ROČNÍK XXI
Číslo 11

V Líšni
LISTOPAD
2011

ZDARMA
Podzim v Líšni
podporuje výtvarné umění
P¯estoûe se z·vÏr lÈta nesl ve znamenÌ bujar˝ch hodov˝ch
slavnostÌ doprov·zen˝ch tÈmÏ¯ tropick˝mi teplotami, p¯Ìroda
nakonec zvÌtÏzila a podzim o sobÏ dal vÏdÏt do bund a ö·l˘
zah·nÏjÌcÌm poËasÌm. äpatn· zpr·va pro teplomilnÈ, ovöem v˝born· pro milovnÌky v˝tvarnÈho umÏnÌ. Ti mohli prvnÌ sychravÈ
dny v LÌöni str·vit hned na dvou v˝stav·ch.

SlavnostnÌ zah·jenÌ LÌöeÚskÈho kulturnÌho podzimu 2011

PrvnÌ z nich, tak jako po dvan·ct p¯edeöl˝ch let, obsadila
prostory Galerie H·dy v budovÏ Z·kladnÌ ökoly HornÌkova.
O tom, ûe je v˝stava jiû skuteËnÏ tradiËnÌ, svÏdËÌ slova ¯editelky
ökoly Olgy KöicovÈ. ÑV˝tvarnÌci n·m sv· dÌla sami nabÌzÌ, je to

Slovo starosty
Regulace hazardu
⁄stavnÌ soud vynesl rozsudek,
ve kterÈm obcÌm p¯iznal pr·vo regulovat videoloterijnÌ termin·ly. ZatÌmco
v˝hernÌ automaty mohla obec regulovat co do poËtu a mÌsta umÌstÏnÌ, termin·ly povolovalo Ministerstvo financÌ,
aniû by vöak p¯ihlÌûelo k mÌstnÌ situaci,
tedy blÌzkosti ökol, zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ, kostel˘ Ëi poûadavk˘m obce.
V LÌöni p¯ipad· jeden Ñprohr·vacÌì
p¯Ìstroj na sto obyvatel, v Praze na dvÏ
stÏ a ve VÌdni na Ëty¯i sta obyvatel. Tento neuspokojiv˝ stav nebylo moûnÈ aû doposud regulovat. MyslÌm, ûe spoleËensk· ökodlivost a dopady, kterÈ p¯in·öÌ tento druh podnik·nÌ, nedok·ûÌ vyv·ûit ekonomick˝ p¯Ìnos do obecnÌ pokladny. Pr·vÏ z tÏchto
d˘vod˘ povaûuji za spr·vnou moûnost regulace v˝hernÌch hracÌch
automat˘ na ˙zemÌ LÌönÏ, aniû bychom v p¯ÌpadÏ z·kazu mohli
b˝t obejÌti ministersk˝mi v˝jimkami (ty v LÌöni platÌ do roku
2014), coû je bÏûn· praxe provozovatel˘ heren.
Na z·¯ijovÈm jedn·nÌ zastupitelstva byla projedn·na novelizace vyhl·öky, kterou se regulujÌ v˝hernÌ hracÌ automaty v naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti. Velmi potÏöujÌcÌ zpr·vou je, ûe valn· vÏtöina zastupitel˘ nap¯ÌË politick˝m spektrem podpo¯ila z·kaz provozov·nÌ
hracÌch automat˘ na celÈm ˙zemÌ LÌönÏ.

(pokraËov·nÌ na stranÏ 1)

B¯etislav ätefan,
starosta

Národopisný soubor Líšňáci Vás srdečně zve
na přehlídku dětských národopisných souborů

Za našó Rájó
kter· se kon· v sobotu 5. listopadu 2011 v 15.00 h v DÏlÚ·ku v LÌöni.
V programu vystoupÌ soubory: Bystrouöka z BÌlovic nad Svitavou, M·jÌËek z Brna,
VrËka ze älapanic, LÌöÚ·Ëek a dalöÌ hostÈ.
VstupnÈ dobrovolnÈ.
P¯ehlÌdka se kon· za finanËnÌ
podpory statut·rnÌho mÏsta Brna.
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Trio PulËÌk p¯i zah·jenÌ vernis·ûe

pro nÏ kaûdoroËnÌ zvyk,ì popisovala p¯Ìpravu v˝stavy. ÑVÏtöinou
m·me dost mÌsta, aby kaûd˝ mohl vystavit vöe, co chce,ì dodala.
Na v˝stavÏ tak byla k vidÏnÌ pestr· ök·la r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch technik, smÏr˘ a n·mÏt˘. Zkr·tka toho, co se za rok urodilo. Kaûd˝ n·vötÏvnÌk si naöel to svoje ñ obrazy a fotografie zn·m˝ch lÌöeÚsk˝ch
mÌst, keramiku, krajku, ¯ezby Ëi plastiky. T¯eba jako starosta B¯etislav ätefan, kter˝ m·, co se v˝tvarnÈho vkusu t˝k·, jasno. ÑJ· obrazy moc nemusÌm, radÏji m·m plastickÈ vÏci,ì zahl·sil a hned se takÈ
k nejbliûöÌm vystaven˝m ¯ezb·m vrhl. Okolo nich jiû krouûil jejich
autor Jan Pokorn˝ p¯ipraven˝ o sv˝ch dÌlech debatovat. ÑTo jsou
samÈ k¯esùanskÈ motivy, tady m·te t¯eba holubici,ì ukazoval na jedno z dÏl starosta. ÑAle ne, to je holubice mÌru,ì opravil ho umÏlec
a dob¯e naladÏn se pustil do v˝kladu o dalöÌch expon·tech.

Tahounem vernis·ûe
nebylo jen umÏnÌ v˝tvarnÈ ale i hudebnÌ
a gastronomickÈ. Velk˝
ohlas sklidilo trio mladÌk˘ PulËÌk sloûenÈ ze
dvou houslÌ a cella; vsadili na skoËnÈ romskÈ
melodie, kterÈ doprovodili excentrick˝m pohybov˝m projevem. NÏkterÈ n·vötÏvnÌky nadchli
natolik, ûe mlad˝m muzikant˘ popl·c·vali po
ramenou jeötÏ bÏhem n·sledujÌcÌ hostiny ve ökolnÌ jÌdelnÏ. Tu uû ovöem
s hudebnÌ produkcÌ obsadili mÌstnÌ LÌöÚ·ci
a tak z·vÏr veËera p¯inesl
z¯ejmÏ ojedinÏl˝ pohled
na ökolnÌ jÌdelnu zaplnÏnou dospÏl·ky, pochutn·vajÌcÌmi si na UHO
za doprovodu melodickÈ
cimb·lky. Lenka Mareöov·

D¯evo¯ezba Jana PokornÈho

Nostalgická chvilka pana Šimka
To druh· v˝stava obraz˘ a kreseb Miroslava äimka a Veroniky ChristovÈ se nesla v o nÏco komornÏjöÌm duchu i prostoru. ÑJÈ, Tereza uû m· kozaËky,ì neslo se p¯es zeÔ p¯i p¯Ìchodu do podlouhlÈ mÌstnosti umÌstÏnÈ
hned vedle öaten z·kladnÌ ökoly Holzova. Pokud ale zrovna dÏti bou¯livÏ
nediskutovaly o zimnÌ obuvi, ve v˝stavnÌm prostoru vl·dla p¯ÌjemnÏ nostalgick· atmosfÈra. Podporovaly ji nejen rozvÏöenÈ obrazy, ale p¯edevöÌm
s·m autor v˝stavy ñ pan äimek, kter˝ expozicÌ nenucenÏ prov·zel. ÑDÏti se
sem chodÌ dÌvat Ëasto a nejvÌc se jim samoz¯ejmÏ lÌbÌ tady ten pes. PtajÌ se,
ËÌ je, a kdy jsem ho maloval,ì ukazuje na obraz hned u vchodu, na kterÈm
zachytil psa jeho soused˘. O kousek d·l zase visÌ z·tiöÌ s kvÏtinami nebo
lesnÌ krajinka. NejËastÏjöÌm tÈmatem pana äimka jsou vöak r˘zn· brnÏnsk·, respektive lÌöeÚsk· z·koutÌ. Ta m· takÈ za pÏtat¯icet let, kdy zde ûije,
d˘kladnÏ prozkoum·na. NÏkter· z nich uû ani neexistujÌ, k jin˝m se v·ûou
d·vnÈ vzpomÌnky. ÑTady to je Muchova bouda malovan· v dobÏ, kdy se
tam jeötÏ chodilo na vyhl·öenÈ tvar˘ûky,ì vypr·vÌ a ukazuje p¯i tom na obraz Mari·nskÈho ˙dolÌ. Brzy se vöak dost·v· k smutnÏjöÌm tÈmat˘m.
ÑZe skupiny jeden·cti kamar·d˘, se kter˝mi jsme se kaûd˝ t˝den pravidelnÏ sch·zeli a malovali, uû jsme zbyli jen Ëty¯i,ì ¯Ìk· dojatÏ, kdyû vypr·vÌ
o svÈm ûivotÏ, kter˝ od osmn·cti let prov·zÌ l·ska k malov·nÌ. ÑA vy malujete?ì t·ûe se mÏ se z·jmem. Se studem musÌm p¯iznat, ûe jen obËas a bez
valn˝ch v˝sledk˘. ÑAle prosÌm v·s, to se musÌ zkouöet,ì napomÌn· mÏ pan
äimek a ukazuje na obrazy jeho v˝stavnÌ kolegynÏ Veroniky ChristovÈ.
ÑTo je mlad· holka, bydlÌ tady teprve nÏkolik let, ale podÌvejte jak˝ to m·
pÏkn˝,ì s nadöenÌm ukazuje na jejÌ aû poh·dkovÏ p˘sobÌcÌ krajiny. ÑJ· jsem

LÌöeÚsk˝ malÌ¯ Miroslav äimek s manûelkou p¯i zah·jenÌ v˝stavy

LÌöeÚsk· zimnÌ n·lada v pod·nÌ M. äimka
byl dÌky malov·nÌ vûdycky moc öùastnej,ì uzavÌr· prohlÌdku a vracÌ n·s
zpÏt do reality sychrav˝ch dnÌ. Pokud i v·m lezou dlouhÈ temnÈ veËery
na nervy, zkuste si je dle vzoru pana äimka zp¯Ìjemnit ñ t¯eba s pastelem
Lenka Mareöov·
v ruce.
(foto J. ProdÏlal 6◊)

