n·vötÏvÏ J. Gagarina ve ävÈdsku, kterou vloûil
do svÈ p¯edn·öky. Tehdy onomu sovÏtskÈmu
kosmonautovi, kter˝ s naprostou jistotou tvrdil,
ûe B˘h neexistuje, p¯iöel dopis od desetiletÈho
dÏvËete: ÑPane Gagarine, j· jsem slyöela, ûe jste
¯Ìkal, ûe jste Boha bÏhem svÈho letu do vesmÌru
nevidÏl. A j· bych se V·s taky chtÏla na nÏco zeptat: ,Jste ËistÈho srdce?ë ì
Z·vÏrem p¯edn·öky p¯inesl doktor Grygar
podnÏtn˝ pohled na stav dneönÌ ËeskÈ spoleËnosti a zn·m˝ fakt, ûe jsme jednou z nejateistiËtÏjöÌch zemÌ svÏta. ÿÌk·, ûe tady nejde ani tak
o z·pas vÏdy a vÌry Ëi ateismu a vÌry, ale spÌöe
o konflikt vÌry a pavÏdy Ëi povÏry. Jak totiû ¯Ìk·
G. Chesterton: ÑOd doby, co lidi p¯estali vÏ¯it
v Boha, jsou ochotni vÏ¯it jakÈkoli pitomosti.ì
UpozorÚoval p¯edevöÌm na velk˝ rozmach astrologie a jejÌ nebezpeËÌ pro duöevnÌ zdravÌ ËlovÏka:
ÑOpravdu, hvÏzdy nelûou, ale astrologovÈ ano.ì
Bylo fascinujÌcÌ pozorovat, s jakou up¯ÌmnostÌ tento uzn·van˝ vÏdec proûÌval radost z p¯ed·v·nÌ vÏdÏnÌ a se setk·nÌ s lidmi a s jakou trpÏlivostÌ a z·jmem se vÏnoval zodpovÌd·nÌ dotaz˘.
Bylo z¯ejmÈ, ûe p¯ed sebou nem· dav posluchaË˘, ale vûdy konkrÈtnÌho ËlovÏka, ke kterÈmu
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n·boûensk· tÈmata v ËeskÈm umÏnÌ dvac·tÈho
stoletÌ.
PhDr. Pavla PeËinkov·, CSc., p¯edn·öÌ dÏjiny
modernÌho umÏnÌ a dÏjiny estetiky na VysokÈ
ökole umÏleckopr˘myslovÈ v Praze.
ModernÌ v˝tvarn· kultura je programovÏ nen·boûensk· ñ umÏlci na zaË·tku dvac·tÈho stoletÌ
p¯ijali Nietzschovu zvÏst, ûe B˘h je mrtev, vÏtöinou jako samoz¯ejmost. Vztah umÏnÌ a n·boûenstvÌ se navenek rozpadl. Programy a manifesty
modernÌch v˝tvarn˝ch smÏr˘ ho popÌraly a zd˘razÚovaly p¯edevöÌm form·lnÌ a stylovÈ promÏny
tvorby. PokusÌme se sledovat, jak˝m zp˘sobem
se i za tÏchto podmÌnek v ËeskÈm umÏnÌ uplatÚujÌ n·boûensk· tÈmata a v˝tvarnÈ projevy s duchovnÌm zamÏ¯enÌm.
Kdy: ˙ter˝ 13. 11. v 19.00 ï Kde: klub VeSPOD

Do penze s jistotou
aneb Vöe, co chcete vÏdÏt o d˘chodovÈ reformÏ
a nebojÌte se zeptat.
Jan Traxler
St·tnÌ d˘chodov˝ systÈm je v mÌnusu. ChybÌ
penÌze na v˝platu d˘chod˘ dneönÌm penzist˘m.
Za t¯icet let bude situace jeötÏ mnohem horöÌ.

Proto se kaûd˝ ËlovÏk musÌ zaËÌt starat s·m o sebe. K tomu n·s m· vÈst blÌûÌcÌ se reforma d˘chod˘. Je tomu skuteËnÏ tak? M· smysl vyuûÌt druhÈho nebo t¯etÌho pilÌ¯e? NabÌzÌ se i jinÈ moûnosti, jak se zabezpeËit na st·¯Ì? Na tyto a jinÈ
ot·zky v·m d· odpovÏÔ diskusnÌ veËer s Janem
Traxlerem, ¯editelem spoleËnosti FINEZ Investment Management.
Kdy: ˙ter˝ 27. 11. v 19.00 ï Kde: klub VeSPOD

Minigalerie Salesko srdeËnÏ zve na v˝stavu
obraz˘ Jany HejlovÈ ÑPohlazenÌ kr·souì. V˝stava bude probÌhat v prostor·ch st¯ediska od 7. 11.
do konce prosince. AutorËina speci·lnÌ pastelov·
technika vytv·¯Ì spolu se symbolickou barevnostÌ nezapomenuteln˝ duchovnÌ z·ûitek.

A je tady zase podzim
LidÈ majÌ starost, aby dozr·ly vöechny plody ZemÏ, jablka mÏla spr·vnou barvu a chuù,
aby hruöky, övestky a hroznovÈ vÌno hladilo slunÌËko co nejdÈle, tak, jako n·s lidi.
U n·s v mate¯skÈ ökole si toto vöe p¯ejeme
takÈ, ale jeötÏ mnohem vÌc. V z·¯Ì jsme p¯ivÌtali
novÈ dÏti a jejich rodiËe s h¯ejiv˝m ˙smÏvem
podzimnÌho slunce. Na naöÌ ökolnÌ zahr·dce nedozr·v· ovoce, ale dozr·vajÌ vztahy mezi dÏtmi,
uËiteli a rodiËi a to spoleËnÏ str·ven˝mi chvÌlemi p¯i pr·ci na kaûdoroËnÌ z·¯ijovÈ sobotnÌ
brig·dÏ. Pustili jsme se spoleËn˝mi silami do
˙klidu, oprav a zvelebov·nÌ jak vnit¯nÌch prostor
(v˝mÏna klik u dve¯Ì, oprava prah˘, drobnÈ stola¯skÈ pr·ce, vyklÌzenÌ sklad˘ a keramickÈ dÌlny), tak venkovnÌch (radik·lnÌ ˙prava zelenÏ,
˙drûba bylinkovÈ zahr·dky, kamennÈ ¯eky, pokl·d·nÌ z·mkovÈ dlaûby pod kontejner, oprava
kolobÏûek, p¯ÌrodnÌch schod˘ z kulatiny, vyhrab·v·nÌ jehliËÌ a suchÈ tr·vy z travnatÈ plochy
a pod naöimi vzrostl˝mi borovicemi, ËiötÏnÌ
chodnÌk˘, obr˝v·nÌ stromk˘ a ke¯˘).
Byly slyöet motorovÈ pily, k¯ovino¯ezy,
brusky, vrtaËky, tekl pot, bolely ruce, ale vöe p¯ehluöil dÏtsk˝ smÌch, v¯elÈ rozhovory ÑdospÏl·k˘ì, prask·nÌ ohnÏ, v˘nÏ opÈkan˝ch öpek·Ëk˘,
chuù dom·cÌch buchet, kol·Ëk˘, v·noËek, ötr˘dl˘ a povzbudiv˝ch tekutin.
Kdo m˘ûe ¯Ìci, ûe je tak spokojen s rodiËi
a jejich dÏtmi jako my? Douf·me, ûe ti, kdo n·m
svÏ¯ili pÈËi a v˝chovu sv˝ch dÏtÌ, nikdy nebudou
litovat, ûe si vybrali pr·vÏ n·s, protoûe my uû
vÌme, ûe oni jsou ti pravÌ. Vöem pat¯Ì velik˝ dÌk.
Za kolektiv mate¯skÈ ökoly Nekleû 1a, Jitka Kubecov·

Pro vechny co potøebují  NOVÉ zimní vìci nebo z nich u vyrostli


 

poøádá Z Holzova 1, Brno-Líeò

BURZU

sportovních potøeb,
zimního obleèení a obuvi
KDE: v budovì Z Holzova 1 (stará Líeò)
KDY: v sobotu
Pøíjem vìcí :
Vyúètování :

24.11. 2012
23.11. 2012
24.11. 2012

9.00  12.30 hod.
15.00 - 18.00 hodin
13.00 - 15.00 hodin

!!! PRODÁVEJTE A NAKUPUJTE S NÁMI !!!
Prosíme vechny úèastníky, aby si pøed prodejem èi koupí pøeèetli Ustanovení øádu burzy !!!

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘, antÈn a satelit˘, vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘. RadomÌr Hanzl. Tel. 606 511 506.
● SLUéBY SENIORŸM. ZajistÌme ˙klid, n·kup, dovoz k lÈka¯i,
k rodinÏ. Vz·jemn· komunikace, moûno i celodennÏ, i o vÌkendu.
CenÌk a ostatnÌ sluûby ñ tel.: 720 148 090 ñ pÌ älapov·.
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● Rodil· NÏmka, 10 let praxe v ËeskÈm ökolstvÌ (p¯edtÌm 23 let
v SRN), nabÌzÌ douËov·nÌ, p¯Ìpravu na p¯ijÌmacÌ zkouöky, konverzaci atd. v nÏmËinÏ. 120 KË/hod. Tel. 530 341 612.
● Z¡ME»NICTVÕ-KOVOV›ROBA, Hlubinka, 603 420 867, phinfo@iol.cz
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, d˝ky, hodiny, porcel·novÈ a mosaznÈ soöky,
paroûÌ, starÈ ml˝nky, moûdÌ¯e, svÌcny, l·hve propan-butan, motor.
pile, va¯iËe, TV, DVD, n·¯adÌ a jinÈ. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel. 603 453 450.
● Hled·me ke koupi byt 2+kk v LÌöni, financov·nÌ hotovÏ.
Mobil: 606 571 860, mail: ankalis@seznam.cz.
● DIGITALIZACE, MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

• lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou

● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, Brno.

• parkovací stání v ceně bytu

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

• dokončený vzorový byt v bloku „B“

• byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• cena bytu od 999 000Kč včetně 14% DPH

• dokončení 01/2013
• klientské centrum pro Vás otevřeno

● MALBY 14 KË/m2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!

Po, St 9 - 17 hod.

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● OPRAVY TELEVIZORŸ, LCD monitor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle, levnÏ, kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● Byt OV 4+1, 92 m2 ve SlatinÏ prod·m. Tel. 775 217 059.
● MINIäKOLKA KRTE»EK, Brno-LÌöeÚ, tel. 732 343 989, provoz 7ñ17 h.

Út

13 - 17 hod.

Čt

9 - 12 hod.

Pá

dle tel. domluvy

Neplaťte
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bytt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!

● Prodej DB 3+1, balkon, ul. Bo¯etick·, po GO. Tel.: 731 113 748.
● HLED¡ME BYT ñ Brno-Vinohrady, LÌöeÚ. Tel.: 731 113 748.
● »IäTÃNÕ KOBERCŸ, p˘jËovna stroje na koberce, ûehlenÌ
pr·dla, mytÌ oken... Tel.: 602 966 533, www.romantrcka.wz.cz
● Zpracuji ˙ËetnictvÌ, daÚovou evidenci, daÚov· p¯izn·nÌ, mzdy.
Tel.: 604 968 447, e-mail: jkadlecova@nbox.cz.
● Bedna PC ñ Servis poËÌtaË˘ a notebook˘. LevnÏ, rychle a kvalitnÏ.
Bystrc ñ KachlÌkova 9 / www.bednapc.cz / 608 880 107.
● Prod·m nov˝ podkrovnÌ 3+kk älapanice. 110 m2, terasa, sklep.
MÏs. n·klady 3000 KË. Cena 2,85 mil. KË. RK nevolat. Tel. 739 658 562.

KŘENOVÁ 71, BRNO
Kompletní služby očního lékaře
Profesionální služby
Parkování přímo v budově
Bezbariérový přístup
Klimatizované prostory

"

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

● HLED¡ME KE KOUPI byt 3+1 Brno-LÌöeÚ. DB, OV, v˝tah nebo
p¯ÌzemÌ, balkon. V·ûn˝ z·jemce, hotovost. Tel.: 736 161 764.
● PR¡CE V KANCEL¡ÿI V CENTRU BRNA. Tel.: 725 918 116.
● HLED¡M KE KOUPI BYT V LÕäNI, nejlÈpe 2ñ3+1, balkon v˝hodou. Tel.: 605 476 589.

OČNÍ AMBULANCE

OČNÍ OPTIKA

Oční ambulance má nejnovější špičkové vybavení
Možnost vyšetření po předchozím telefonickém
objednání bez čekání
Smlouva se všemi zdravotními pojištovnami

Vyšetření zraku - optometrie
Dioptrické brýle
Výběr pomocí počítače a kamery
Kontaktní čočky - prodej a aplikace
Sluneční brýle
Dětské brýle
Dalekohledy, meteostanice, lupy

ORDINAČNÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 – 14:00
7:30 – 14:00
10:00 – 17:00
7:30 – 14:00
7:30 – 14:00

PRACOVNÍ DABA
Po - Pá 8:30 - 18:00

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

24.11.2011

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

Vážení pŉátelé,
předposlední měsíc roku 2012 je tu a s ním
blížící se čas nákupů, velkých předvánočních úklidů a pro někoho už i pečení cukroví
na nadcházející svátky. Pracovní vytížení nás
mnohdy natolik pohltí, že tyto příjemné starosti se mohou stát nemilými. Hekticky prožívané dny těsně před svátky zná spousta z nás.
Pojďme si letos zpříjemnit adventní dny a včas
se inspirujme v Líšeňském centru obchodu
a služeb na Masarově.
Drogerie s novým názvem a v novém kabátě
rozšiřuje nabídku drogistického, kosmetického i doplňkového sortimentu. Prodejna Do-

4. LíšeĖská
zabíjaþka U Fidela

mácích potřeb a Železářství nabízí nepřeberné možnosti pro výběr dárků. Kvalitní české
i zahraniční kuchyňské nádobí potěší nejednu
kuchařku či kuchaře. Výbavy pro mladé slečny jsou opět IN, keramickou sadu nádobí či
příbory jednou ocení každá hospodyňka.
V prodejně nechybí nářadí pro kutily i profesionály nebo oblíbené malé elektrospotřebiče.
Zimní oblečení i obuv pro celou rodinu nabízí
za příjemné ceny Textil Anička. Cennými dárky jsou také preparáty pro krásu a podporu
zdraví. Pan doktor farmacie a jeho kolegyně
v Lékárně Masarova odborně poradí a pomohou vybrat to nejúčinnější za skvělé ceny.
Vánoční večírek perfektně zajistí a zorganizuje
restaurace U Fidela. V LCOS bude probíhat

i tradiční prodej kaprů. Termín prodeje se dozvíme v prosincovém vydání Líšeňských novin
a také na www.lcos.cz.
Na závěr dovolte malé ohlédnutí za akcí s názvem „rozloučení s prázdninami“, jež se konala 15. září v LCOS. Turnaj ve vodním fotbálku
a skákací nafukovací atrakce byly hlavními
zdroji zábavy dne. Turnaje se zúčastnily 4 statečné týmy. Vítězové si odnesli mimo zážitek,
také možnost zúčastnit se exkurze starobrněnského pivovaru s ochutnávkami jejich
zlatavých moků a následně v restauraci U Fidela si pochutnat na rožněné kýtě. Příjemnou
tečkou za celým dnem bylo vystoupení kapely
Chameleon Groove. Fotograﬁe z akce jsou
ke shlédnutí ve fotogalerii na www.lcos.cz.

PO–PÁ 8–18
SO–NE 8–12
Nové zimní oblečení

BUNDY, SVETRY,
MIKINY, BOTY

Mobil: +420 725 966 988
E-mail: dpz@lcos.cz

VELKÝ
VÝBĚR
SVÍČEK

svetry od 150Kč, papuče od 17Kč
zimní boty od 199Kč,

AKCE
MĚSÍCE

NOVINKA

SLEVA 12% na vybrané
sady nádobí, samostatné
hrnce, kastroly, rendlíky,
pánve a všechny tlakové
hrnce
VÁNOCE V PLNÉM
PROUDU
svítící řetězy na vánoční
stromky vhodné
i do exteriéru, vykrajovátka
na cukroví, formičky i formy
na dorty

vysoce kvalitní ZDRAVÉ
A CHUTNÉ KOŘENÍ,
čerstvé a ručně míchané
bez umělých ochucovadel,
koření s malým nebo
nulovým obsahem soli
pro zdravé vaření, směsi
míchané na zakázku,
v libovolném množství
i pro velké gastro provozy
za zvýhodněné ceny

NOVĚ
V SORTIMENTU
autokosmetika,
šampony na interiér
i exteriér, vosky,
leštěnky, vůně do auta

AKCE
PROMOﬁrmy VITA.1R1.

LÉKÁRNA
MASAROVA

2
.a2 0h
h 20 –17.3
c
e
n
Ve d ezi 13
99 Kč
m

AKCE MĎSÍCE LISTOPADU:
Apo-Ibuprofen 100x400 mg
Apo-Ibuprofen 30x400 mg
42 Kč
Cemio MioArtro 3+180+90 tablet, regenerace
a výživa chrupavek
639 Kč
Mobilin Premium, regenerace a výživa chrupavek 60 sáčků 639 Kč
GS Eladen 120+30 Cps, krásné vlasy a nehty
349 Kč
GS Mamavit 100+10, vitamíny a minerály pro období těhotenství,
kojení nebo před plánovaným otěhotněním
+ ZDARMA KRÉM NA STRIE
369 Kč
PRO RODIÿE S DĎTMI:
Sunar complex 2, 3, 4, různé příchutě
Vibovit Probio 60+60 pastilek
POZOR - AKCE Sunar 6+1 ZDARMA stále pokračuje

KLIENTSKÁ KARTA
Lékárny znamená
mnoho výhod. Získat ji
může každý.

+
LÉKÁRNA

P

PARKOVIŠTĚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

209 Kč
243 Kč

ZNÁTE Z

TV

rozšířený sortiment, vstřícné ceny a ochotný personál
je tu pro nás
NOMINAL 59 Kč 55 KĀ
bezlepkové směsi na domácí chléb, různé druhy
DEZISAN SPRAY 135 Kč 99 KĀ
likviduje plísně, bakterie, viry, odstraňuje zápachy,
rychle dezinﬁkuje veškeré povrchy a zdroje pachů
Použití: myčka, pračka, odpadkový koš, obuv,
houbičky na nádobí, toaleta, koupelna, hračky,
nádobí, …
DEZISAN SPRAY VET 145 Kč 109 KĀ
dezinﬁkuje a odstraňuje pachy po zvířecích výkalech,
z boxů, kotců, pelechů, zvířecích hraček. Šetrný
ke všem povrchům, vhodný i na ošetření kůže
mazlíčka.
V novém kabátɛ se na nás tɛší tým Lenɑiny
drogerie

díky velkorysým prostorům a profesionálnímu
přístupu zajistí vánoční večírek, narozeninovou oslavu
či párty včetně doprovodného programu – raut,
banket, hudba, ochutnávky piv z malých regionálních
pivovarů, gurmánské zážitky. Bližší informace u pana
Arnošta Urbana na tel. 775 599 510 nebo e-mailem:
info@uﬁdela.cz

Přispívá k optimální funcki metabolizmu,
ochraně DNA před oxidací a udržení acidobazické rovnováhy.

Listopadové akce U Fidela:
Svatomartinské hody
od 10.11. 2012 nabídnou
mladé svatomartinské víno, kachní a husí speciality

Vitar HOMEA Harmony
30 cps + 150 sáčků 299 Kč

4. Líšeěská zabíjaĀka
s živou hudbou po celý den 24.11.2011
Oblíbená akce se opakuje, tentokrát i s živou
cimbálovou hudbou. Přijďte ochutnat zabíjačkové
menu, zahřát se u domácího svařáku, punče či
teplé medoviny. Nebude chybět ani tradiční prodej
zabíjačkových výrobků dle domácích receptů –
jitrnice, jelita, škvarky, tlačenka, polévka.