Krajinka Veroniky ChristovÈ
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Zprávy z Radnice
Investice do školství
V poslednÌch letech se stalo v naöÌ mÏstskÈ
Ë·sti jiû tradicÌ, ûe nejvÌce finanËnÌch prost¯edk˘ v oblasti investic smÏ¯uje do ökolstvÌ. Je tomu tak i v tomto roce.
Jak jste jiû mÏli moûnost si p¯eËÌst v LÌöeÚsk˝ch novin·ch, byla v srpnu zah·jena kompletnÌ rekonstrukce naöÌ nejstaröÌ z·kladnÌ ökoly
v sÌdliöti na MasarovÏ ulici. Masarka po 30 letech opÏt oml·dne, budou vymÏnÏny vöechny
otvorovÈ v˝plnÏ, kompletnÏ bude rekonstruov·na st¯echa a cel˝ objekt dostane nov˝ pl·öù. Pr·ce budou v nejbliûöÌ dobÏ
dokonËeny a tak lÈta pr·ce a snahy budou koneËnÏ dotaûena ke zd·rnÈmu
konci. Projekt je financov·n z evropsk˝ch zdroj˘ a prost¯edk˘ mÏsta Brna.
Ze stejn˝ch prost¯edk˘ bude financov·n i projekt n·stavby mate¯skÈ
ökoly na ulici Brat¯Ì PelÌök˘. Tuto mate¯skou ökolu jsme zÌskali teprve
v loÚskÈm roce od JihomoravskÈho kraje a jiû letos se n·m poda¯ilo dot·hnout k realizaci vybudov·nÌ n·stavby nad tÌmto objektem. Bude zde p¯istaveno jedno patro a mate¯sk· ökola tak rozöÌ¯Ì svoji kapacitu z 37 na 65
mÌst, tedy zÌsk·me 28 nov˝ch mÌst pro umÌstÏnÌ dÏtÌ v mate¯skÈ ökole
v oblasti, kde p¯ibylo hodnÏ mlad˝ch rodin s mal˝mi dÏtmi. Pr·ce by mÏly
b˝t dokonËeny na zaË·tku p¯ÌötÌho roku.
Jiû nÏkolikr·t jsem slyöel od nÏkter˝ch mlad˝ch rodiË˘ ûijÌcÌch ve starÈ
z·stavbÏ, ûe je z naöÌ strany ponÏkud opomÌjena mate¯sk· ökola na äim·ËkovÏ ulici. I kdyû se d· s tÌmto n·zorem polemizovat, rozhodli jsme se vÏnovat tÈto mate¯skÈ ökole v letoönÌm roce maxim·lnÌ pozornost. V pr˘bÏhu
letnÌch pr·zdnin zde byly vymÏnÏny otvorovÈ v˝plnÏ a ökola byla vymalov·na. Vyvinul jsem velkÈ ˙silÌ, abych jeötÏ nynÌ v z·vÏru roku zÌskal
z mÏsta nÏjakÈ finanËnÌ prost¯edky, abychom mohli d·t mate¯skÈ ökole takÈ
nov˝ kab·t. To se mi nakonec poda¯ilo a v mÏsÌci listopadu dostane cel˝
objekt novou fas·du a bude tam takÈ opravena st¯echa.
Mgr. Ji¯Ì Janiötin
1. mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ

Farmářské trhy v Líšni
– obnovená tradice
Trûnice v pomyslnÈm centru LÌönÏ pln· voÚav˝ch, Ëerstv˝ch a chuùovÏ v˝razn˝ch lah˘dek a lok·lnÌch specialit bude brzy realitou. MÏstsk·
Ë·st Brno-LÌöeÚ se rozhodla obnovit tradici lÌöeÚsk˝ch trh˘, kterÈ bohuûel
zanikly po druhÈ svÏtovÈ v·lce.
NaöÌm cÌlem je nabÌdnout V·m poctivÈ potraviny. PoctivÈ, protoûe jsou
produktem mal˝ch a st¯ednÌch sedl·k˘, farm·¯˘, pÏstitel˘ a v˝robc˘ z regionu. PoctivÈ, protoûe vznikajÌ podle staletÌ provÏ¯en˝ch postup˘, bez
pouûitÌ chemick˝ch konzervant˘, n·hraûek, ökodliv˝ch ÈËek a dalöÌch chemik·liÌ, pouze za pouûitÌ kvalitnÌch surovin, kterÈ byly vyprodukov·ny
lok·lnÏ a nemusely na V·ö talÌ¯ cestovat p¯es p˘l svÏta. PoctivÈ, protoûe
jsou v˝sledkem l·skyplnÈ pr·ce, ¯emeslnÈho umu a Ëasto rodinnÈ tradice.
PoctivÈ, protoûe p¯irozenou chuù a kvalitu nelze nahradit chemick˝m koktejlem. Pouze kvalitnÌ jÌdlo vyprodukovanÈ v souladu s p¯Ìrodou je zdravÈ.
NabÌdneme V·m produkty se znaËkou ÑRegion·lnÌ potravinaì JihomoravskÈho kraje, garantovanÈ BIO produkty, kvalitnÌ vakuovanÈ maso
od moravsk˝ch statk·¯˘, poctivÈ uzeniny a klob·sy vyrobenÈ pouze z masa,
ËerstvÈ ryby z moravsk˝ch ¯ek, kvalitnÌ farm·¯skÈ s˝ry, chleba a peËivo
z obilÌ, kterÈ vyrostlo na naöich polÌch. ÑDom·cÌì vejce z podest˝lky, sezonnÌ moravskou zeleninu a ovoce, ËerstvÈ bylinky a ko¯enÌ, marmel·dy,
dûemy, moöty, med a spoustu dalöÌho.
P¯ijÔte spoleËnÏ s n·mi obnovit jiû zapomenutou tradici, kterou dokreslÌ lidovÈ vystoupenÌ cimb·lovÈ muziky LÌöÚ·ci, spoleËnÏ s vystoupenÌm dÏtÌ z lÌöeÚsk˝ch z·kladnÌch a mate¯sk˝ch ökol.
MÌsto kon·nÌ: ulice JÌrova, nad podzemnÌ zast·vkou tramvaje Ë. 8
TermÌny trh˘:
17. 12. 2011 V·noËnÌ trhy (kulturnÌ program 10.00ñ11.30 hodin)
18. 12. 2011 V·noËnÌ trhy
01. 9. 2012 HodovÈ trhy
26. 5. 2012 Farm·¯skÈ trhy
08. 9. 2012 Farm·¯skÈ trhy
02. 6. 2012 Farm·¯skÈ trhy
15. 9. 2012 Farm·¯skÈ trhy
09. 6. 2012 Farm·¯skÈ trhy
OtevÌracÌ doba: 8.00ñ14.00 hodin
Jste srdeËnÏ zv·ni.
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Jozef Sedl·Ëek, mÌstostarosta M»

Zveme obËany na

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

10. 11. 2011
ve velkÈm s·le radnice M» Brno-LÌöeÚ,
JÌrova 2 v 17.00 hod.
VÌce na str·nk·ch radnice www.brno-lisen.cz.

Městská policie poskytuje nově
obyvatelům Brna informace
v novém Poradenském centru
BrnÏnsk· mÏstsk· policie slavnostnÏ otev¯ela novÈ PoradenskÈ centrum slouûÌcÌ obyvatel˘m a n·vötÏvnÌk˘m jihomoravskÈ metropole, kterÈ
sÌdlÌ v K¯enovÈ ulici. Stalo se tak za p¯Ìtomnosti brnÏnskÈho prim·tora
Romana Onderky, ¯editele MP Brno Jaroslava P¯ikryla, z·stupc˘ krajskÈho policejnÌho ¯editelstvÌ, jihomoravskÈho hejtmanstvÌ a Magistr·tu
mÏsta Brna.
NovÏ otev¯enÈ PoradenskÈ centrum bude pracoviötÏ zamÏ¯enÈ na öirokou obËanskou ve¯ejnost, kterÈ nabÌzÌ rozs·hlÈ spektrum poradenstvÌ a informacÌ v oblasti prevence kriminality a pomoci obÏtem trestnÈ Ëinnosti,
zajiötÏnÌ vlastnÌho bezpeËÌ a majetku, orientaci v soci·lnÌch sluûb·ch poskytovan˝ch v r·mci komunitnÌho pl·nu MMB.
PoradenskÈ centrum slouûÌ jako distribuËnÌ mÌsto pro informaËnÌ let·ky, broûury a publikace vydanÈ MÏstskou policiÌ, ale i dalöÌmi participujÌcÌmi st·tnÌmi i nest·tnÌmi subjekty. Projekt je rozöÌ¯en o moûnosti prezentaËnÌ Ëinnosti organizacÌ zab˝vajÌcÌch se problematikou prevence (nap¯.
BESIP, BÌl˝ kruh bezpeËÌ, SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘, HasiËsk˝ z·chrann˝ sbor), a to formou informaËnÌch panel˘, banner˘, PWP prezentacÌ, atd.
DalöÌ v˝hodou mobilnÌho uspo¯·d·nÌ je ˙prava prostor pro p¯edn·ökovou
Ëinnost, diskusnÌ setk·nÌ s odbornou i laickou ve¯ejnostÌ.
Z·jemci v PoradenskÈm centru mohou zÌskat informace o vöech projektech realizovan˝ch MÏstskou policiÌ Brno a o moûnostech, jak se
do nich zapojit. Mimo uvedenÈ sluûby je v PoradenskÈm centru moûno
kontaktovat Senior linku bezpeËÌ tel. 541 248 844 a zÌskat nap¯Ìklad informace o tzv. neobjednan˝ch sluûb·ch (ovÏ¯it si, zda nenÌ p¯Ìpadn· n·vötÏva
z·stupc˘ energetick˝ch spoleËnostÌ, vod·ren, »eskÈ poöty apod. pouze pokusem podvodnÌk˘ dostat se do bytu).
SouË·stÌ centra je i ÑKnihovna bezpeËÌì, kterou mohou vyuûÌvat absolventi Senior akademie. K zap˘jËenÌ jsou zde publikace z oblasti psychologie, pr·va, sociologie, ale i technicky orientovan· literatura.
P¯ednostÌ centra je jeho bezbariÈrov˝ p¯Ìstup, prodlouûenÌ otevÌracÌ
doby a lepöÌ dostupnost zejmÈna pro motorizovanÈ n·vötÏvnÌky, vËetnÏ
moûnosti parkov·nÌ.
(dk)

Chcete podnikat v zemÌch EU a nevÌte kde zaËÌt?
JednotnÈ kontaktnÌ mÌsto m˘ûe b˝t pro V·s ¯eöenÌm!
JednotnÈ kontaktnÌ mÌsto (JKM) poskytuje bezplatnÏ informace
t˝kajÌ se
ï podnik·nÌ v EU, EHP a äv˝carsku
ï podnik·nÌ mimo reûim ûivnostenskÈho z·kona v »R (nap¯. zaloûenÌ agentury pr·ce, nest·tnÌho zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ), JKM
rovnÏû zprost¯edkuje p¯ed·nÌ takovÈ û·dosti p¯Ìsluön˝m org·n˘m v »R
ï vysÌl·nÌ zamÏstnanc˘ do zemÌ EU, EHP a äv˝carska

JKM v JihomoravskÈm kraji
Magistr·t mÏsta Brna
éivnostensk˝ ˙¯ad mÏsta Brna, MalinovskÈho n·m. 3, 601 67 Brno
E-mail: jkm@brno.cz, telefon: 542 173 344

!

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

SPINNINGÆ

● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.

CENTRUM SAHARA
Blatnick· 9
(b˝val· Mä)
Brno-Vinohrady

● Doktorka koupÌ byt v hotovosti, i zadluûen˝. Tel.: 720 551 215.
● Kade¯nictvÌ ve SlatinÏ za super ceny! St¯ih 280 KË, melÌr, barva,
p¯eliv, trval· 480 KË. Tel. 737 369 418. Kade¯nictvÌ VÏra, Slavkovsk· 9.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, LCD monitor˘, videÌ,
Hi-Fi vÏûÌ, CD a DVD p¯ehr·vaË˘... Kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● INSTALAT…RSK… A TOPEN¡ÿSK… PR¡CE. Tel. 737 866 728.
E-mail: lw.montaz@gmail.com.
● KOMPLETNÕ REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTOV›CH
JADER, OBKLADA»SK… A INSTALAT…RSK… PR¡CE.
Pohanka spol. s r. o., Brno. Tel. 731 506 652, 731 506 653.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ mobil: 604 142 037, tel.: 515 545 205.
● Kov·¯stvÌ, z·meËnictvÌ L. JANKŸ zhotovuje br·ny, m¯Ìûe, ploty
a z·bradlÌ. P¯edzahr·dkovÈ ploty vË. podezdÌvek. Tel. 607 915 170.
● MALBY 14 KË/cm2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ. PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● RYCHL¡ PŸJ»KA 5ñ10 000 KË bez poplatku p¯edem, bez vol·nÌ
na drah· ËÌsla. Informace na tel. 608 282 608. Brno a Brno-venkov.
● VymÏnÌm OB 5+1 na kraji Vinohrad za 3+1 i v LÌöÚi. T. 728 845 722.
● 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.

KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY,
TR…NINK A RELAX
pod vedenÌm akreditovan˝ch instruktor˘.
TÏöÌme se na v·s.
Na lekce je nutnÈ se objednat (i SMS).
Tel.: 774 084 644 ï www.spinning-sahara.cz

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

Objednávky 725 602 009 – sl. Kateřina
Výhodou je krátká objednávací doba a parkování u zámečku.
Studio Orange, Pohankova 8, Líšeň, www.studioorange.cz
● KADEÿNICTVÕ, Belcrediho 2, Bohdana Volkov·, tel. 608 749 740.
NovÏ: KOSMETIKA ñ zdr. sestra Marcela Trbuökov·, tel. 606 900 889;
MODEL¡é NEHTŸ ñ MarkÈta Pej¯ilov·, tel. 724 091 720.
● 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.
● www.photokids.cz ñ Fotografov·nÌ miminek, dÏtÌ a rodinn˝ch
portrÈt˘, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.
● POMOHU S ⁄KLIDEM VaöÌ dom·cnosti, moûnost douËov·nÌ
Vaöich dÏtÌ. Zn.: Spolehlivost, profesionalita.
Tel. kontakt: 774 116 338, e-mail: servisprorodinu@seznam.cz.

SERVIS ZNAČEK:

Přijďte si pro

ŠEKOVOU KNÍŽKU
Získáte až 30% slevu
na provedené práce
a až 20% slevu
Originální díly
na Origináln

AUTOCENTRUM K.E.I. • Žarošická 21, 628 00 Brno • tel.: 518 700 000 • e-mail: autocentrum@kei.cz •
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www.kei-autocentrum.cz

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení pŉátelé Líšnė,
I v době ekonomické nestability, recese a vysoké
nezaměstnanosti o nás provozovny v LCOS pečují
a svým vstřícným jednáním, službami i cenami nám
pomáhají ulehčit život v této nejisté době. Provozovatelé LCOS se snaží udržovat centrum bezpečné,
čisté a lákavé, jak pro maminky s dětmi, tak seniory
a v neposlední řadě děti, jež centrem dennodenně
prochází.
Posuďte sami, jak na vás působí a co nabízí nákupní centra v jiných částech Líšně nebo i mimo
ni. Pište vaše názory a poznatky na www.lcos.cz
do NAPIŠTE NÁM. Jen vy dáváte zpětnou vazbu,
díky níž se LCOS stále zlepšuje. Děkujeme.
V minulém vydání Líšeňských novin jsme s potěšením oznámili budoucí uzavření herny k 31. 10. 2011,

proces byl ale urychlen a prostory byly uvolněny již
30. 9. Nyní se pracuje na modernizaci. Do těchto
nových prostor se do konce roku 2011 přestěhují
Domácích potřeby a železářství a současně se
spojí s prostory vedlejšími. Vzniknou tak Domácí
potřeby na ploše bezmála 300 m2. Můžeme se těšit
na další rozšíření sortimentu, pohodlné nakupování, dětský koutek a nebo předváděcí kuchyňský
kout, jenž bude sloužit k prezentaci nádobí, pánviček, hrnců, remosek a jiných každodenních pomocníků v kuchyni.
Jako každý měsíc pro nás jednotlivé provozovny
připravily lákadla. Pojďme si přečíst návod, jak lépe
zvládnout přicházející zimní a sváteční období.
Drogerie Elkup svými nízkými cenami stále ohro-

muje. Určitě nám díky těmto nabídkám usnadní třeba i předvánoční úklid. Spoustu inspirace na praktické dárky nalezneme také v Domácích potřebách.
Kvalitní české i světové kuchyňské nádobí potěší
nejednu kuchařku a kuchaře. Zimní obuv a oblečení nabízí za příjemné ceny Textil Anička.
O zdraví se nám dobře starají a v nemocech radí
pan doktor farmacie a jeho kolegyně v Lékárně
LCOS. Vánoční či narozeninový večírek perfektně
zajistí a zorganizuje restaurace U Fidela. Co více si
můžeme přát? Pojďme se přesvědčit. LCOS není
HYPER nákupním centrem, avšak svým přístupem
ANO. Osobní přístup, vstřícnost a zákazník na
1. místě je podstata úspěchu a to se provozovatelům všech prodejen daří.

LÉKÁRNA MASAROVA
SLAVÍ 1. NAROZENINY
a připravila pro nás odměny.
Za každý nákup nad 200 Kþ v mČsíci
listopadu budou všichni nakupující zaĜazeni
do slosování o hodnotné ceny. Více informací
v lékárnČ nebo na www.lekarnalisen.cz.
Výrazné listopadové slevy
pro zdraví i krásu:
Echinaceové kapky (posílení imunity, vhodné
pĜed, pĜi i po nachlazení) 100 ml
129Kþ
Vibovit (nové multivitamíny pro dČti,
želatinová zvíĜátka) 50 ks
139Kþ
Colacaps Double (þistý kolagen pro zdravé klouby
+ znaþkový kartáþek zdarma) 16 mg
265 Kþ
Elmex sensitive (akþní balíþek - 2 pasty
+ kartáþek zdarma)
180 Kþ
Bioaktivní duoslim (24 hodinový hubnoucí
program) - 60+30 tbl
479Kþ
PROMOAKCE KONOPNÝCH
MASTÍ 1+1 ZDARMA
ve dnech 21. a 24.11
mezi 12-17hod

zahajují od listopadu vánoční provoz 7 dní v týdnu:
po–pá 9–19, so–ne 9–16
NA DÁRKY KE VŠEM

PRODUKTY

T I P PŘÍLEŽITOSTEM

N O V E SLUŽBY

` DESIGNOVÉ ITALSKÉ

KERAMICKÉ NÁDOBÍ MONETA
` MĚDĚNÉ NÁDOBÍ MORRETI pro dokonalý rozvod tepla, exkluzivní ceny již od 1299,90 KČ

` KOMPLETNÍ SORTIMENT BATERIÍ
ENERGIZER od knoﬂíkových po lithiové
` VODOVODNÍ ARMATURY (BATERIE) MYJAVA

skladem za super ceny již od 699,90 KČ

` DVEŘNÍ ZÁMKY, HÁČKY, VĚŠÁKY, MAGNETY
` OPRAVY PÁNVIČEK – všichni od kuchyňského

nádobí očekáváme, že bude sloužit i několik
let, avšak ne vždy se to podaří. Proto nabízíme i tuto netradiční službu. Přijďte, budeme
se snažit pomoci.

` TRADIČNÍ ČESKÉ REMOSKY

v nabídce také náhradní díly, hliníkové i teﬂonové nádoby, záruční a pozáruční servis

CENOVE AKCE

` TRVALE VÝHODNÉ CENY ANTIKONCEPCE
` NÍZKÉ DOPLATKY ZA LÉKY
` PRODUKTY PRO BEZLEPKOVOU DIETU

` STATUS

keramické mlýnky na koření, vakuové dózy,
kráječe na potraviny

` ZAPÉKACÍ MÍSY ČESKÉHO VÝROBCE SIMAX

DROGERIE ELKUP

` TLAKOVÉ HRNCE

` POHLCOVAČ PACHU DO CHLADNIČKY

nabízí nejnižší ceny drogistického zboží.
Pro měsíc listopad vybíráme z nabídky:
Nivea Visage Q 10 krémy 289,90 Kþ 179,90 Kþ
Ariel Mountain 2kg
179,90Kþ 109,90 Kþ
Persil active tabs 64ks
229,90 Kþ 179,90 Kþ
Bref power active
49,90 Kþ 36,90 Kþ
Lybar - 50 % sleva na všechny výrobky
novČ v nabídce nátČrové hmoty a malíĜské potĜeby
Další akþní zboží na www.drogerieElkup.cz

NOVÉ ZIMNÍ OBLEČENÍ
BUNDY, SVETRY, MIKINY, BOTY
svetry od 150 Kþ, zimní boty od 199 Kþ,
papuþe od 17 Kþ

LÍEÒSKÉ NOVINY

od 69,90 KČ

za skvělých 19,90 KČ

` ŠVÝCARSKÉ NOŽE

` BROUŠENÍ NOŽŮ PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

` VÁNOČNÍ AKCE S TESCOMOU

sledujte letáčky ve vašich schránkách

ZDARMA. DÁLE BROUSÍME I NŮŽKY, PILY, ŘETEZY,
BŘITY.

Díky velkorysým prostorĤm a profesionálnímu pĜístupu zajistí tým U Fidela
vánoþní veþírek, narozeninovou oslavu þi party vþetnČ doprovodného
programu – raut, banket, hudba, ochutnávky piv z malých regionálních
pivovarĤ, gurmánské zážitky.
Bližší informace u pana Arnošta Urbana na tel. 775 599 510 nebo pĜímo
v restauraci.
Listopadové akce U Fidela:
` 7. 11. – 13. 11. 2011 Svatomartinské hody – budou se podávat kachní a husí speciality
` 19. 11. 2011 tradiþní v poĜadí již 3. LíšeĖská zabíjaþka – úspČšná akce se opakuje. Prodej zabíjaþkových
výrobkĤ dle domácích receptĤ – jitrnice, jelita, škvarky, tlaþenka, polévka. V restauraci nás pohostí zabíjaþkovým
menu.V pĜípadČ teplého poþasí bude akce pĜesunuta na pozdČjší termín.
Sledujte informace na www.uﬁdela.cz

#

Zprávy z Radnice

Představení Bezpečnostní komise Rady městské části Brno-Líšeň
Pr·vnÌ zakotvenÌ komise
BezpeËnostnÌ komise Rady mÏstskÈ Ë·sti
Brno-LÌöeÚ (d·le jen ÑKomiseì) je z¯Ìzena Radou mÏstskÈ Ë·sti (d·le jen ÑRadaì) podle ß 122
z·kona Ë. 128/2000 Sb., o obcÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen ÑZ·konì) jako iniciativnÌ a poradnÌ org·n Rady.
Sv· stanoviska, n·mÏty, n·vrhy, p¯ipomÌnky
a podnÏty p¯edkl·d· Komise p¯Ìmo RadÏ k projedn·nÌ a ¯eöenÌ.
Jedn·nÌ Komise b˝v· jako host vÏtöinou p¯Ìtomen z·stupce starosty Jozef Sedl·Ëek, v jehoû
gesci je rovnÏû bezpeËnostnÌ problematika.
Ve svÈ Ëinnosti se Komise rovnÏû ¯ÌdÌ JednacÌm ¯·dem komisÌ z¯Ìzen˝ch Radou.
Jedn·nÌ BezpeËnostnÌ komise
V roce 2011 se uskuteËnilo nebo jeötÏ uskuteËnÌ celkem 10 jedn·nÌ Komise, kter· se z d˘vodu usn·öenÌschopnosti nesch·zÌ v obdobÌ letnÌch
pr·zdnin.
Zvl·ötnÌ odborn· zp˘sobilost ◊ odbornÌci
na problematiku bezpeËnosti
Odbornou zp˘sobilost poûaduje Z·kon pouze u p¯edsedy komisÌ a jen v p¯ÌpadÏ, ûe komisÌm
byl svÏ¯en v˝kon p¯enesenÈ p˘sobnosti.
P¯estoûe jsem komun·lnÌm politikem, tak
jako souËasn˝ p¯edseda Komise m·m v tÈto oblasti i odbornou zp˘sobilost. Ta je d·na jak mou
pr·vnickou profesÌ, tak i mou vÌceletou praxÌ
u Policie »R a v resortu st·tnÌho zastupitelstvÌ.
Jako odbornÌ hostÈ jsou na vöechna jedn·nÌ
Komise zv·ni kompetentnÌ z·stupci MÏstskÈ
policie Brno (d·le jen ÑMP Brnoì) a ObvodnÌho
oddÏlenÌ Policie »R Brno-éidenice (d·le jen
ÑOO P»R Brno-éideniceì). Zde je pot¯eba vyzdvihnout pravidelnou ˙Ëast Mgr. Josefa Peciny,
vedoucÌho RevÌru V˝chod MP Brno, kter˝