` SLEVA AŽ 30 Kč ihned v hotovosti za každý recept
` BEZ DOPLATKU spousta léků
` SNÍŽENÉ CENY na všechny druhy ANTIKONCEPCÍ
Více informací přímo v Lékárně nebo na www.lekarnalisen.cz

VÝHODNÉ NÁKUPY

LENČIN A DROGERIE

RESTAURACE

DĚTSKÝ KOUTEK

Více informací sledujte na www.uﬁdela.cz.
PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

BANKOMAT

#

Školství

Z kultury

Zájezd ZŠ Masarova do Prahy
Z·jezd do Prahy spojen˝ s n·vötÏvou divadla jsme se rozhodli
uskuteËnit jako odmÏnu za pÏknÈ chov·nÌ û·k˘ loÚskÈ 8. B na
ökolnÌm v˝letÏ. Z·jemci z ¯ad letoönÌch dev·ù·k˘ dali p¯ednost
p¯edstavenÌ ZkrocenÌ zlÈ ûeny v N·rodnÌm divadle, protoûe byli
zvÏdavi, jak tato proslul· budova vypad·.
N·vötÏvÏ divadla p¯edch·zel den pln˝ z·ûitk˘. PotÈ, co jsme si
odloûili zavazadla v hostelu L·dvÌ, vypravili jsme se do centra mÏsta, abychom si prohlÈdli nejkr·snÏjöÌ pam·tky naöÌ metropole. ZamÌ¯ili jsme nejprve k PraûskÈmu hradu, kde jsme stihli par·dnÌ
v˝mÏnu str·ûÌ, a po nezbytnÈm vyfocenÌ s jejÌmi p¯ÌsluönÌky, jsme
obdivovali chr·m svatÈho VÌta. D·le jsme pokraËovali Kr·lovskou
cestou na StaromÏstskÈ n·mÏstÌ. ProhlÌûeli jsme si historickÈ budovy, mÏöùanskÈ domy a okouzlila n·s p¯edevöÌm Nerudova ulice
s proslul˝m domem U Dvou slunc˘.
Po n·vratu do hostelu zaËaly velkÈ p¯Ìpravy na veËernÌ divadelnÌ
p¯edstavenÌ. Navz·jem jsme si pochv·lili veËernÌ rÛby, vöem dÏvËat˘m a kluk˘m to moc sluöelo a r·zem s takÈ promÏnil jejich slovnÌk.
VeËer n·s oslnil lesk N·rodnÌho divadla. P¯edstavenÌ bylo vyda¯enÈ, celkovÈ provedenÌ a nÏkterÈ situace dÏti pomÏrnÏ dob¯e vystihly a podrobily kritice. PotÏöilo n·s, ûe jsme mohli vidÏt nÏkterÈ
svÈ oblÌbenÈ herce, kterÈ zn·me jen z televize.
Po p¯edstavenÌ jsme se vr·tili do hostelu a dÌvky s ˙levou vyzuly
lodiËky. NenÌ divu, po celÈm dnu!
Druh˝ den jsme navötÌvili Muzeum hlavnÌho mÏsta Prahy, sezn·mili jsme se s historiÌ mÏsta, se stavbou a opravou Karlova mostu
a nejvÌce n·s zaujal Langweil˘v model historickÈ Ë·sti Prahy.
Po obÏdÏ a kr·tkÈm odpoËinku jsme se vypravili na n·draûÌ a veËer
jsme dorazili do Brna.
Tento v˝let se opravdu vyda¯il a vöichni zaslouûÌ pochvalu
Mgr. Jana OsiËkov·
za pÏknÈ chov·nÌ.

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

Pozv·nka:
SrdeËnÏ v·s zveme na V·noËnÌ koncert Hany a Petra Ulrychov˝ch se skupinou JAVORY. Tentokr·t v klasickÈm provedenÌ.
Koncert se uskuteËnÌ v nedÏli 2. prosince 2012 v 19.00 hod.
v kulturnÌm domÏ DÃL“¡K, Klajdovsk· 28, Brno-LÌöeÚ,
tel.: 544 210 136, 739 252 117.
Vstupenky jsou jiû v p¯edprodeji! M˘ûete je takÈ zakoupit
na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, tel. Ë. 544 210 182,
731 117 114, www.kclisen.cz.

JednotlivÈ vstupy na pohybovÈ kurzy KCL
Proto, ûe nÏkomu nemusÌ vyhovovat pravidelnÈ navötÏvov·nÌ
kurz˘, nabÌzÌme i moûnost jednotliv˝ch vstup˘ na vybranÈ lekce v n·sledujÌcÌch kurzech:
Zumba + posilov·nÌ pondÏlÌ 19.00ñ20.00 hod.
CviËenÌ pro seniory pondÏlÌ 11.00ñ11.45 hod.
JÛga
pondÏlÌ 19.00ñ20.00, 20ñ21.00 hod.
Kalanetika
˙ter˝
17.00ñ18.00 hod.
Pilates
˙ter˝
19.00ñ20.00 hod.
CviËenÌ pro zdrav· z·da
st¯eda 17.00ñ18.00 hod.
Port de Bras
st¯eda 20.00ñ21.00 hod.
CviËenÌ na balonech p·tek
10.00ñ11.00 hod.
(s hlÌd·nÌm dÏtÌ)

$

LÍEÒSKÉ NOVINY

Komunitní centrum versus Zimní spánek
aneb Zahájení pravidelného programu
Líšeň sobě v Dělňáku
PröÌ. V·ûenÌ spoluobËanÈ, milÌ sousedÈ, zatÌmco Ëtete toto vyd·nÌ LN, venku pravdÏpodobnÏ pröÌ. Pokud se m˝lÌm a je hezky, je to v tento
Ëas jen pomÌjiv˝ oöidn˝ jev. Mohlo by se n·m
zd·t, ûe slunce n·s trest· ñ nechce n·s uû skoro
ani vidÏt, vst·v· si pozdÏji a ulÈh· d¯Ìv, zatÌmco
my ñ nespravedlivÏ st·le stejnÏ a navÌc za tmy!
ChtÏlo by se n·m spoleËnÏ s p¯Ìrodou spoËinout v zimnÌm sp·nku... a probudit se aû na ja¯e
ñ aû tehdy se znovu vzep¯Ìt, vzedmout, vyraöit
jak pupen v celÈ svÈ sÌle.
To p¯ece ale nenÌ moûnÈ! NejvyööÌ Ëas tedy
odvr·tit tkliv˝ zrak od setmÏl˝ch oken a zamÏ¯it
se na tv˘rËÌ sÌly vlastnÌho vnit¯nÌho svÏta! Zde
m˘ûeme nynÌ v klidu budovat, neruöeni tÏmi
vnÏjöÌmi rozptylujÌcÌmi a znejisùujÌcÌmi faktory
ñ û·dn· zr·dn· v˘nÏ kvÏtin, konec rozvernÈho
vlahÈho vÏt¯Ìku, û·dnÈ nepasterizovanÈ pivo
na zahr·dce pod rÈvovÌm! KoneËnÏ se budeme
moci po¯·dnÏ soust¯edit na svou pr·ci! D·-li poËasÌ, aû do jara.
Jako vhodnou alternativu k zimnÌmu sp·nku
V·m nabÌzÌme program vznikajÌcÌho KomunitnÌho centra LÌöeÚ sobÏ, kter˝ se od listopadu
zaËÌn· konat v DÏlÚ·ku. CÌlem tohoto ˙silÌ je
maxim·lnÏ vyuûÌt tv˘rËÌ potenci·l mÌstnÌch
lidÌ, poskytnout jim prostor pro realizaci
a zp¯Ìstupnit jejich tvorbu lÌöeÚskÈ ve¯ejnosti.
Jsme odhodlanÌ pojmout DÏlÚ·k jako otev¯en˝ p¯ÌvÏtiv˝ prostor, v nÏmû by se lidÈ z LÌönÏ
mÏli d˘vod sch·zet. Proto takÈ pracujeme
na tom, abychom v prostoru foyer umÌstili
Family Point ñ mÌsto pro rodiny s dÏtmi,
knihovnu a informaËnÌ koutek o LÌöni.

Program KomunitnÌho centra LÌöeÚ sobÏ
navazuje na letoönÌ jarnÌ kulturnÌ dÏnÌ v b˝valÈ knihovnÏ na z·mku, kde se konaly ve¯ejnÈ
debaty o aktu·lnÌch problÈmech obce, p¯edn·öky a besedy, autorsk· ËtenÌ, promÌt·nÌ...
Sv˝m zp˘sobem znamen· takÈ pokraËov·nÌ
rozs·hlÈho p˘sobenÌ divadla LÌöeÚ v prostor·ch
DÏlÚ·ku v letech 1999 aû 2008 ñ poËÌnaje festivalem ÑProbuzenÌ ze sutinì, kter˝ pomohl odvr·tit demolici DÏlÚ·ku a konËÌcÌ radik·lnÌ zmÏnou podmÌnek pro po¯·d·nÌ akcÌ v DÏlÚ·ku spojenou s n·stupem souËasnÈho vedenÌ KulturnÌho
centra LÌöeÚ.
Za uskuteËnÏnÌ projektu dÏkujeme vöem lidem z LÌönÏ, kte¯Ì projevili z·jem s n·mi spolupracovat. DÏkujeme nadaci VIA, kter· projekt
finanËnÏ podpo¯ila. DÏkujeme lÌöeÚskÈ radnici
za poskytnutÌ prostoru DÏlÚ·ku, starostovi B¯etislavu ätefanovi a mÌstostarostovi Jozefu Sedl·Ëkovi za vöestrannou pomoc. TakÈ dÏkujeme
tÏm zastupitel˘m a zastupitelk·m, kte¯Ì se necÌtÌ
nov˝mi aktivitami obËan˘ osobnÏ ohroûeni,
ale naopak je vÌtajÌ jako zajÌmav˝ a pot¯ebn˝
podnÏt.
Protoûe pl·novan· aktivita m· b˝t co nejvÌce otev¯en· pro ty, kte¯Ì majÌ z·jem o vöestrannÈ
utv·¯enÌ ûivota v LÌöni, vyz˝v·me V·s, kte¯Ì jste
neulehli k zimnÌmu sp·nku, abyste se n·m ozvali a nev·hali se k n·m p¯ipojit.
BliûöÌ informace o v˝voji projektu ÑkomunitnÌho centraì se doËtete na port·lu www.vlisni.
cz v sekci ÑkomunitnÌ centrum a knihovnaì.
Kr·sn˝ podzim p¯eje Vöem
Za obËanskÈ sdruûenÌ LÌöeÚ sobÏ Pavla Dombrovsk·

Komunitní centrum
LÍŠEŇ SOBĚ
PROGRAM na LISTOPAD
12. 11. v 16.00 Rodinn˝ klub Pastelka: »TENÕ z cyklu Co öuök· z·loûka ñ K¯emÌlek
a Vochom˘rka (kon· se v lÌöeÚskÈm z·mku,
Pohankova 8).
20. 11. v 16.00ñ21.00 Zah·jenÌ programu
KomunitnÌho centra LÌöeÚ sobÏ v DÏlÚ·ku
(Klajdovsk· 28).
16.00ñ18.00 Hry pro malÈ i velkÈ dÏti
ñ divadlo LÌöeÚ a Rodinn˝ klub Pastelka.
18.00ñ19.00 UmÏnÌ mÏnÌ a divadlo LÌöeÚ:
Vypr·vÏnÌ australsk˝ch legend s ûivou
hudbou.
19.30 Na stoj·ka ñ kr·tk· exhibice naplaveniny a futsalisty SK LÌöeÚ Josefa Mach˘,
rockov· kapela ⁄dolnÌ Beat, host Ivan
Manolov.
23. 11. v 19.00 AutorskÈ ËtenÌ Josefa Mach˘ doprov·zenÈ kapelou Acha a vÌnem vinotÈky Crustum.
29. 11. v 17.00 P¯edstavenÌ tvorby lÌöeÚskÈho
autora ZdeÚka Grmolce s uk·zkami z dÌla.
30. 11. v 18.00 UmÏnÌ mÏnÌ a divadlo LÌöeÚ:
ProË se Jhi stala sluncem ñ vypr·vÏnÌ
australsk˝ch m˝t˘ a legend. Doprov·zeno
hrou na didgeridoo a dalöÌ hudebnÌ n·stroje.
Pro div·ky od 3 do 100 let.
Program KomunitnÌho centra LÌöeÚ sobÏ
probÌh· ve spolupr·ci s KulturnÌm centrem
LÌöeÚ za podpory M» Brno-LÌöeÚ a Nadace
VIA. Vstup dobrovoln˝.

Restaurování fresky v líšeňském kostele

Blahopřání Mgr. Heleně Vrchotové

Dominantu n·mÏstÌ Karla IV. ñ kostel sv. JiljÌ ñ jistÏ obyvatelÈ LÌönÏ
znajÌ. Ne vöichni vöak moûn· vÏdÌ, ûe uvnit¯ jsou zachov·ny doklady
p˘vodnÌ v˝zdoby. JednÌm z nich je i baroknÌ freska, kter· pokr˝v· klenbu
stropu v boËnÌ kapli kostela.
Kaple Pov˝öenÌ svatÈho K¯Ìûe byla vybudov·na p¯i barokizaci kostela
roku 1730. JejÌ klenba byla vyzdobena freskou (pravdÏpodobnÏ stejnÏ tak
jako klenby p˘vodnÌho rom·nskÈho kostela), kter· byla necitlivÏ zabÌlena
po poû·ru v roce 1794. P¯i p¯estavbÏ roku 1895 byl prostor p¯ÌËnÏ p¯edÏlen
stropem. V roce 1940 doölo k novÈ v˝malbÏ kostela, p¯i kterÈ byla baroknÌ
freska objevena a odkryta.
P¯estoûe je malba v souËasnosti öpatnÏ Ëiteln·, dajÌ se rozpoznat jejÌ
v˝jevy ñ st¯ed klenby tvo¯Ì nebe zn·zornÏnÈ modr˝m polem se skupinou
andÏl˘, boËnÌ Ë·sti klenby rozdÏlenÈ do Ëty¯ Ë·stÌ zobrazujÌ v˝jevy z des·tk˘ bolestnÈho r˘ûence.
V roce 2011 jsme zapoËali s ˙pravou prostoru kaple a navr·cenÌm
do jejÌ p˘vodnÌ podoby. Star· industri·lnÌ okna z 19. stoletÌ byla vymÏnÏna
za nov· d¯evÏn·, odstranili jsme
novodob˝ strop a tÌm se freska,
aû dosud p¯Ìstupn· a viditeln·
pouze z kostelnÌho k˘ru, nynÌ
otev¯ela pohled˘m z p¯ÌzemÌ.
JejÌ stav vöak vyûaduje restaur·torskou obnovu.
NaöÌm cÌlem je oËiötÏnÌ
fresky, vytmelenÌ defekt˘, retuö
poökozen˝ch mÌst ñ jejÌ celkovÈ
oûivenÌ. Kaple se tak stane hodnotn˝m historick˝m dokladem
umÏleckÈho cÌtÏnÌ naöich p¯edk˘ a jednÌm z nejkr·snÏjöÌch
zdoben˝ch mÌst v kostele.

Oslavujeme v˝znamnÈ ûivotnÌ jubileum vedoucÌ uËitelky
na Mä Pol·Ëkova a aktivnÌ Ëlenky souboru LÌöÚ·ci Heleny
VrchotovÈ.

S pomocÌ podklad˘
PhDr. Josefa Tr·vnÌËka
napsala Ing. arch. Hana V·lkov·

LÍEÒSKÉ NOVINY

PanÌ Helenu popisujÌ jejÌ p¯·telÈ jako obÏtavou, pracovitou ûenu, kterou jen tak nÏco nenaötve. SvÈ mnohÈ aktivity ËinÌ bez n·roku na odmÏnu, se st·l˝m ˙smÏvem na tv·¯i, kter˝m si dok·ûe zÌskat
jak dospÏlÈ tak p¯edevöÌm dÏti, s nimiû celoûivotnÏ pracuje. JejÌ dr·hu urËilo jiû studium na pedagogickÈ fakultÏ, po kterÈm n·sledovala
mnohalet· pr·ce v oboru. P˘sobila nejprve jako uËitelka v mate¯skÈ
ökolce, poslÈze jako ¯editelka Mä v éidenicÌch a uËitelka na Zä
HornÌkova. V souËasnosti je vedoucÌ uËitelkou na Mä Pol·Ëkova.
»Ìm je panÌ Vrchotov· vöak skuteËnÏ vyhl·öen· je jejÌ z·jem
o n·rodopisnÈ aktivity. V roce 1969 se jÌ dostalo tÈ cti zhostit se
funkce lÌöeÚskÈ st·rky. Od tÈ doby se z kroje p¯Ìliö Ëasto nevysvlÈkla
ñ Ëlenkou N·rodopisnÈho souboru LÌöÚ·ci je jiû od 70. let. Do jeho
fungov·nÌ se zapojila velmi aktivnÏ a to nejd¯Ìve jako choreografka
souboru dospÏl˝ch a potÈ jako umÏleck· vedoucÌ a choreografka
DÏtskÈho souboru LÌöÚ·Ëek. V tÏchto pozicÌch p˘sobÌ dodnes. JejÌ
dalöÌ aktivitou je ËlenstvÌ ve FolklornÌm sdruûenÌ a kaûdoroËnÌ podÌl
na p¯ÌpravÏ Mezin·rodnÌho folklornÌho festivalu v BrnÏ.
Co dodat v z·vÏru?
BuÔte zdrav·, vesel·
a plna el·nu ve vöech
vaöich aktivit·ch po
mnoho n·sledujÌcÌch
let. Budete tak nad·le
vzorem pro n·s a p¯edevöÌm pro naöe dÏti.
Za to v·m dÏkujeme.
%

INTERNETOVÉ CENY
zimních PNEU
v naší síti pneuservisů
15x v ČR

195/65 R 15 již od 1199 Kč
*uvedená cena platí při zakoupení a montáži pneu v naší síti pneuservisů

více informací na www.vinohrady.chara.cz
Brno Vinohrady
Žarošická 4329/24
+420 544 213 672

Provozní doba:
Po – Pá: 8 - 12 13 -18
So: 8 - 12
ilustrační foto

nově otevřené koupelnové studio

Po - Pá: 9 – 17.30

kompletní sortiment | koupelny na klíč

So:

9 – 11.30

Rohlenka 260, Jiříkovice | tel.: +420 544 246 193 | www.dumkoupelen.cz

veškerý sortiment při
tohoto kupónu
15% SLEVA napředložení

Chcete v tÈto lokalitÏ prodat nebo pronajmout byt?
Hled·me pro naöe klienty, pr·vnÌ sluûby zdarma.
NabÌzÌme prodej novostaveb byt˘ v lokalitÏ
Bystrc ñ Kamechy, KomÌn, Slatina, Star˝ LÌskovec
Volejte na 605 117 047, 737 111 672, 604 664 542, 604 277 569,
piöete na info@real-aktiv.cz. VÌce zde: http://www.real-aktiv.cz/

RESTAURACE NA CHAJDĚ
BELCREDIHO 25
VÁS ZVE NA

SVATOMARTINSKOU HUSU
3 druhy hlavního jídla
9.–10. 11. 2012
rezervace na tel.: 731 518 435, 739 268 910

Buďte akční celou zimu

Zimní servisní prohlídka
od 15. 10. do 30. 11. 2012
pro Váš vůz za 99 Kč
S profesionální péčí budete celou zimu
k nezastavení. Přijeďte s Vaším vozem
na zimní servisní prohlídku a získejte jistotu,
že se na něj můžete spolehnout.
Posviťte si na cestu!
Akční nabídka: renovace světlometů
300 Kč/ks (vč. DPH).

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE BRNO
Řipská 13a, 627 00 Brno-Slatina
Tel.: 548 421 411, e-mail: info.brno1@porsche.cz
www.skodavbrne.cz

&
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Kubíčkova 8, Brno-Bystrc, 539 011 144,
773 900 822, bystrc@beauty-zone.cz
Žarošická 24, Brno-Vinohrady, 530 330 192,
774 039 018, vinohrady@beauty-zone.cz
Mgr. Helena Fendrychová
majitelka realitní kanceláře
Tel.: 602 158 908, E-mail: helena.fendrychova@re-max.cz
RE/MAX Direct, Bubeníčkova 6, 615 00 Brno-Židenice
„Ráda se stanu Vaším osobním realitním makléřem.“
Chcete změnit život a budovat vlastní byznys?
Staňte se realitním makléřem v prestižní
mezinárodní realitní síti RE/MAX.
Kontakt: 606 292 420, direct@re-max.cz

ŘEŠÍTE JAK SPRÁVNĚ ZHUBNOUT
ZPEVNIT SVÉ TĚLO A ZBAVIT SE VRÁSEK?
Rozhodli jste se něco udělat pro své ZDRAVÍ?
Můžete u nás využít: kavitační liposukce, radiofrekvenční ošetření
– facelifting, vakuum, přístrojová lymfatická masáž, solária, kosmetika, pedikúra, řasy, nehty.
Každý měsíc akční nabídky, Beauty day se slevou až 50 %.