i kdyû ho Rada na n·vrh Komise nejmenovala
bohuûel ¯·dn˝m Ëlenem Komise, m· ˙Ëast na
jedn·nÌch stoprocentnÌ. ProblematiËtÏjöÌ je v poslednÌ dobÏ nepravideln· ˙Ëast z·stupc˘ OO
P»R Brno-éidenice.
»innost Komise
Jak jsem jiû uvedl v˝öe, Komise je pro Radu
org·nem toliko poradnÌm a iniciativnÌm, bez v˝konn˝ch pravomocÌ. »lenovÈ Komise monitorujÌ bezpeËnostnÌ situaci v mÏstskÈ Ë·sti LÌöeÚ.
N·vrhy, p¯ipomÌnky apod. jsou p¯ed·v·ny formou z·pis˘ k projedn·nÌ a ¯eöenÌ RadÏ.
Zve¯ejnÏnÌ (zp¯ÌstupnÏnÌ) z·pis˘
z jedn·nÌ Komise
K obecnÈ diskuzi, kterou zapoËal webov˝
port·l www.vlisni.cz, k tÈmatu zve¯ejÚov·nÌ Ëi
nezve¯ejÚov·nÌ z·pis˘ z Ëinnosti jednotliv˝ch
komisÌ, mohu za sebe, a na z·kladÏ spoleËnÈho
stanoviska i za celou naöi Komisi uvÈst, ûe nem·me problÈm se zp¯ÌstupnÏnÌm z·pis˘ z jedn·nÌ Komise v tomto volebnÌm obdobÌ ve smyslu
z. Ë. 106/1999 Sb., o svobodnÈm p¯Ìstupu k informacÌm, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, ale ani
s jejich obecn˝m zve¯ejnÏnÌm, nap¯Ìklad na webov˝ch str·nk·ch ⁄M» Brno-LÌöeÚ. Tyto z·pisy
jsou k dispozici jak v ˙tvaru tajemnice ⁄M»
Brno-LÌöeÚ, tak samoz¯ejmÏ na p¯ÌmÈ vyû·d·nÌ
i p¯es moji mailovou adresu www.jaroslav.stross
@seznam.cz.
DosavadnÌ z·pisy z jedn·nÌ Komise v tomto
volebnÌm obdobÌ neobsahujÌ û·dnÈ utajovanÈ
skuteËnosti ani citlivÈ osobnÌ ˙daje dle p¯Ìsluön˝ch obecnÏ z·vazn˝ch p¯edpis˘.
Pokud by nÏkter˝ z budoucÌch z·pis˘ z Komise takovÈ skuteËnosti Ëi ˙daje obsahoval, bude to v z·pisu uvedeno s doporuËenÌm z·pis nezve¯ejnit.

Drobn· pozn·mka na z·vÏr:
Z·kon nikde v textu p¯Ìmo nestanovuje, ûe
se v˝sledky Ëinnosti jednotliv˝ch komisÌ nemohou zve¯ejnit. Pojem Ñneve¯ejn˝ì se vyskytuje
pouze v ß 101 odst. 1 vÏtÏ prvnÌ Z·kona, kde je
uvedeno, ûe sch˘ze Rady jsou neve¯ejnÈ. Na jinÈm mÌstÏ v Z·konÏ se tento pojem nevyskytuje.
SvÈ n·vrhy, p¯ipomÌnky, stanoviska a podnÏty ke zlepöenÌ bezpeËnostnÌ situace na ˙zemÌ
mÏstskÈ Ë·sti LÌöeÚ i n·mÏty k projedn·nÌ v Komisi m˘ûete pod·vat na mailovou adresu
www.jaroslav.stross@seznam.cz.
BezpeËnostnÌ komise bude projedn·vat jen
ty neanonymnÌ. V p¯ÌpadÏ pot¯eby V·s Komise
pozve na svÈ jedn·nÌ.
V BrnÏ, dne 2. ¯Ìjna 2011
Mgr. Jaroslav Stross
p¯edseda bezpeËnostnÌ komise
Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ,
zastupitel za ObËanskou demokratickou stranu

V·ûenÌ obËanÈ,
v poslednÌ dobÏ jsme byli upozornÏni na
stÌûnosti, kterÈ se t˝kajÌ nekal˝ch praktik
nÏkter˝ch prodejc˘ elekt¯iny a plynu.
Z·stupci spoleËnostÌ navötÏvujÌ obËany
v bytech Ëi domech a poûadujÌ uzav¯enÌ
nov˝ch smluv. NÏkdy p¯i tom nepravdiv˝m
zp˘sobem informujÌ z·kaznÌky o podmÌnk·ch dod·vek energiÌ nebo o tom, za jakÈho
dodavatele vystupujÌ. Z uveden˝ch d˘vod˘
û·d·me obËany, aby peËlivÏ vyhodnotili veökerÈ nabÌzenÈ podmÌnky a smlouvu podepisovali s rozvahou po d˘kladnÈm p¯eËtenÌ.
Pouze tak lze minimalizovat rizika spojen·
s nepoctivÏ uzav¯en˝mi smlouvami.
nprap. Petra HrazdÌrov·

Školství
Pozvánka na společné tvoření
na ZŠ Horníkova
Dobrou a dlouholetou tradicÌ ve ökole jsou p¯edv·noËnÌ a p¯edvelikonoËnÌ akce pro rodiËe s dÏtmi. AdventnÌ vazby si mohou z·jemci letos p¯ijÌt pod vedenÌm odbornÌk˘ vytvo¯it v p·tek 25. 11.
odpoledne a 26. 11. dopoledne, kdy bude p¯ipraven i zajÌmav˝ doprovodn˝ program pro tatÌnky s ratolestmi, aby maminky mÏly klid
a pohodu na p¯Ìpravu v·noËnÌ v˝zdoby. Uk·zky z minul˝ch dÌlen
i aktu·lnÌ informace k nadch·zejÌcÌ v·noËnÌ dÌlnÏ najdete na
www.zshornikova.cz.

Rodičovské večery na ZŠ Novolíšeňská

Co přináší podzim na gymnáziu
LÌöeÚskÈ Gymn·zium INTEGRA BRNO se i tento rok otevÌr· nejen z·jemc˘m o studium, ale takÈ öirokÈ ve¯ejnosti. Na poslednÌ ¯Ìjnov˝
veËer je pro dÏti ve vÏku 10ñ15 let p¯ipraven tradiËnÌ halloweensk˝
program s maskami, d˝nÏmi a s mnoha zajÌmav˝mi a straöideln˝mi
aktivitami. O necel˝ mÏsÌc pozdÏji, 29. listopadu, si mohou od 8.15
hod. na jedno dopoledne p·ù·ci se sv˝mi rodiËi Ëi uËiteli vyzkouöet, jakÈ by to bylo studovat v primÏ gymn·zia. Integra se bude takÈ prezentovat na burz·ch st¯ednÌch ökol, kterÈ po¯·dajÌ lÌöeÚskÈ z·kladnÌ ökoly.
No a kdo to na podzim nestihne, toho r·di uvÌt·me na dnech otev¯en˝ch
dve¯Ì 10. ledna Ëi 14. ˙nora vûdy od dvou do öesti veËer.
Mgr. Ond¯ej H˝sek, statut·rnÌ z·stupce Gymn·zia INTEGRA BRNO

I v tomto ökolnÌm roce probÌhajÌ na naöÌ ökole rodiËovsk· setk·nÌ, kde se spoleËnÏ zam˝ölÌme a diskutujeme o praktick˝ch tÈmatech ze ûivota rodin i v˝chovy dÏtÌ. Po setk·nÌch s tÈmaty hodnotov·
orientace û·k˘ Zä a osobnost V. E. Frankla, jeho logoterapie ñ hled·nÌ smyslu se v pondÏlÌ 14. 11. v 19.30 hod. budeme spoleËnÏ
zam˝ölet nad emocemi v naöem ûivotÏ a jejich efektivnÌm vyuûitÌ
pro dobrÈ vztahy s nejbliûöÌmi lidmi. Na pondÏlÌ 12. 12. chyst·me
p¯edv·noËnÌ posezenÌ s povÌd·nÌm o proûÌv·nÌ adventu v rodinÏ
a ochutn·vkou cukrovÌ. BliûöÌ informace najdete na naöich webov˝ch str·nk·ch.
Marie PospÌöilov·, vychovatelka äD
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Jak žijí děti v Evropě, zjišťuje ZŠ Masarova
ÑWe are the world ñ We are the childrenì tedy ÑMy jsme svÏt ñ
My jsme dÏtiì znÌ refrÈn zn·mÈ pÌsnÏ zesnulÈho zpÏv·ka Michaela
Jacksona. A takovÈ heslo nese i v ¯Ìjnu zah·jen˝ v˝ukov˝ program
Comenius, jehoû koordin·torem je od nynÏjöka do roku 2013 z·kladnÌ
ökola Masarova. Ta bude spoleËnÏ s dalöÌmi t¯emi z·kladnÌmi ökolami
z Brit·nie, Polska a Bulharska za finanËnÌho p¯ispÏnÌ EvropskÈ unie
zjiöùovat, jak˝ je ûivot souËasn˝ch dÏtÌ.
Aby û·ci co nejlÈpe poznali sebe navz·jem i svÈ kultury, Ëek· je
nÏkolik v˝mÏnn˝ch pobyt˘. ÑP¯ed sebou m·me celkem dvacet Ëty¯i v˝mÏn, bÏhem nichû m·me za ˙kol vyvÈzt co nejvÌce dÏtÌ a uËitel˘. Jedna
ökola k sobÏ vûdy pozve a uspo¯·d· program pro ty zb˝vajÌcÌ t¯i,ì vysvÏtluje fungov·nÌ celÈho projektu ¯editel Zä Masarova Ivo Z·leö·k.
N·vötÏvami ale vz·jemn· komunikace û·k˘ teprve zaËÌn·. ÑO V·nocÌch m·me v pl·nu pÈct cukrovÌ podle recept˘, kterÈ si vz·jemnÏ vymÏnÌme. DÏti si takÈ posÌlajÌ maily, udrûujÌ kontakt i mimo n·vötÏv
a nÏkdy i po skonËenÌ celÈho programu. P¯irozenou cestou si tak zlepöÌ
svoji angliËtinu a pochopÌ, ûe jejÌ znalost je nÏco, co v ûivotÏ skuteËnÏ
vyuûijÌ,ì lÌËÌ s nadöenÌm ¯editel. A vÌ o Ëem mluvÌ ñ û·ci a uËitelÈ Zä
Masarova se pod jeho vedenÌm stejnÈho programu jiû jednou z˙Ëastnili. Oproti minule jim ale jako hlavnÌmu koordin·torovi p¯ibyly dalöÌ
povinnosti. Jednou z nich bylo uspo¯·d·nÌ zahajovacÌho setk·nÌ pro
¯editele ökol. To probÏhlo mezi osmn·ct˝m a dvac·t˝m druh˝m z·¯Ìm
v BrnÏ a okolÌ. KromÏ n·vötÏvy ökoly, prohlÌdky LÌönÏ a v˝letu na P·lavu, byli z·stupci ökol pozv·ni i na kr·tkou n·vötÏvu radnice, kde je uvÌtal starosta LÌönÏ B¯etislav ätefan. ÿeditelÈ se zajÌmali p¯edevöÌm o to,
jak˝ je vztah radnice a jednotliv˝ch lÌöeÚsk˝ch ökol, jak˝m zp˘sobem
je hodnocena jejich ˙spÏönost, jak vznikajÌ ökolnÌ osnovy i jak jsou
ökoly financov·ny. SpoleËnÏ se shodli na tom, ûe v˝sledk˘m r˘zn˝ch
zkouöek b˝v· p¯ipisov·na zbyteËnÏ velk· v·ha. ÑMyslÌm si, ûe nenÌ ani
tak d˘leûitÈ jakÈ m· û·k zn·mky, ale jak se ve ökole cÌtÌ a co mu ta ökola
d· do ûivota,ì shrnul jejich n·zor ¯editel Z·leö·k. Starosta LÌönÏ ho n·slednÏ doplnil myölenkou, ûe pro nÏj nenÌ d˘leûit· jen ökola, ale i celkovÈ zapojenÌ dÌtÏte do spoleËnosti a ûivota mÏstskÈ Ë·sti.