SLEVOVOVÝ KUPÓN
facelifting bez skalpelu 350 Kč, permanentka do solaria 1+1
ZDARMA, kavitační liposukce 549 Kč, lymfatická masáž 79 Kč

CENTRUM ZDRAVÉHO POHYBU

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň

Brno-Líšeň, ul. Rašelinová 9, gymnázium Integra

PONDĚLÍ 18 h – PILATES
19 h – DYNAMICKÁ FITNESS JOGA
ÚTERÝ
19 h – POWER JOGA
ČTVRTEK 18 h – POWER JOGA
19 h – PILATES

Broušení hran a skluznic, struktura kamenem, vosk.
Montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Po–Pá 13–18 h., tel.: (v pracovní době) 777 27 69 47

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS,
ELECTRA, LAPIERRE aj.
Ostatní viz Malý-velký obchod. www.tandembike.cz

Skupinové lekce bez objednání, volný vstup, profesionalita, zkušenosti.

Přijďte cvičit k nám J

1992–2012

Tel.: 775 629 862, www.fitclubvalerie.cz,
fitclubvalerie@seznam.cz

Dana Ehrenbergerová

20. výročí

Dětský bazar

Prodej nápojů „U pavouka“

Synkova ul. (nad Havanou)
výkup a prodej: Po, St 11–17 h., Út, Čt 9–14.30

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

SPINNING
CENTRUM SAHARA
ůĂƚŶŝĐŬĄϵ
Brno-Vinohrady

FITNESS BODY-SLIM – MARIE ČERMÁKOVÁ
Zahájili jsme cvičení v nových prostorách na Štefáčkově 15, Brno-Líšeň

Cvičíme Pilates, Pilates rehabilitace, Gyro, Kalanetiku, Spinální cvičení,
cvičení seniorů, dětí, cvičení pro těhotné i po porodu.
Nabízíme kurzy na hubnutí i s cvičením. Při předplatném jedinečné ceny.
Všechny kurzy vedou lektorky s akreditací MŠMT, pod americkou
společností IDEA. Více na www.wellness-gyro.cz, mobil: 773 474 758.

www.spinning-sahara.cz
WZKz<>/^dzhZE1<KE/W\^/Dh͕
>WaE1WK^dsz͕dZE/E<Z>y
KďũĞĚŶĄǀŬǇŶĂůĞŬĐĞŶĂƚ͘ē͘ϳϳϰϬϴϰϲϰϰ

Inzerci pro LÌöeÚskÈ noviny p¯ijÌm·:

Tisk·rna SETTRONIC
BubenÌËkova 30, 615 00 Brno-éidenice, tel.: 548 538 528, 603 588 964
ProvoznÌ doba: Poñ»t 8.00ñ15.00, P· 8.00ñ12.00
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)
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Opera musí konkurovat např. filmu
Rozhovor s Kristianou Belcredi

O

pera nah·nÌ mnoha lidem strach. Je p¯Ìliö v·ûn·, tÏûk· a kdo vÌ, co jeötÏ. Moûn·
to nÏkoho udivÌ, ale opera si zÌsk·v· ÑsvÈì
mladÈ, a to do tÈ mÌry, ûe s nÌ spojÌ ûivot. Takov˝m p¯Ìpadem je Kristiana Belcredi, liöeÚsk·
rodaËka, kter· sbÌr· prvnÌ vav¯Ìny jako reûisÈrka opery. V roce 2010 nastudovala pro
prestiûnÌ Mezin·rodnÌ festival Jan·Ëek Brno
2010 dosud neuvedenou verzi Jan·Ëkovy opery ä·rka v Divadle Reduta. PoprvÈ na svÏtÏ tak
zaznÏl p˘vodnÌ n·pad Leoöe Jan·Ëka. VidÏli ji
nejen BrÚanÈ, ale i div·ci z dalöÌch mÏst naöÌ
republiky, div·ci z Evropy i ze z·mo¯Ì, kte¯Ì
Mezin·rodnÌ festival Jan·Ëek navötÏvujÌ.
■ Jak se stalo, ûe jste spojila sv˘j pracovnÌ
ûivot pr·vÏ s operou?
VlastnÏ n·hodou. ChtÏla jsem p˘vodnÏ
studovat ËinohernÌ reûii, ale p¯ichom˝tla jsem
se k nastudov·nÌ Aidy v ⁄stÌ nad Labem. Pan
reûisÈr JaromÌr Brych mÏ vzal na milost jako
asistenta, i kdyû jsem o ope¯e tenkr·t vÏdÏla
jen to, ûe se tam zpÌv·. A j· si operu bÏhem
tÏch öesti t˝dn˘ tak zamilovala, ûe jsem se
rozhodla, ûe zkusÌm obor opernÌ reûie.
■ Spolupracovala jste jako asistentka reûie
s mnoh˝mi v˝znamn˝mi reûisÈry. Tady zmÌnÌm t¯eba Ond¯eje Havelku, s nÌmû jste pracovala na oper·ch Komedianti a Gianni
Schicchi. Jak˝ je pan Havelka ñ opernÌ reûisÈr?
Na panu Havelkovi si nejvÌce cenÌm toho,
ûe vûdycky vÌ, kam smÏ¯uje, jak˝ bude v˝sledek jeho pr·ce, coû je u reûisÈra asi to nejd˘leûitÏjöÌ. MÌt pevnou koncepci a drûet se jÌ.
A takÈ m· obrovskou v˝hodu. Jako herec umÌ
pracovat se zpÏv·ky jako by to byli herci
a spolu tvo¯Ì ûivÈ, nÏkdy aû ËinohernÌ postavy.
To mi p¯ipad· naprosto b·jeËnÈ, protoûe opera musÌ konkurovat mÈdiÌm jako je film a televize a nestaËÌ, ûe zpÏv·ci jen kr·snÏ zpÌvajÌ.
MusÌ p¯edvÈst v˝kon i hereck˝, aby jim div·ci
uvÏ¯ili.
■ V Ëem spoËÌv· pr·ce asistenta reûie opery?
Asistent je takovÈ dÏvËe pro vöechno. DÏl·te, co je zrovna t¯eba, nap¯Ìklad za¯izujete
komunikaci mezi reûisÈrem a ostatnÌmi sloûkami divadla jako jsou technici, rekvizity,
kost˝my. PÌöete reûijnÌ knihu, tj. zaznamen·v·te pohyb herc˘ po jeviöti. A pak jsou tu dalöÌ
vÏci. T¯eba nÏkdy na zkouök·ch zaskakujete
za zpÏv·ka, kter˝ chybÌ. Ale zpÌvat naötÏstÌ
nemusÌte.
■ ReûisÈr uû to m· jednoduööÌ?
Ned· se ¯Ìct, ûe by to mÏl jednoduööÌ. B˝t
reûisÈrem je nÏco ˙plnÏ jinÈho, neû dÏlat asistenta. P¯ednÏ jako reûisÈr m·te vlastnÌ koncepci, kterou bÏhem zkouöek naplÚujete. Jako
asistentovi se mi Ëasto st·valo, ûe se m˘j n·zor na dan˝ kus nesluËoval s n·zorem reûisÈra. To pak musÌte vypnout sama sebe a vzÌt
za vlastnÌ koncepci reûisÈra. Je to straönÏ tÏûkÈ, nÏkdy aû nemoûnÈ. HlavnÏ proto, ûe p¯es-



t·v·te myslet. V podstatÏ pokud chcete b˝t
reûisÈrem, kariÈra asistenta nesmÌ b˝t dlouh·.
Blbne se p¯i nÌ.
■ Do jakÈ mÌry musÌ b˝t reûisÈr nesmlouvav˝? A jak v·m to jde, kdyû m·te p¯ed sebou
na jeviöti t¯eba opernÌ divy?
ReûisÈr musÌ b˝t nesmlouvav˝ do tÈ mÌry,
jak je geni·lnÌ. A kdyû nenÌ zrovna Laurent
Pelly nebo Robert Carsen (v˝znamnÌ opernÌ
svÏtovÌ reûisÈ¯i), mÏl by si vytvo¯it takov˝ inscenaËnÌ t˝m, aby dohromady geni·lnÌ byli.
NenÌ to jednoduchÈ. Z vlastnÌ zkuöenosti vÌm,
jak je nÏkdy tÏûkÈ poslechnout si kritiku. Ale
je nutnÈ se nad kaûd˝m n·zorem zamyslet
a zhodnotit, jestli dotyËn˝ n·hodou nem·
pravdu.
■ V uplynulÈm roËnÌku Mezin·rodnÌho festivalu Jan·Ëek Brno 2010 jste byla jako reûisÈrka podeps·na pod svÏtovou premiÈrou
p˘vodnÌ verze opery Leoöe Jan·Ëka ä·rka
z roku 1887. Byla jste historicky prvnÌ reûisÈr
tÈto opery. Jak jste se cÌtila?
B˝t reûisÈrem svÏtovÈ premiÈry nÏjakÈho
kusu je naprosto skvÏl· vÏc. NemusÌte se ohlÌûet, jestli stejn˝ n·pad nemÏl uû nÏkdo p¯ed
v·mi a tvo¯it svou koncepci zcela podle svÈho
nejlepöÌho p¯esvÏdËenÌ. Ale je pravda, ûe zpoË·tku jsem mÏla malou duöiËku. Je to p¯ece
jen Jan·Ëek a poslednÌ verze ä·rky se na jeviötÌch objevuje, byù ne moc Ëasto, ale p¯ece jen.
NavÌc na festivalu mÏli div·ci p¯ÌmÈ srovn·nÌ
obou verzÌ. Ale kdyû se zaËalo zkouöet, byla
to senzaËnÌ pr·ce. Vöichni protagonistÈ i cel˝
inscenaËnÌ t˝m byl zhruba ve vÏku Jan·Ëka,
kdyû svou prvnÌ operu zaËal ps·t. A vöichni
jsme si tuto verzi zamilovali tak, ûe doteÔ,
kdyû slyöÌme poslednÌ verzi, m·me pocit, ûe
je na nÌ nÏco öpatnÏ. NenÌ, samoz¯ejmÏ. Jen se
n·m zd·, ûe ta prvnÌ, romantick·, je ta prav·,
ta naöe.
■ Jak velk˝ je rozdÌl mezi prvnÌ verzÌ a druhou, kter· je na svÏtov˝ch podiÌch?
Ve skuteËnosti ta, kter· je uv·dÏna ve svÏtÏ, je Ëtvrtou verzÌ ä·rky a Jan·Ëek ji dopsal aû
o t¯icet let pozdÏji a nepracoval na nÌ s·m.
A rozdÌl je obrovsk˝. Tu prvnÌ verzi zaËal ps·t
pod vlivem romantik˘, jsou tam ucelenÈ ·rie
a cel· kompozice plyne na jednom hudebnÌm
proudu. Kdybych nevÏdÏla, ûe to napsal Jan·Ëek, tipovala bych Dvo¯·ka. MÌsty jako by se
oz˝vala Rusalka a ta mÏla premiÈru aû v roce
1901. DalöÌ rozdÌly jsou v partech zpÏv·k˘.
Party Ctirada a ä·rky jsou daleko tÏûöÌ neû
v poslednÌ verzi. A P¯emysl je spÌö tenorbaryton, kdeûto v poslednÌ verzi jeho part Jan·Ëek
p¯epsal pro basbaryton. Proto mÏ hodnÏ mrzelo, kdyû recenzenti srovn·vali v˝kony zpÏv·k˘ v prvnÌ a poslednÌ verzi. Je to, jako by
srovn·vali v˝kony ve dvou r˘zn˝ch oper·ch.
A poslednÌ nejd˘leûitÏjöÌ rozdÌl je v tom,
ûe prvnÌ verze existuje jen v klavÌrnÌm v˝tahu,
nem· orchestraci. Moc bych si p¯·la, aby se
naöel nÏkdo, kdo by k nÌ orchestraci dokom-