Skvělé úspěchy žáků ZŠ Novolíšeňská
v internetových soutěžích
a programování
VyuËov·nÌ na Zä NovolÌöeÚsk·, kterÈ probÌh· dle ökolnÌho vzdÏl·vacÌho pl·nu éi-Ra-Fa (éivot ñ RAdost ñ FAntazie), klade velk˝ d˘raz
na ob- last InformaËnÌ a komunikaËnÌ technologie (ICT).
V poslednÌm obdobÌ dos·hli naöi û·ci v tÈto oblasti nÏkolika v˝razn˝ch ˙spÏch˘. Ve ökolnÌm roce 2010/2011 se Martin S˝kora ze t¯Ìdy IX. C
z˙Ëastnil SoutÏûe v programov·nÌ ve vyööÌch programovacÌch jazycÌch.
P¯es mÏstskÈ kolo soutÏûe postoupil do krajskÈho kola, kde obsadil vynikajÌcÌ 2. mÌsto jako jedin˝ z·stupce z·kladnÌch ökol mezi soutÏûÌcÌmi z niûöÌch gymn·ziÌ. Programov·nÌ v objektovÏ orientovanÈm jazyce Visual Basic se Ë·st û·k˘ 9. roËnÌku Zä NovolÌöeÚsk· vÏnuje v Semin·¯i ICT.
SnaûÌme se takÈ co nejËastÏji naöe û·ky zapojovat do nejr˘znÏjöÌch
internetov˝ch vÏdomostnÌch soutÏûÌ jako nap¯Ìklad PaysecCup Ëi
Najdi.seznam.cz. V soutÏûi PaySecCup se jim nejvÌce da¯ilo ve ökolnÌm
roce 2009/2010, kdy obsadili 5., 6. a 20. mÌsto mezi 404 t¯ÌdnÌmi kolektivy
z celÈ »eskÈ republiky. O rok d¯Ìve se naöi z·stupci probojovali do fin·le
soutÏûe Najdi.seznam.cz.
Na naöÌ ökole pracujÌ krouûky se zamÏ¯enÌm na informatiku jiû pro
û·ky 2. aû 4. roËnÌku. P¯edmÏt ICT je vyuËov·n od 5. do 9. roËnÌku, nejprve
s dotacÌ jednÈ hodiny t˝dnÏ, v 9. roËnÌku s dotacÌ dvouhodinovou. V˝uka
probÌh· ve dvou odborn˝ch uËebn·ch informatiky. Za¯azenÌ povinnÈho
p¯edmÏtu ICT od 5. do 9. roËnÌku ökolnÌ doch·zky d·v· p¯edpoklad pro
osvojenÌ si öirokÈ ök·ly znalostÌ a dovednostÌ v tomto oboru.
é·ci se bÏhem tÏchto öesti let nauËÌ rozumÏt z·klad˘m hardwarovÈho
vybavenÌ, bezpeËnÏ vyuûÌvat Internet a jeho sluûby, pracovat s kancel·¯sk˝mi aplikacemi MS Office a grafick˝m vektorov˝m softwarem Zoner
Callisto, vytv·¯et vlastnÌ webovÈ str·nky pomocÌ jazyka HTML a CSS
styl˘ a programovat v jazyce Visual Basic (v Semin·¯i ICT).
Mgr. Jan Hork˝, Ing. VÏra FabÌkov·, Zä NovolÌöeÚsk·
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PrvnÌ v˝mÏna ve znamenÌ nov˝ch p¯·telstvÌ
O tom, jak· je naöe spoleËnost a ûivot v LÌöni se n·slednÏ mohli
û·ci a uËitelÈ z·kladnÌch ökol z Brit·nie, Polska a Bulharska p¯esvÏdËit
p¯i prvnÌm v˝mÏnnÈm pobytu na zaË·tku listopadu. Jak probÏhl popsala panÌ uËitelka VladimÌra Kroupov·.
Na zaË·tku ¯Ìjna navötÌvilo Zä Masarova patn·ct û·k˘ a osm
uËitel˘ z naöich partnersk˝ch ökol. é·ci i uËitelÈ se snaûili p¯ipravit
co nejp¯ÌjemnÏjöÌ program, kter˝ by naöim partner˘m p¯edstavil naöi ökolu, v˝uku, kulturu, zvyky a ûivot v rodin·ch. ÑZe zaË·tku jsem
se trochu b·l toho, ûe budu v cizÌ rodinÏ ˙plnÏ s·m, ale nakonec bylo
vöechno naprosto super a vöichni u v·s se o n·s bezvadnÏ starali,ì
pochv·lil n·m pobyt v ÑnovÈì dom·cnosti dvan·ctilet˝ Mateusz
z polsk˝ch Dobranowic. Tepla rodinnÈho krbu si ale naöi hostÈ p¯Ìliö neuûili, neboù vÏtöinu Ëasu str·vili na v˝letech po kr·s·ch naöÌ
vlasti. Tu nejz·sadnÏjöÌ ñ tedy matiËku Prahu ñ jsme jim naservÌrovali hned na ˙vod. BÏhem pondÏlÌ jsme naöe hosty provedli po jejÌm
historickÈm j·dru a uk·zali jim nejv˝znamnÏjöÌ pam·tky. N·sledujÌcÌ dopoledne jsme str·vili v MoravskÈm krasu a v jeskyni Macocha a odpoledne jsme s dÏtmi navötÌvili sportovnÌ centrum Bongo
v BrnÏ. Ve st¯edu jsme se vöichni seöli v naöÌ ökole, kde po prezentacÌch jednotliv˝ch ökol pracovali vöichni û·ci spoleËnÏ v hudebnÌch, sportovnÌch a rukodÏln˝ch dÌln·ch. DÏti z naöÌ ökoly takÈ
p¯edvedly velmi zda¯ilÈ divadlo v anglickÈm jazyce, kterÈ mÏlo
mezi zahraniËnÌmi p¯·teli velk˝ ˙spÏch. Odpoledne jsme byli p¯ijati
na NovÈ radnici mÏsta Brna, mÏli jsme moûnost pracovat na up¯esnÏnÌ cÌl˘ a v˝stup˘ naöeho projektu a dalöÌch meeting˘ a str·vit p¯Ìjemn˝ Ëas na veËernÌm setk·nÌ zakonËen˝m diskotÈkou, kterou
uspo¯·dali ËlenovÈ naöeho ökolnÌho parlamentu. DÌky spoleËn˝m
aktivit·m se û·ci rychle sblÌûili. ÑJsem moc r·d, ûe si Maria, Elena,
Erik i Desko naöli mezi Ëesk˝mi dÏtmi kamar·dy. Vöem za to pat¯Ì
velk˝ dÌk,ì shrnul svÈ dojmy z prvnÌ v˝mÏny Stanislav Harizanov
¯editel z·kladnÌ ökoly v bulharskÈm Perniku. PodobnÏ nadöenÏ se
s n·mi louËil i n·ö nov˝ zn·m˝ Craig Kennedy z Anglie. ÑSetk·nÌ
v BrnÏ bylo pro naöe dÏti velmi p¯ÌjemnÈ a uû teÔ se tÏöÌme, aû se
v kvÏtnu uvidÌme v Leeds,ì pozval n·s z·roveÚ i na p¯ÌötÌ v˝mÏnn˝
pobyt, tentokr·t pod taktovkou naöich anglick˝ch p¯·tel. CelÈ ¯ÌjnovÈ setk·nÌ tak naplnilo naöe oËek·v·nÌ a bylo tou nejlepöÌ motivacÌ
pro n·sledujÌcÌ dva roky, kterÈ se na naöÌ ökole ponesou v duchu
motta celÈho projektu: We are the world ñ We are the children.
Lenka Mareöov·, VladimÌra Kroupov·

Žáci ZŠ Novolíšeňská bodovali
v brněnské vědomostní soutěži
Dne 15. z·¯Ì se pÏtiËlennÈ druûstvo naöÌ t¯Ìdy 9. C z˙Ëastnilo vÏdomostnÌ soutÏûe éIRAFA. Cel· soutÏû se odehr·vala v prostor·ch StarÈ
radnice pod z·ötitou JihomoravskÈ plyn·renskÈ k p¯Ìleûitosti dn˘ Festivalu vÏdy. Objevily se v nÌ t¯i tÈmatickÈ okruhy ñ biologie, fyzika, chemie.
Organiz·to¯i pro n·s nachystali öest stanoviöù, od kaûdÈho tÈmatickÈho okruhu dvÏ.
NaöÌm prvnÌm stanoviötÏm byla chemie, potÈ n·sledovala fyzika, biologie, znovu biologie, fyzika a poslednÌ byla opÏt chemie. Na kaûd· stanoviötÏ jsme mÏli deset minut, dost m·lo Ëasu na plnÏnÌ nÏkter˝ch ˙kol˘,
takûe jsme se vÏtöinou museli rozhodovat velmi rychle, û·dnÈ dlouhÈ
rozm˝ölenÌ.
Jen odchod na prvnÌ stanoviötÏ se zdrûel o celÈ dvÏ dlouhÈ hodiny, ale
pak uû to naötÏstÌ bÏûelo plynule a my si celou soutÏû n·ramnÏ uûili. Asi
nejvÌce jsme se pobavili u poslednÌ chemie ñ v˝poËet koncentrace vody se
sirupem a n·sledujÌcÌ uk·zka v praxi, ta byla velmi z·bavn·! SoutÏûe se
z˙Ëastnilo 34 druûstev z 19 z·kladnÌch ökol a vÌcelet˝ch gymn·ziÌ. Naöe
jedinÈ druûstvo ve sloûenÌ Mirek Zelen˝, RenÈ Milich, David Rudolf,
Daniel Behro a Dominika Goldmannov· se umÌstilo na kr·snÈm 5. mÌstÏ se
48,5 body. Z·kladnÌ ökola NovolÌöeÚsk· tak celkovÏ skonËila jako druh·
v po¯adÌ.
Dominika Goldmannov·,
za û·ky 9. C Zä NovolÌöeÚsk·
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Stalo se
Oratori·ni se vydali na cestu kolem svÏta
V p·tek 7. 10. jsme v Orato¯i zah·jili p˘lroËnÌ etapovou hru na motivy slavnÈ knihy Julese Verna Cesta kolem svÏta za 80 dnÌ.

i o älapeù·k ñ turistick˝ krouûek, kter˝ jiû pravidelnÏ kaûdou druhou sobotu vyr·ûÌ pozn·vat
kr·sy Brna a okolÌ.
Voln· mÌsta jeötÏ nabÌzÌ krouûky In-line pro
dÏti, Tvo¯ilky (v˝tvarka od 12 let), éonglov·nÌ
a Sportovky pro dÏti.

Chyst·me v listopadu
Klub rodiË˘ a dÏtÌ

PÌöe se rok 1872. Nach·zÌme se v lond˝nskÈm ReformnÌm klubu a jsme svÏdky historickÈ
s·zky Philease Fogga o 20 tisÌc liber, ûe se mu
poda¯Ì objet zemÏkouli v rekordnÌm Ëase za 80
dnÌ. V tÈ chvÌli se st·v·me onÌm dobrodruhem,
kter˝ se vyd·v· vst¯Ìc nebezpeËÌ v nezn·m˝ch
konËin·ch svÏta. Nem·me ale Ëasu nazbyt.
V nejbliûöÌch mÏsÌcÌch budeme muset sk·kat
s matematickou p¯esnostÌ z parnÌk˘ na vlaky,
z vlak˘ na vzducholodÏ, ze vzducholodÌ na parnÌky. PrvnÌ den jsme tak tak stÌhali vlak do p¯Ìstavu, nalodili se a nechali se un·öet mezi ostr˘vky SevernÌ Ameriky aû na Aljaöku, z Aljaöky pak
kolem pob¯eûÌ do Mexika. V JiûnÌ Americe jsme
vymÏnili dopravnÌ prost¯edek a uû letÌme balonem p¯es oce·n.

»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro
maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t na tÈma:
Hrajeme si s FIMO hmotou...
P¯ijÔte si s n·mi vyrobit origin·lnÌ öperk,
ozdobit p¯Ìbor..., nauËÌte se jednoduchou techniku ÑKlimtì, vyzkouöejte pudry, textury.
Kdy? 3. 11. 9.00ñ11.00 hod.
Za kolik? 100,ñ KË
Co s sebou? P¯ez˘vky, p¯Ìbor. DÏti vÌt·ny ñ
prostory pro hranÌ dÏtÌ zajiötÏny.
BROU»CI P¯ijÔte si vyrobit lucerniËky, kter˝mi pak p˘jdeme spoleËnÏ posvÌtit lidem...
Kdy? 8. 11. od 16.00 hod.
Za kolik? 30,ñ KË
Co s sebou? Zava¯ovacÌ sklenici nebo kulatou
krabiËku od mÏkkÈho s˝ru (nebo obojÌ). Pro ty,
kte¯Ì jiû lucerniËky majÌ a chtÏjÌ dorazit pouze
na samotnÈ ÑsvÌcenÌì, je sraz v 17.00 hodin p¯ed
Saleskem.

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

Jak vyrobit pacieta
aneb NadmÏrn· lÈka¯sk· pÈËe ökodÌ zdravÌ

K jak˝m b¯eh˘m n·s v listopadu vÌtr zanese,
na to se m˘ûete p¯ijÌt podÌvat do Orato¯e i vy.
TermÌny vöech pr˘zkumn˝ch cest jsou napl·nov·ny na naöem webu v odkazu Aktuality z Orato¯e. TÏöÌme se na spoleËnou cestu.
Veronika ätefechov·

Z·jmovÈ krouûky
v Salesku zah·jily v z·¯Ì svou Ëinnost. TradiËnÏ
nejd¯Ìve byly zaplnÏny krouûky Florbal, Pingpong, Lukost¯elba, V˝tvarka a PohodovÈ va¯enÌ.
Velk˝ z·jem byl i o P¯edökol·Ëky, zejmÈna o novÏ otev¯en˝ hudebnÏ zamÏ¯en˝, kter˝ jsme jeötÏ
v z·¯Ì, pr·vÏ dÌky velkÈmu z·jmu, rozöÌ¯ili.
Na rozdÌl od loÚskÈho roku se zv˝öil z·jem

&

P¯ÌötÌ rok budou Sestry DÌtÏte JeûÌöe od Mikul·öe BarrÈho slavit 350 let svÈ existence. Sestra
Veronika, jejich prvnÌ Ëesk· sestra, v·m p¯edstavÌ toto mezin·rodnÌ spoleËenstvÌ a jeho bohatou zkuöenost s kulturami pÏti svÏtadÌl˘. Bude
vypr·vÏt p¯ÌbÏhy ûen ñ apoötolek a mision·¯ek,
kterÈ se s odvahou a odevzdanostÌ do BoûÌ Proz¯etelnosti pouötÏly a pouötÏjÌ do dobrodruûstvÌ
hl·sat Radostnou zvÏst a vytv·¯et prost¯edÌ,
v nÏmû by lidÈ mohli r˘st do kr·sy BoûÌch syn˘
a dcer.
Kdy: ˙ter˝ 29. 11. v 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

P¯edv·noËnÌ vÌkend se zumbou
V listopadu pro v·s chyst·me speci·lnÌ cviËenÌ
zumby s Marikou Nov·kovou. 1,5 hodinovÈ
cviËenÌ za cenu 1 hodiny! Akce se kon· v sobotu
26. 11. ve sportovnÌm s·le, zaË·tek je v 10 hod.
Na programu je kromÏ zumby takÈ kr·tkÈ posilov·nÌ problÈmov˝ch partiÌ. P¯ihlaöovat se
m˘ûete do 23. 11. p¯es www. salesianivali.cz.
Kapacita akce je omezen·! TÏöÌme se na v·s.

Minigalerie Salesko
srdeËnÏ zve na vernis·û v˝tvarnice Julie »erm·kovÈ v nedÏli 6. 11. v 18 hod. v Salesku.
V˝stava nese n·zev Tich˝ dialog a je smÏsicÌ
velkoform·tov˝ch obraz˘ r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch
technik. V˝stava potrv· do konce prosince.
Julie »erm·kov·: studentka Sä ñ umÏnÌ a design, zamÏ¯uje se na figur·lnÌ kresbu, ilustrace,
perokresbu. OkrajovÏ se takÈ zab˝v· fotografiÌ,
p¯ev·ûnÏ report·ûnÌ.

Turnaj v pexesu
Salesko vyhlaöuje pro vöechny dÏti i jejich rodiËe turnaj v pexesu. P¯ijÔte si v nedÏli 20. listopadu ve 14.00 hod. zasoutÏûit a pobavit se.
Zveme opravdu vöechny vÏkovÈ kategorie.
VÌce informacÌ na naöem webu.

Programy pro ve¯ejnost
v Salesku 2011ñ2012

MUDr. Jan HnÌzdil
m· klasickÈ medicÌnskÈ vzdÏl·nÌ, je atestovan˝m internistou a rehabilitaËnÌm lÈka¯em. P¯esto
je v jist˝ch odborn˝ch kruzÌch povaûov·n tÈmÏ¯
za vyvrhele.
Jak ËlovÏk ûije, tak takÈ st˘nÏ. Podle vÏdeck˝ch
studiÌ se dnes s nevysvÏtliteln˝mi chorobami
pot˝kajÌ vöechny medicÌnskÈ odbornosti. ÑTÏlo
nem· jinou moûnost, neû n·s napomenout bolestÌ,ì ¯Ìk· MUDr. Jan HnÌzdil. ÑPokud si jen
vezmete pr·öek a informaci nepochopÌte, pouze
vypnete varovn˝ sign·l.ì
Kdy: ˙ter˝ 1. 11. v 19.00 hod.
Kde: sportovnÌ s·l

HorostÏna:

N·ruË ñ jedno ze jmen boûÌch

P· 19.00ñ20.00 hod., vstup 50,ñ

P. V·clav Vacek
Kolik zn·me jmen Boha? M˘ûe b˝t setk·nÌ s Bohem p¯ÌjemnÈ? O v˝sadnÌm postavenÌ ËlovÏka
p¯ed Bohem.
Kdy: ˙ter˝ 15. 11. v 19.00 hod.
Kde: sportovnÌ s·l

éivot je mÈ dobrodruûstvÌ
B˝t Sestrou DÌtÏte JeûÌöe v minulosti a dnes
Veronika ÿeh·kov·

⁄t, St, »t 18.00ñ21.00 hod.
vstup 50,ñ (s kartiËkou 30,ñ)

In-line bruslenÌ:
⁄t 18.00ñ21.00, »t 16.00ñ19.00 hod.
vstup 40,ñ (s kartiËkou 20,ñ)
dÏti do öesti let v doprovodu bruslÌcÌho
rodiËe vstup zdarma

Zumba:
Po 20.00ñ21.00 hod., vstup 80,ñ

Pilates:

Ping-pong:
P· 16.30ñ18.30 hod.
vstup 50,ñ (s kartiËkou 30,ñ)

TanËÌrna:
P· 20.00ñ21.30 hod., vstup 30,ñ
taneËnÌ hodiny pro zaË·teËnÌky,
tanËÌme bez bot

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství

Evropský den jazyků a splnění životního snu na ZŠ Horníkova
V p·tek 23. z·¯Ì se na naöÌ ökole konal
projektov˝ den, kdy jsme si s dÏtmi p¯ipomnÏli Evropsk˝ den jazyk˘.
MladöÌ û·ci 1. a 2. t¯Ìd se seznamovali
s anglick˝m jazykem prost¯ednictvÌm pÌsniËek a ¯Ìkanek. Nakonec si vytvo¯ili vlastnÌ
obr·zkovou abecedu.
StaröÌ û·ci 3. aû 5. t¯Ìd si mohli vybrat
ze t¯Ì dÌlen, kde si vyzkouöeli r˘znÈ zajÌmavÈ ˙koly a Ëinnosti. V jednÈ z dÌlen se zamÏ¯ili na zemÏpisnÈ tÈma. Vybrali si jeden
evropsk˝ st·t (Anglie, NÏmecko, äpanÏlsko, »R, SR) a mÏli o tÈto zemi vytvo¯it
plak·t pln˝ z·kladnÌch ˙daj˘, zajÌmav˝ch
informacÌ a vöe pak v˝tvarnÏ dotvo¯it. Pracovali se slepou mapou, s vlastnÌmi p¯inesen˝mi knihami i ökolnÌmi encyklopediemi.
TakÈ si vyzkouöeli vy¯eöit kvÌz o EvropskÈ
unii.
V dalöÌ dÌlnÏ se dÏti nauËily vtipnou
anglickou pÌseÚ, vyzkouöely si pr·ci se
slovnÌky p¯i p¯ekladu anglick˝ch p¯ÌslovÌ
(a n·slednÈ srovn·nÌ s Ëesk˝mi), luötily k¯Ìûovku a nakonec si ve skupink·ch vytvo¯ily
velk˝ obr·zkov˝ slovnÌk.
T¯etÌ dÌlna byla n·roËn·. é·ci ¯eöili anglickÈ jazykolamy, seznamovali se s p¯ÌslovÌmi a p¯i¯azovali je k Ëesk˝m ekvivalent˘m.
Vöechny dÏti 1. stupnÏ pr·ce na projektech velmi bavila a dÏti se dozvÏdÏly spoustu nov˝ch a zajÌmav˝ch informacÌ o zemÌch
EvropskÈ unie hravou formou.
é·ci a uËitelÈ 2. stupnÏ naöÌ ökoly se vypravili spoleËnÏ s cestovatelem, spisovatelem a dokumentaristou Ji¯Ìm M·rou do ze-

mÏ protinoûc˘. NavötÌvili jsme spolu s nÌm
dva ostrovy ñ SevernÌ a JiûnÌ, kterÈ tvo¯Ì
Nov˝ ZÈland, a poznali jsme fakta z geografie, historie, flÛry a fauny tÈto exotickÈ
destinace.
Vypr·vÏnÌ pana M·ry doprov·zela videoprojekce podbarven· hudbou, dÌky kterÈ jsme si mohli prohlÈdnout d˘leûit· mÌsta
a ˙ûasnÈ h¯ÌËky velmi pestrÈ a neposkvrnÏnÈ novozÈlandskÈ p¯Ìrody a poznat ûivot
mÌstnÌch obyvatel. NavötÌvili jsme modernÌ
a historick· mÏsta, botanickÈ zahrady, mot˝lÌ farmu i term·lnÌ l·znÏ. NahlÈdli jsme
do ûivota p¯Ìmo v novozÈlandskÈ rodinÏ,
srovn·vali jsme ËeskÈ a novozÈlandskÈ v·noËnÌ a silvestrovskÈ zvyky. Obdivovali
jsme endemickÈ rostliny a zvÌ¯ata, p¯Ìmo¯skÈ pl·ûe, tryskajÌcÌ gejzÌry a vodop·dy. VidÏli jsme, jak tanËÌ MaorovÈ i jak se va¯Ì
bl·to. Poslechli jsme si domorodou hudbu
a nevöednÌ z·ûitky n·m nabÌdlo i mÏsto adrenalinov˝ch
sport˘ Queenstown. ÑOchutnaliì jsme, byù jen imagin·rnÏ, mÌstnÌ speciality.
Ji¯Ì M·ra, p˘vodnÌm povol·nÌm ekonom, str·vil v roce 2004 na novÈm ZÈlandu t¯i
mÏsÌce studiem angliËtiny. Na
p¯elomu let 2006 a 2007 se
sem vr·til se sv˝m synem Jirkou a p¯Ìtelem ätefanem Kunou, aby d˘kladnÏ prozkoumali oba ostrovy a proûili v zemi P·na prsten˘ n·dhern˝ch