Kristiana Belcredi (archiv reûisÈrky)

ponoval a div·ci si jednou v divadle mohli poslechnout nezn·mÈho romanickÈho Jan·Ëka.
■ Spolupracovala jste s vynikajÌcÌm mlad˝m
dirigentem Ondrejem Olosem, s Janem K¯Ìûem, kter˝ vytvo¯il scÈnu, Eliökou Ondr·Ëkovou, autorkou kost˝m˘. Vypad· to, ûe kaûd·
inscenace je pr˘nikem pracÌ jednotliv˝ch
profesÌ. Jsou t¯enice p¯i tvorbÏ velkÈ a v·önivÈ?
Inscenace musÌ b˝t v˝sledkem kolektivnÌ
pr·ce vöech sloûek inscenaËnÌho t˝mu. Dirigent a v˝tvarnÌci se musÌ aktivnÏ podÌlet na
koncepci sv˝mi vlastnÌmi n·pady, jinak by si
mohl reûisÈr dÏlat vöechno s·m. Ale vûdycky
je lepöÌ, kdyû se na koncepci podÌlÌ vÌc lidÌ.
VidÌ vÏci z r˘zn˝ch ˙hl˘ pohledu a vyvarujÌ se
tak hloupostÌ. Na ä·rku jsem mÏla ötÏstÌ, ûe se
vöemi uû jsem nÏkdy spolupracovala. Odpad·
tak f·ze pozn·v·nÌ a zÌsk·v·nÌ d˘vÏry na obou
stran·ch a to znaËnÏ urychlÌ pr·ci. Zkouöky
byly uvolnÏnÈ a plnÈ pohody. A t¯enice? ñ Ne,
t¯enice nemÌv·me, nem·m r·da p¯i tvorbÏ napÏtÌ. SpÌö kamar·dskou atmosfÈru, ve kterÈ
n·pady plynou a sem tam se nÏjak˝, (douf·m)
dobr˝, uchytÌ. Vöem bych chtÏla zpÏtnÏ moc
podÏkovat za jednu z nejkr·snÏjöÌch pracÌ mÈ
kariÈry a moc douf·m, ûe se s nimi jeötÏ nÏkdy
u nÏjakÈ inscenace shled·m.
■ V listopadu se opÏt bude konat III. roËnÌk
Mezin·rodnÌho festivalu Jan·Ëek Brno, kter˝ do Brna l·k· svÏtovÈ muzikology, hvÏzdy,
novin·¯e i div·ky z Evropy. Co byste si vybrala z jeho nabÌdky?
RozhodnÏ si nenech·m ujÌt VÏc Makropulos, kterou reûÌroval jeden z nejlepöÌch reûisÈr˘ souËasnosti, Robert Carsen. Jsem zvÏdav· i na K·ùu Kabanovou z Opery Zuid Maastricht. A pak urËitÏ p˘jdu na Jan·Ëk˘v Osud,
kde zpÌv· nÏkolik m˝ch p¯·tel ze studiÌ.
P¯ipravila Ing. ä·rka Motalov·,
tiskov· mluvËÌ NDB
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Líšňáci žijí všude!

V

roce 1977, kdy Alena Kennedy (tehdy
jeötÏ äv·bensk·) opouötÏla rodnou starou LÌöeÚ, jeötÏ urËitÏ sama netuöila, kde jejÌ
putov·nÌ za svobodou skonËÌ. Po odchodu
z tehdejöÌho »eskoslovenska se dostala do Tunisu a Egypta. O dva roky pozdÏji doputovala
do kanadskÈho Toronta, aby poslÈze, po pÏt
tisÌc mil dlouhÈ cestÏ, dorazila do Vancouveru. Ani tam vöak nezakotvila natrvalo a potÈ,
co se zde sezn·mila se sv˝m budoucÌm manûelem, p¯esÌdlila na kanadsk˝ Yukon do malÈho
srubu na Beer creek asi 12 kilometr˘ od proslavenÈho mÏsteËka Dawsonu. Zde bydlÌ se
sv˝m manûelem a dvÏma syny Mishou a Olinem jiû p·r desÌtek let. P¯ed nÏkolika lety napsala panÌ Kennedy svoji prvnÌ knihu ÑZ·kon
Yukonu a jinÈ povÌdkyì (jiû beznadÏjnÏ rozebran·). V letoönÌm roce vydala v nakladatelstvÌ Outdooring.cz svoji dalöÌ knihu s n·zvem
ÑTrvalÈ bydliötÏ Klondike aneb Kde medvÏdi
d·vajÌ dobrou nocì. Na konci letoönÌch pr·zdnin p¯ijela Alena Kennedy s manûelem a synem Mishou po delöÌ dobÏ na n·vötÏvu LÌönÏ
a my jsme mÏli moûnost si s nÌ popovÌdat o ûivotÏ na Yukonu.
● PanÌ Kennedy, co v·s vedlo v roce 1977 k odchodu z republiky?
RozhodnÏ to nebyly finanËnÌ d˘vody, touha
po penÏzÌch. MÏla jsem zde rodiËe, byl zde velk˝ d˘m. Tehdy jsem se vÏnovala trempinku (z tÈ
doby mi z˘stala p¯ezdÌvka M˝vala) a d˘vodem
mojÌ emigrace byla p¯edevöÌm nemoûnost cestovat a velk· touha po svobodÏ.
● Kdyû jste se usadila na Yukonu, nepostr·dala
jste nÏco z vymoûenostÌ civilizace?
RozhodnÏ ne. Byla jsem vöÌm naprosto uneöen·, p¯Ìrodou, volnostÌ. NechtÏla jsem na tom
v˘bec nic mÏnit. éili jsem bez elekt¯iny, plynu,
tekoucÌ vody. Teprve aû bylo Mishovi asi pÏt let
jsme zavedli elekt¯inu a p·r dalöÌch vÏcÌ.
● Kdy jste se rozhodla knihu napsat?
V podstatÏ byla ps·na na objedn·vku. Nakladatel uû Ëetl moji p¯edchozÌ knihu, takûe jsem
byla oslovena, jestli bych nÏco dalöÌho o Yukonu
nenapsala. Ps·t jsem zaËala zhruba p¯ed rokem
a v tuto chvÌli chyst·m dalöÌ pokraËov·nÌ. To by
mohlo b˝t p¯ÌötÌ rok hotovÈ.
● V knize popisujete, dnes uû moûn· ˙smÏvnou
historku z vaöich zaË·tk˘ na Yukonu:
ÑDones mnÏ puöky,ì poû·dal Kennedy na
m˘j dotaz, s ËÌm m˘ûu pom·hat. MÏla jsem zrovna v ruce kr·tkou dvan·ctku brokovnici (pumpu)
s pistolovou paûbou, nabitou breneky proti medvÏd˘m, kdyû Kennedy vzhlÈdl z lodÏ: ÑJe zajiötÏn·?ì PokrËila jsem rameny: ÑJak to m·m vÏdÏt?ì Vzdychl, asi nad mou mÏst- skou neschopnostÌ a zeptal se: ÑJe tam vidÏt naho¯e takovej
Ëervenej puntÌk?ì
ÑJo, je.ì
ÑNo, tak ho zastrË dop¯edu, aby nebyl vidÏt!ì
PoctivÏ jsem se snaûila vyplnit jeho instrukci a posunout mrÚav˝ ËudlÌk s Ëervenou teËkou
a ani jsem si nevöimla, ûe se hlaveÚ zvedla a mÌ¯Ì
Kennedymu na b¯icho...
...V˘bec jsem si nastalou situaci neuvÏdomovala. Ani to, ûe neumÌm ¯Ìdit loÔ nebo nastartovat motor a v p¯ÌpadÏ podobnÈ nehody bychom
nemÏli öanci ani jeden ñ byla jsem naprosto
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klidn·. Ovöem, ûe bych s tou puökou st·la nad
nÌm a jeötÏ vyhroûovala: ÑJestli si mÏ nevezmeö,
tak st¯elÌm,ì jak pozdÏji Kennedy s oblibou d·val k dobru, tak to prosÌm nenÌ û·dn· pravda!
(str. 30ñ31)
● U vaöeho srubu nenÌ niËÌm neobvykl˝m setk·nÌ s medvÏdem...
MÌsto, kde ûijeme se jmenuje Beer creek
(MedvÏdÌ potok) a kolem nÏj proch·zÌ medvÏdi
na ja¯e a na pozim p¯es ˙dolÌ Klondiku. MedvÏd˘ ûije na Klondiku asi 70 000, je jich vÌce neû
obyvatel.
NejzajÌmavÏjöÌ je, ûe k napadenÌ nedoch·zÌ tolik v divoËinÏ, jako v n·rodnÌch parcÌch,
kde jsou medvÏdi zvyklÌ na ËlovÏka a nebojÌ se
ho. MedvÏdi jsou naprosto nevyzpytatelnÌ. ÿÌk·
se, ûe do ûen a do meloun˘ ËlovÏk nevidÌ, ale
s medvÏdy to nenÌ o nic lepöÌ. Jednou p¯iöel
medvÏd na kemp naöeho kamar·da Boba...
...Tenhle medvÏd mu ukradl hrnec s obÏdem.
Boba to tak rozËililo, ûe bÏûel za nÌm a kopal ho
do zadku, aû medvÏd hrnec pustil a zbabÏle
utekl. Dopadlo to dob¯e, ale spolÈhejte na to...
(str. 131)
● KromÏ jinÈho jste se takÈ podÌlela na urËenÌ
hrobu Jana Eskymo Welzla...
Na zaË·tku p·tr·nÌ jsme zjistili, ûe v jeho
˙dajnÈm hrobÏ je pochov·n nÏkdo jin˝ a nalezli
jsme z·znam, ûe je uloûen na obecnÌm h¯bitovÏ.
Tam, bohuûel, byly p¯ed nÏkolika lety zniËeny
vöechny k¯Ìûe a neexistoval ani pl·n hrob˘ a nedalo se tam nic najÌt. P¯esnÈ mÌsto uû se asi nikdy
nezjistÌ. N·hrobek jsme tedy dali pod kr·sn˝
strom mezi lidi, kte¯Ì zem¯eli v tÈmûe roce.
● V·ö manûel se ûivÌ komerËnÌm lovem losos˘...
M· na lov losos˘ na prodej lincenci, kter˝ch
je povolov·no jen 25. NovÈ uû se nevyd·vajÌ. Jinak si m˘ûe kaûd˝ pro svoji pot¯ebu nalovit ryb
kolik pot¯ebuje. Ryby chyt· do sÌtÌ a v dobÏ nejvÏtöÌho tahu je pot¯eba je kontrolovat a odv·ûet
˙lovek i 24 hodin dennÏ. VozÌ je do restauracÌ
a kemp˘. Losos je i krmivem pro naöe psy. Je pot¯eba poËÌtat zhruba s jednou rybou na den pro
psa. Takûe ta spot¯eba je pomÏrnÏ velk·.
V souËasnÈ dobÏ divocÌ lososi bohuûel vymÌrajÌ. St·t se snaûÌ zachr·nit alespoÚ Ë·steËnÏ
jejich st·le sl·bnoucÌ populaci, takûe lovit jsme
poslednÌ asi dva roky nemohli v˘bec. Byl zak·z·n komerËnÌ i sportovnÌ rybolov. JedinÌ, kdo
mÏli povolenÌ lovit, byli Indi·ni. Snad tohle
omezenÌ pom˘ûe losos˘m se vzpamatovat. Bude
to pr˝ ale trvat nejmÈnÏ osm let.
● Co vaöi synovÈ, chtÏjÌ ûÌt na Yukonu s v·mi?
Oba jsou uû dospÏlÌ. Misha pracuje na poËÌtaËÌch a je spokojen˝ vöude, kde se m˘ûe p¯i-