Vánoční dílničky na ZŠ Novolíšeňská
Na sobotu 10. prosince od 9 do 12 hodin p¯ipravujeme pro naöe
dÏti a jejich rodiËe dopoledne plnÈ v·noËnÌho tvo¯enÌ. P¯ÌchozÌ
si budou moci vyrobit r˘znÈ d·reËky, ozdobit pernÌËky i ochutnat v·noËnÌ cukrovÌ. BliûöÌ informace na plak·tcÌch a naöem
webu.
kolektiv vychovatelek äD

öest t˝dn˘. CÌlem jejich putov·nÌ bylo dok·zat, ûe nejvzd·lenÏjöÌ zemÏ svÏta se d· procestovat i s invalidnÌm vozÌkem. Jirka M·ra
se tak stal jedin˝m Ëesk˝m obËanem, kter˝
nÏco takovÈho dok·zal.
P¯ÌbÏh Ji¯Ìho M·ry a jeho syna Jirky je
p¯ÌbÏhem o splnÏnÌ ûivotnÌho snu. Dokazuje, ûe cestovat je moûnÈ i s hendikepem. P¯i
vypr·vÏnÌ pana M·ry jsme si vöichni znovu
uvÏdomili, ûe lidÈ se zdravotnÌm postiûenÌm
majÌ pr·vo i öanci ûÌt plnohodnotn˝m ûivotem. Jirkova obrovsk· v˘le a odhodl·nÌ byla
jistÏ povzbuzenÌm pro vöechny takto znev˝hodnÏnÈ lidi a n·m zdrav˝m dodala energii,
˙ctu k vlastnÌmu zdravÌ a naplnila n·s ochotou pom·hat tÏm, kte¯Ì nemajÌ na r˘ûÌch
ustl·no.
Mgr. PavlÌna Bal·kov·
a Mgr. Eva Havelkov·,
vyuËujÌcÌ anglickÈho jazyka
na Zä HornÌkova 1

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

 



poøádá Z Holzova 1, Brno-Líeò

  B U R Z U
sportovních potøeb,
zimního obleèení a obuvi



KDE: v budovì Z Holzova 1 (stará Líeò)
KDY: v sobotu
Pøíjem vìcí :
Vyúètování :

19.11. 2011
18.11. 2011
19.11. 2011

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 !!!



PÿIPRAVUJEME V LÕäNI
⁄ter˝ 15. 11. LampioÚ·k pro dÏti 17.00ñ18.00
»tvrtek 1. 12. Mikul·ö na DÃL“¡KU 16.30ñ18.00
⁄ter˝ 6. 12. Z·pis do kurzu MÕ»KA EDY na leden 2012
na Kotlance 13.00ñ16.00 a 17.00ñ19.00
VEäKER… INFORMACE:
Petra Blah˘ökov·
Telefon: 606 312 300
E-mail: micekeda@seznam.cz

LÍEÒSKÉ NOVINY

'

Spolky a sdružení
Pastel·Ëek

ñ dopolednÌ vzdÏl·vacÌ klub
pro dÏti bez doprovodu rodiË˘. PohlÌd·me
vaöe dÏti od 2,5 let v malÈ skupince kaûd˝
den dopoledne 8.00ñ13.00 hod. Obnovena
moûnost jednor·zovÈho hlÌd·nÌ dÏtÌ. Cena
200 KË/dopoledne, 250 KË pokud doba
hlÌd·nÌ p¯es·hne 4 hod.

P¯ÌrodovÏdn˝ krouûek (v˝uka v p¯ÌrodÏ, okolÌ LÌönÏ) pondÏlÌ 15.30ñ17.00 hod.
pro dÏti od 5 do 9 let. DÏti se nauËÌ zajÌmavosti o p¯ÌrodÏ, zvÌ¯atech a rostlin·ch. Do
krouûku s n·mi bude chodit canisterapeutick˝ pes Endy a p¯ibudou dalöÌ zvÌ¯·tka, o kter·
budeme spoleËnÏ peËovat.

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

jemce z ¯ad dospÏl˝ch.
Program: Haus des Meeres ñ ÑD˘m mo¯Ìì ñ
akv·ria s pestrobarevn˝mi kor·lov˝mi rybkami, ûraloky a dalöÌmi rybami, tropick· Ë·st se
spoustou volnÏ poletujÌcÌch barevn˝ch pt·Ëk˘ a volnÏ pobÌhajÌcÌmi zvÏdav˝mi opiËkami. Moûnost navötÌvit v·noËnÌ trhy p¯ed radnicÌ.
Cena 450,ñ KË (autobus a pr˘vodce), vstupnÈ
v DomÏ mo¯Ì si hradÌ kaûd˝ s·m.

P¯ijÔte si vyrobit adventnÌ vÏnec
Keramika pro dÏti i dospÏlÈ

ñ ˙ter˝

16.00ñ17.00 hod. a 17.30ñ18.30 hod.

AngliËtina pro dÏti

ñ st¯eda 15.00ñ16.00

V˝tvarka pro dÏti s rodiËi i bez
rodiË˘ ñ pondÏlÌ 17.00ñ18.00 hod. ñ moti-

hod. a 16.00ñ17.00 hod.

vace k tv˘rËÌ Ëinnosti hrou, netradiËnÌ postupy, dÏti nemusÌ ÑumÏt kreslitì, protoûe
pracujÌ pro z·ûitek z tvorby a v˝sledek si
odnesou vûdy dom˘.

TradiËnÌ lampiÛnovÈ putov·nÌ za sv. Martinem p¯ipravujeme na 11. 11. v 16.00 hod.
v Mari·nskÈm ˙dolÌ (u toËny autobusu 55).
TÏöÌme se, ûe spolu opÏt rozz·¯Ìme celÈ ˙dolÌ!

FlÈtna pro dÏti od 5 let ñ ˙ter˝ 17.00ñ

V˝let do VÌdnÏ ñ Ëtvrtek 17. 11. (st·tnÌ sv·-

18.00 hod.

tek) pro maminky nebo prarodiËe s dÏtmi i z·-

v p·tek 25. 11. v 17.30 hod. do Pastelky. S sebou doporuËujeme vlastnÌ svÌËky a bodce na
svÌËky, ostatnÌ materi·l u n·s.

Aktualizovan˝ program a dalöÌ kurzy
najdete na www.pastelka.net.
Pastelka spolupracuje s Kavyl o.s.
provozujÌcÌm LesnÌ klub StromÌk ñ
p¯edökolnÌ vzdÏl·v·nÌ v p¯ÌrodÏ.
VÌce info na klaker@centrum.cz,
www.KAVYLOS.CZ

Týden nízkoprahových klubů v Likusáku
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k se v t˝dnu od 19. do 25. z·¯Ì zapojil do informaËnÌ kampanÏ T˝den nÌzkoprahov˝ch klub˘, kter·
probÌhala nap¯ÌË kluby pod z·ötitou »eskÈ asociace streetwork.
CÌlem tÈto celorepublikovÈ akce bylo p¯iblÌûit Ëinnost nÌzkoprahov˝ch za¯ÌzenÌ pro dÏti a ml·deû öirokÈ ve¯ejnosti.
ÑNÌzkoprahov˝ klub neboli nÌzkoprahovÈ za¯ÌzenÌ pro dÏti
a ml·deû je soci·lnÌ sluûba urËen· dÏtem a dospÌvajÌcÌm. PracovnÌci
klub˘ poskytujÌ mlad˝m lidem pomoc v obtÌûn˝ch situacÌch a takÈ
formou prevence usilujÌ o to, aby mladÌ lidÈ obtÌûnÈ situace zaûÌvali
v co nejmenöÌ mÌ¯e a byli si vÏdomi potenci·lnÌch rizik. Mezi ËastÈ
problÈmy pat¯Ì problÈmy se vztahy, potÌûe se ökolou, s rodinou nebo
vrstevnÌky,ì uvedla Martina Zikmundov·, ¯editelka »eskÈ asociace
streetwork, o. s.
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k, kter˝ funguje pod hlaviËkou organizace Ratolest Brno, se do T˝dne nÌzkoprahov˝ch klub˘ zapojil
hned t¯emi akcemi. V ˙ter˝ 20. 9. byl klub otev¯en öirokÈ ve¯ejnosti.
Pozv·ni byli jak spolupracujÌcÌ organizace, tak odborn· i laick·
ve¯ejnost a obyvatelÈ dom˘ z blÌzkÈho okolÌ klubu. Den otev¯en˝ch
dve¯Ì nabÌdl vöem z·jemc˘m jedineËnou moûnost nahlÈdnout do
prostor za¯ÌzenÌ a dozvÏdÏt se informace o sluûbÏ p¯Ìmo od soci·lnÌch pracovnÌk˘ klubu.

V r·mci T˝dne nÌzkoprahov˝ch klub˘ probÏhly takÈ akce pro
klienty, na st¯edu 21. 9. p¯ipravili pracovnÌci klubu promÌt·nÌ dokumentu »ek·rna na dospÏlost, kter˝ nabÌdl netradiËnÌ pohled na ûivot
souËasnÈ mladÈ generace. »tvrtek 22. 9. se pak nesl ve znamenÌ
oslav 7. narozenin existence NK Likus·k. Pro klienty bylo p¯ipraveno nejen tradiËnÌ smaûenÌ palaËinek, ale takÈ turnaj ve stolnÌm
fotb·lku.
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k se nach·zÌ na ulici KotlanovÏ
v BrnÏ-LÌöni. Sluûba je urËena pro dÏti a mladÈ lidi ve vÏku od dvan·cti do dvaceti let, kte¯Ì majÌ problÈmy nebo k nim smÏ¯ujÌ a pohybujÌ se v oblasti velk˝ch sÌdliöù v LÌöni a na Vinohradech. Sluûba je
realizov·na po cel˝ rok a skl·d· se z propojenÌ klubovÈ a terÈnnÌ
Ë·sti, v r·mci kterÈ chodÌ pracovnÌci za klienty p¯Ìmo do ulic.
VÌce informacÌ najdete takÈ na str·nk·ch

www.ratolest.cz
Kontakt:

Mgr. Jana BÏhalov·
+420 731 500 050
jana.behalova@ratolest.cz

N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci
V·s srdeËnÏ zve na

Kateřinskou zábavu
kter· se kon· v sobotu 19. listopadu 2011
od 20.00 h v jÌdelnÏ Zä Holzova 1
K tanci i poslechu hraje TaneËnÌ skupina Karla Peöla.
VstupnÈ 70 KË
www.lisnaci.cz, info@lisnaci.cz
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Spolky a sdružení
A Kluby