PanÌ Alena Kennedy-äv·bensk· a jejÌ budoucÌ
manûel tÏsnÏ po jejÌm p¯Ìjezdu do Dawsonu.
pojit na internet. Olinovi jsme za¯Ìdili srub vedle
n·s. P¯es zimu pracuje na naftov˝ch polÌch
a v lÈtÏ je s n·mi. Na Yukonu je r·d a myslÌm si,
ûe zde bude ûÌt d·le.
● Co v·m ûivot na Yukonu dal?
Dal mi obrovskou pohodu a klid.
● Co se v·m vybavÌ, kdyû si vzpomenete na
LÌöeÚ?
V podstatÏ moje nejvÏtöÌ bolest, a to, ûe
jsem uû nevidÏla svoji maminku. Moje maminka
je pro mÏ po¯·d tady. Kdyû jsem se sem koneËnÏ
mohla znovu podÌvat, byla uû po smrti. Je to pro
mne bolest navûdycky. Jinak jsem mÏla radÏji
starou LÌöeÚ, jak vypadala d¯Ìve. Do ÑK¯ÌûovÈ
zmoleì jsme chodili jezdit na sanÌch. Drogerie
v LÌöni z˘stala jako st·lice, ta tam po¯·d je. M·m
prostÏ radost, kdyû vidÌm nÏco, co si pamatuji
ze svÈho ml·dÌ a co z˘stalo nezmÏnÏno.
● A vaöe ûivotnÌ krÈdo?
My jsme asi oba s manûelem stejnÌ. Nem·me p¯Ìliö r·di nÏjakÈ zmÏny a d·v·me spÌöe p¯ednost tomu starÈmu p¯ed nÏjak˝mi novinkami:
ÑVöechny zmÏny jsou jenom k horöÌmuì.
DÏkujeme za rozhovor.
(Citace a foto z knihy Aleny Kennedy: TrvalÈ bydliötÏ Klondike aneb Kde medvÏdi d·vajÌ dobrou
noc, vydanÈ nakladatelstvÌm Outdooring.cz v roce 2012, k dost·nÌ na uvedenÈ adrese, p¯ÌpadnÏ
v knihkupectvÌch.)
J. ProdÏlal

TJ Sokol LÌöeÚ a SportovnÌ komise RM» Brno-LÌöeÚ po¯·dajÌ

Turnaj ve stolnÌm tenisu neregistrovan˝ch
Datum:
MÌsto:
Zah·jenÌ:
Prezence:
StartujÌ:

sobota 24. 11. 2012
mal˝ s·l sokolovny
Belcrediho 27, LÌöeÚ
8.30 hod.
8.00ñ8.30 hod.
˙Ëastnit se mohou
neregistrovanÌ hr·Ëi, turnaj
je urËen pro vöechny
vÏkovÈ kategorie

SystÈm:
Ceny:

podle poËtu p¯ihl·öen˝ch
hr·Ëi na prvnÌch t¯ech mÌstech
obdrûÌ vÏcnÈ ceny
ObËerstvenÌ: pro hr·Ëe zajiötÏno
Hraje se podle pravidel stolnÌho tenisu,
je nutn· sportovnÌ obuv, kter· nem· Ëernou
podr·ûku. Rakety je moûno zap˘jËit na mÌstÏ.
Partnerem akce je KulturnÌ centrum LÌöeÚ.



Sport
Jak se z capartů dělají fotbalisti
Miroslav Kr·l je öestadvacetilet˝ fotbalov˝ obr·nce, kter˝ v souËasnosti p˘sobÌ v provoligovÈm klubu FC Zbrojovka Brno. Kopanou m· v genech a zdÏdil ji nejen po otci, ale
i po prap¯edcÌch. Za tÌm, ûe je nynÌ hr·Ë prvoligovÈho klubu ovöem stojÌ d¯ina a pÌle. A takÈ
Josef Hudec. Muû, kter˝ m· v SK LÌöeÚ na starosti ty nejmenöÌ, z nichû se mohou st·t vrcholovÌ sportovci.
P¯estoûe kopnout do balonu umÌ kdejakÈ
dÌtÏ, jen m·lokterÈ se dostane k fotbalu. SK
LÌöeÚ ovöem vyhled·v· i ty nejmenöÌ, kterÈ
podle schopnostÌ posouv· d·l. A t¯eba aû do
profesion·lnÌch soutÏûÌ. Vstoupit na zelen˝
paûit totiû m˘ûe i Ëty¯let˝ capart. Tedy pokud
jeho rodiËe dajÌ lÌöeÚsk˝m fotbalov˝m n·bor·¯˘m vÏdÏt.
ÑStanoven· koncepce ml·deûnickÈho fotbalu v naöem oddÌlu vych·zÌ ze systÈmu n·bor˘. Ty dÏl·me dvÏma zp˘soby. PrvnÌm je ozn·menÌm na webov˝ch str·nk·ch SK LÌöeÚ, druh˝ je pak osobnÌ ˙ËastÌ v mate¯sk˝ch ökolk·ch
LÌönÏ a Vinohrad, kde s pomocÌ let·Ëk˘ informujeme o zp˘sobu n·bor˘ a o Ëinnosti ml·deûe v naöem oddÌlu,ì ¯Ìk· Josef Hudec, jehoû
rukama proöly stovky talentovan˝ch dÏtÌ.

Kvarteto druûstev
D˘leûit˝m krokem v tÈto Ëinnosti je podle
Hudce vytvo¯enÌ jednotliv˝ch druûstev. TÌm
˙plnÏ nejz·kladnÏjöÌm je ÑN·bor Bì, coû je
vstupnÌ druûstvo pro kaûdÈho nov·Ëka. ÑPodle
öikovnosti se dÌtÏ posouv· jednotliv˝mi druûstvy do toho svÈho, kam podle data narozenÌ pat¯Ì.
V souËasnosti jsou zde roËnÌky 2007 a 2008,ì
vysvÏtluje Hudec s tÌm, ûe zkuöenÏjöÌ nov·Ëci
pat¯Ì do ÑN·boru Aì.
DalöÌm druûstvem je ÑP¯edp¯Ìpravka Bì,
kde je nÏkolik roËnÌk˘ pohromadÏ. Zde se doËasnÏ prolÌnajÌ roËnÌky narozenÌ 2004 aû 2007.
V p¯ÌötÌ sezonÏ jiû toto druûstvo bude fungovat
jen s roËnÌkem 2007.
NejstaröÌ a nejzkuöenÏjöÌ druûstvo nehrajÌcÌch p¯Ìpravek zahrnuje roËnÌk 2006 a naz˝v·
se ÑP¯edp¯Ìpravka Aì. M· samostatnÈ vedenÌ,
z˙ËastÚuje se r˘zn˝ch p¯·telsk˝ch z·pas˘ a turnaj˘.
A to nejen v mÌstÏ bydliötÏ. PoslednÌ turnaj
fotbalistÈ z P¯edp¯Ìpravky A odehr·li nap¯Ìklad
v Praze za ˙Ëasti p¯Ìpravek mimo jinÈ i ligov˝ch
oddÌl˘ a obsadili zde vynikajÌcÌ 3. mÌsto z dva-

n·cti z˙ËastnÏn˝ch druûstev. ÑZa tÌmto a dalöÌmi dobr˝mi v˝sledky stojÌ poctiv· pr·ce vedoucÌho Miroslava Matuöe, trenÈra Radka
ÿeznÌka a asistenta trenÈra Aleöe KlÌmka,ì
tvrdÌ Hudec.

Z·zemÌ? UspokojivÈ
TrÈninkovÈ podmÌnky jednotliv˝ch druûstev jsou uspokojivÈ. DÏti si s balonem nekopou na kdejakÈm pl·cku, ale majÌ k dispozici
regulernÌ h¯iötÏ.
ÑV letnÌm obdobÌ m·me k dispozici umÏlou tr·vu v are·lu SK LÌöeÚ, p¯ÌrodnÌ tr·vu
v Mari·nskÈm ˙dolÌ a umÏl˝ povrch na ökolnÌm h¯iöti Zä NovolÌöeÚsk·. V zimÏ trÈnujeme
v hale SK LÌöeÚ a po¯·d·me r˘znÈ turnaje
v tÏlocviËnÏ Zä Holzova,ì uzavÌr· Hudec, kter˝ si v·ûÌ kaûdÈho talentu, kter˝ se k lÌöeÚsk˝m fotbalist˘m p¯ihl·sÌ.
Najde se tedy i letos kluËina, kter˝ p˘jde
ve stop·ch prvoligovÈho obr·nce Kr·le? Nebo
se v LÌöni zrodÌ nov˝ Diego Maradona? To
z¯ejmÏ uk·ûe aû Ëas a Josef Hudec, kter˝ m·
po dvaadvaceti letech n·borovÈ pr·ce na fotbalovÈ talenty nos.
Pavel Mokr˝, LÌöeÚ
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120 let Sokola Líšeň – oddíl stolního tenisu
(Ë·st 2., od r. 1990 do souËasnosti)
PoËet aktivnÌch z·vodnÌch hr·Ë˘ i druûstev v oddÌlu stolnÌho tenisu se za poslednÌch
dvacet let vÌce neû ztrojn·sobil. SouËasnÏ se
v˝raznÏ zvedla takÈ sportovnÌ ˙roveÚ vöech
soutÏûÌ, takûe i hra v nejniûöÌ z öesti mÏstsk˝ch
soutÏûÌ je dnes jen ztÏûÌ moûn· bez ¯ady let
pilnÈho trÈninku. V souËasnosti m· oddÌl
stolnÌho tenisu 50 registrovan˝ch z·vodnÌch
hr·Ë˘. Pod hlaviËkou Sokola LÌöeÚ dnes
p˘sobÌ 6 druûstev v brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch
soutÏûÌch muû˘ (s povolenou ˙ËastÌ ûen), d·le
druholigovÈ i diviznÌ druûstvo ûen, a tÈû druûstvo ml·deûe. KromÏ toho oddÌl zajiöùuje
dvakr·t t˝dnÏ trÈninky ml·deûe a poskytuje
i moûnost rekreaËnÌ hry na z·kladÏ celoroËnÌ
permanentky.
Z ¯ady hr·Ë˘, kte¯Ì posÌlili oddÌl po roce
1990, jmenujme alespoÚ F. OvesnÈho, R. PatoËku, L. Breicetla, J. Maruöince a J. Augustina. Zvl·ötnÌ zmÌnku zaslouûÌ p¯Ìchod ÑvozÌËk·¯eì K. ZmrzlÈho, kter˝ v kategorii handicapovan˝ch docÌlil ¯ady vynikajÌcÌch v˝sledk˘
i na mezin·rodnÌ scÈnÏ, o mÏstsk˝ch soutÏûÌch
a ocenÏnÌch fair play nemluvÏ. Od poË·tku devades·t˝ch let byl takÈ ˙spÏön˝ n·bor a sportovnÌ v˝chova dalöÌ vlny talentovanÈ ml·deûe.
K tÈ pat¯ili zejmÈna D. Frydr˝öek, J. Toman,
Z. a M. Studnicovi, K. Kaöpar ml., R. Liöka,
M. Halouzka, A. HrazdÌra, J. Skalick˝, a takÈ
nÏkolik lÌöeÚsk˝ch dÏvËat: J. Kom·rkov·,
I. Han·kov·, I. Zemanov·. Po r. 2000 oddÌl posÌlili nadöenÌ rekreanti P. äiöma a M. Spurn˝,
kte¯Ì se nÏkolikaletou trÈninkovou pÌlÌ dot·hli
na zkuöenÏjöÌ z·vodnÌ hr·Ëe a dnes p¯edstavujÌ
nejen hr·Ëskou, ale i organizaËnÏ-provoznÌ
oporu oddÌlu. Z ¯ad ml·deûe se v poslednÌch
letech vypracoval mezi nejlepöÌ z·vodnÌ hr·Ëe
oddÌlu T. Ovesn˝, rychle se zlepöujÌ i M. Roz-

man a A. MrazÌkov·. Oba poslednÏ jmenovanÌ
tÈû obÏtavÏ napom·hajÌ s trÈninky ml·deûe.
A-druûstvo Sokola LÌöeÚ pat¯Ì jiû ¯adu let
ke öpiËce v MÏstskÈm p¯eboru muû˘. Z·klad
druûstva tvo¯Ì vyrovnan· Ëtve¯ice nejlepöÌch
hr·Ë˘ oddÌlu poslednÌch let, jmenovitÏ P. Pluha¯,
D. Frydr˝öek, J. Maruöinec a M. Studnica. N·sledujÌ druûstva B, C a D, kter· v souËasnosti
p˘sobÌ v MÏstskÈ soutÏûi I. t¯Ìdy; tato druûstva
se opÌrajÌ o matadory oddÌlu (L. Belcredi,
M. Honek, F. Ovesn˝, K. Zmrzl˝, brat¯i Gottvaldovi), hr·Ëe st¯ednÌ generace (P. äiöma, R. Liöka
a M. Spurn˝) i o nejlepöÌho z kategorie kadet˘
(T. Ovesn˝), za vydatnÈ podpory naöich ligov˝ch dÏvËat (viz nÌûe). Druûstva E a F, hrajÌcÌ
MÏstskou soutÏû III. a IV. t¯Ìdy, tvo¯Ì v souËasnosti M. Rozman, J. é·k, M. Halouzka, I. Zemanov·, J. Kom·rkov·, I. Han·kov·, J. Nov·Ëek,
Z. VybÌral, A. MrazÌkov·, J. Kol·Ëek, J. Augustin. V poslednÌch letech b˝valÈ spoluhr·Ëe jiû
jen povzbuzuje L. Breicetl (obÏtav˝ organiz·tor
oddÌlov˝ch turnaj˘), K. Kaöpar (starosta Sokola)
a doyen oddÌlu O. Vav¯ina.
Mimo¯·dnou ud·lost a novou v˝zvu pro oddÌl znamenal p¯Ìchod zkuöenÈ ligovÈ hr·Ëky
Radky Bab·kovÈ v r. 2008. Ta do oddÌlu p¯ivedla
i dalöÌ mladÈ hr·Ëky ligovÈ ˙rovnÏ, sestry Eliöku
a Simonu Pinnerovy a MÌöu
Z ligovÈho utk·nÌ
KupËÌkovou. Nejprve v sezonÏ 2008ñ2009 postoupilo naöe diviznÌ A-druûstvo ûen suverÈnnÏ do II. ligy. Hned dalöÌ
sezonu 2009ñ2010 pak druholigovÈ druûstvo Sokola LÌöeÚ
skonËilo na vynikajÌcÌm druhÈm mÌstÏ, kdyû v postupovÈ
play-off jen tÏsnÏ podlehlo
vysoce favorizovanÈmu HodonÌnu. Pro sezonu 2011ñ

2012 byly naöe ûenskÈ ¯ady posÌleny p¯Ìchodem zkuöenÈ Gabriely DÏdkovÈ a juniorky
Kl·rky Bab·kovÈ. Naöe dÏvËata pak obsadila
v koneËnÈ tabulce hezkÈ p·tÈ mÌsto i p¯esto, ûe
vÏtöinu sezony pro zranÏnÌ vynechala naöe nejlepöÌ hr·Ëka Radka Bab·kov·. Pro nadch·zejÌcÌ sezonu 2012ñ2013 do naöeho A-druûstva
ûen p¯ich·zÌ dalöÌ posila ñ mezin·rodnÏ zkuöen· ligistka Nela H·jkov·. Naöe dÏvËata tak
majÌ ambiciÛznÌ cÌl ñ pokusit se o postup
do prvnÌ celost·tnÌ ligy! V kaûdÈm p¯ÌpadÏ lze
¯Ìci, ûe naöe stolnÌ tenistky dnes p¯edstavujÌ
nejen sportovnÌ chloubu Sokola LÌöeÚ, ale
i v˝konnostnÌ öpiËku celÈho brnÏnskÈho regionu.
OddÌlu stolnÌho tenisu se nevyhnuly ani
smutnÈ ud·losti, kterÈ n·m dnes p¯ipomÌnajÌ
tradiËnÌ V·noËnÌ turnaj (memori·l Karla Kaöpara ml.), VelikonoËnÌ turnaj (memori·l ZdeÚka Studnici) a pojmenov·nÌ prvnÌho stolu
v hernÏ jmÈnem ÑJaraì (pam·tka na b˝valÈho
p¯edsedu oddÌlu Jaroslava Tomana, kter˝ tragicky zahynul 1. kvÏtna 2007 a po kterÈm p¯evzal vedenÌ oddÌlu pisatel tÏchto ¯·dk˘).
O dÏnÌ v oddÌlu stolnÌho tenisu informujÌ tÈû
vlastnÌ str·nky na Internetu, www.pingponglisen.cz.
Aleö Gottvald
ûen ve velkÈm s·le lÌöeÚskÈ Sokolovny
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