TOM 19210 KUK Atlantik

M·te strach po ukonËenÌ lÈËby, jak nad·le svoji abstinenci zvl·dnete? Chcete se dozvÏdÏt, jak to zvl·dajÌ ostatnÌ? Chcete zÌskat vÏtöÌ
jistotu?
V r·mci ambulantnÌho programu n·slednÈ pÈËe neboli dolÈËov·nÌ
otevÌr· TerapeutickÈ centrum Rokycanova p¯i A Klubech »R o.p.s dne
25. 10. 2011 uzav¯enou terapeutickou skupinu n·slednÈ pÈËe. Skupina
je urËen· lidem po absolvov·nÌ lÈËby z·vislosti na alkoholu Ëi gamblingu. DolÈËov·nÌ je dnes jiû povaûov·no za nezbytnÈ pokraËov·nÌ lÈËby
z·vislosti a doporuËuje se tuto zvl·öù kritickou etapu nezanedbat. Vyuûijte proto jedineËnÈ p¯Ìleûitosti a p¯ihlaste se, zb˝v· p·r poslednÌch
voln˝ch mÌst. Skupinou povedou dva psychoterapeutÈ, bude probÌhat
kaûdÈ ˙ter˝ 17.00ñ18.30 v TerapeutickÈm centru, ul. Rokycanova 48.
⁄Ëast v programu ambulantnÌ n·slednÈ pÈËe je zdarma.
Kontakt: Andrea Jan·Ëkov·, tel.: 548 211 857,
e-mail: andrea.janackova@akluby.cz, www.akluby.cz.

a Dr. Jones V·s zvou na dobroduûnou cestu
za tajemn˝mi poklady svÏta

A Kluby »R, o.p.s. je obecnÏ prospÏön· spoleËnost usilujÌcÌ o prevenci, zmÌrÚov·nÌ n·sledk˘ a lÈËbu ökodlivÈho uûÌv·nÌ Ëi z·vislosti
na alkoholu, jin˝ch n·vykov˝ch l·tk·ch a hazardnÌm hr·ËstvÌ. Pom·h·me lidem ¯eöit problÈm jejich z·vislosti, vËetnÏ podpory a poradenstvÌ
jejich rodin·m a blÌzk˝m. ZamÏ¯ujeme se tÈû na poskytov·nÌ sluûeb lidem znev˝hodnÏn˝m na trhu pr·ce.

PokraËov·nÌ 20-ti letÈ tradice turistickÈho
oddÌlu KUK Atlantik zaËalo ñ pravidelnÏ kaûd˝
t˝den vûdy ve st¯edu v klubovnÏ na HochmanovÏ 5 (Brno-LÌöeÚ) v 16.30 hod. ñ nudit se rozhodnÏ nebudete.
O dÏti ve vÏku od 6 do 14 let se r·dy postarajÌ:
P·ja (Pavla äanderov·, tel.: 723 846 181)
a KaË KaË (Katka Beranov·, tel.: 775 147 191).
KontaktnÌ e-mail: kuk.atlantik@seznam.cz
Naöe novÈ webovÈ str·nky www.kukatlantik.cz

Pl·n akcÌ na rok 2011
17. 9.
1. 10.
26. 10.ñ30. 10.
18. 11.ñ19. 11.
2. 12.ñ4. 12.
17. 12.

Zoologick· zahrada Brno
Hled·nÌ brnÏnskÈho pokladu
PodzimnÌ ¯·dÏnÌ s Asterixem a Obelixem
Horolezeck· stÏna Ku¯im
Mikul·ö ztratil pl·öù (najdeme ho?)
P¯edv·noËnÌ bruslenÌ s rodiËi

Z kultury

Nový školní rok jsme přivítali na Dělňáku
TakÈ v letoönÌm roce p¯ipravilo KulturnÌ
centrum LÌöeÚ na h¯iöti DÏlÚ·ku dÏtskÈ z·bavnÈ odpoledne, kter˝m jsme spoleËnÏ s dÏtmi a ˙ËinkujÌcÌmi p¯ivÌtali nov˝ ökolnÌ rok.
Akce se uskuteËnila v nedÏli 18. z·¯Ì 2011
ve spolupr·ci se äkolskou a kulturnÌ komisÌ
Rady M» Brno-LÌöeÚ. Program byl velmi
pestr˝ a ˙ËinkujÌcÌ Divadlo Facka, kterÈ takÈ
prov·zelo programem, si pro menöÌ i vÏtöÌ
ökol·ky p¯ichystalo mnoho soutÏûÌ, poh·dku
i dÏtskou diskotÈku. P¯estoûe na ostatnÌch
mÌstech republiky pröelo, nad LÌönÌ panovalo
kr·snÈ poËasÌ, kterÈ p¯ispÏlo k v˝bornÈ n·ladÏ. SvÈ umÏnÌ zde p¯edvedly z·vodnice
ve sportovnÌm aerobiku z SK AEROBIK
CENTRUM BRNO ñ kategorie jednotlivkyÚ,
t˝my a fitness step. Se spoleËnou skladbou
maûoretek a pÛdiovou sestavou modernÌ gymnastiky vystoupily maûoretky SK PROVO
BRNO. P¯Ìjemn˝m zpest¯enÌm programu byl
takÈ taneËnÌ a pÏveck˝ vstup N·rodopisnÈho

SnÌmek z vystoupenÌ taneËnÌch skupin

LÍEÒSKÉ NOVINY

souboru LÌöÚ·Ëek a d·le vystoupenÌ taneËnÌch skupin St¯evÌËky
a Enigmatic z TJ Sokol
LÌöeÚ nebo krouûku
roztlesk·vaËek a krouûku orient·lnÌho tance
p¯i Zä MutÏnick·.
V programu nechybÏli
ani v˝bornÌ zpÏv·ci
z hudebnÌ ökoly Yamaha a pÏveck˝ sbor Holzov·Ëek. KulturnÌ centrum LÌöeÚ na tÈto akci
vyhl·silo takÈ vÌtÏze
v˝tvarnÈ soutÏûe pro
dÏti v kategorii I. a II.
stupnÏ Zä. Ceny v˝tvarnÈ soutÏûe p¯edal Josef ZimovË·k p¯ed·v· ceny vÌtÏz˘m vytvarnÈ soutÏûe
pan Josef ZimovË·k,
osmin·sobn˝ Mistr svÏta v jÌzdÏ na vysokÈm
v soutÏûi. V kategorii I. stupnÏ Zä na tÈma
kole, kter˝ zde mimo
ÑM˘j nejvÏtöÌ z·ûitek z pr·zdninì zvÌtÏzil PajinÈ prezentoval charivel Streit ze Zä HornÌkova, 2. mÌsto obsadil
tativnÌ akci ÑNa kole
Filip Nov·k a na 3. mÌstÏ se umÌstila Dominika
dÏtemì. ⁄ËastnÌci z·LeöanyËov· ñ oba ze Zä Holzova. V kategorii
bavnÈho odpoledne si
II. stupnÏ Zä na tÈma ÑM˘j nejlepöÌ p¯Ìtelì
mohli vyzkouöet jÌzdu
zvÌtÏzila a prvnÌ mÌsto obsadila Daniela Rona tomto speci·lnÌm
dinov·, 2. mÌsto zÌskala Krist˝na Kmecov·
vysokÈm kole a mnozÌ
a 3. mÌsto Veronika Pevn· ze Zä HornÌkova.
zjistili, ûe to v˘bec nenÌ
VÌtÏz˘m jeötÏ jednou blahop¯ejeme a ostatnÌm
tak jednoduchÈ, jak se
dÏtem dÏkujeme za ˙Ëast ve v˝tvarnÈ soutÏûi
m˘ûe zd·t. V letoönÌm
KCL.
roce se p¯ihl·silo do
DÏkujeme takÈ vöem, kte¯Ì se podÌleli na
v˝tvarnÈ soutÏûe velkÈ
p¯ÌpravÏ tohoto ˙spÏönÈho pÏknÈho odpoledmnoûstvÌ dÏtÌ a bylo
ne pro dÏti: partnerovi akce spoleËnosti SwieskuteËnÏ nesnadnÈ vytelsky, stavebnÌ s.r.o., Cukr·rnÏ Romance
brat ty nejlepöÌ obr·za takÈ KnihkupectvÌ BarviË a Novotn˝.
ky, proto nÏkterÈ dÏti
DÏtem pak, jeötÏ jednou, p¯ejeme ˙spÏön˝
dostaly i diplom a sladökolnÌ rok 2011/2012.
kost za ˙spÏönou ˙Ëast
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ



Domácí zabijačku 4.–5. 11. 2011 pořádá SK Slatina
areál SK Slatina – pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina)

pátek 4. 11. od 10.00 do 20.00 hod. zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej
sobota 5. 11. od 8.00 do vyprodání prodej pochutin ze zabijačky
tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo, ovar, polévka černá (do vlastních nádob),
uzená slanina, uzený bok, uzená krkovice, maďarská klobása, šunková klobása

STŘECHY NA KLÍČ
klempířské, pokrývačské, tesařské, sadrokartonářské práce
rychle – kvalitně – seriozní jednání

Tel.: 602 559 328, 777 933 241

KOSMETIKA – Terezia Kočí
Synkova 24, 628 00 Brno-Líšeň (mateřská školka)
KOSMETIKA S DVACETILETOU PRAXÍ VÁM NABÍZÍ:
Ošetření pokožky
Líčení
Masáž obličeje
Poradenská služba
Čištění pleti
Epilace elektrickou jehlou
Úprava obočí
Depilace
Barvení řas
Trvalá na řasy
Čokoládové ošetření obličeje
Lymfatická masáž obličeje
Ošetření přístrojem sorisa–iontoforéza–galvanické proudy
Uklidňující masáž šíje
Indická masáž hlavy
Chemické peelingy

Otevřeno: po–pá 7.00–12.00, 14.00–20.00 hod.
Objednávky: tel.: 544 217 728, mob.: 604 912 666
Tramvaj č. 8. směr Líšeň, výstup st. Masarova

Pedikúra Dana Hájková
Synkova 1, Líšeň, objednávky na tel. 607 865 400
Těším se na Vás!

Kadeřnictví Mic
haela
Michaela
»ejkovick· 6, Vinohrady, tel.: 776 158 799, 544 213 045

Chcete-li se dobĜe najíst v Líšni, tak správná adresa
je Restaurace Jasmín Kotlanova 7!
V naší restauraci najdete pĜíjemnou atmosféru,
sympatickou obsluhu a hlavnČ výbornou kuchyni
spolu s kvalitní pizzou. VýbČr z 38 druhĤ pizz,
které Vám pĜivezeme až domĤ.

Objednávky na telefonu: 608 11 77 38
Nejbližší akce, na které jste srdeĀnď zváni
5.11. Halloween party pro DOSPĎLÉ – živá
hudba Kessler Band, soutďž o nejlepší kostým!
6.11. Halloween party pro DĎTI dlabání dýní,
zábavné soutďže a hry, výroba strašidýlek…
25.11. Panorama živá hudba k tanci i poslechu.
ZvďĢinové speciality
Martinské hody
Více na: www.restauracejasmin.cz

Sportbar Tulipán
Kometa – všechny zápasy na TV plazmČ
SYNOTtip – nový sázkový terminál
Toþíme: Kozel 11°- 23 Kþ, RychtáĜ 10°- 20 Kþ
www.facebook/sportbar tulipan

AKCE NA LISTOPAD: melÌr + st¯. + foukan· 480 KË
st¯Ìh·nÌ + foukan· 223 KË, trval· + st¯. + foukan· 423 KË, amer.
t¯Ìbarevn˝ melÌr + st¯. + foukan· 623 KË, p·nskÈ + dÏtskÈ st¯. 80 KË

Restaurace na zámku Belcredi
nabídka akcí

Bazar Zlevněnka
Vykupujeme a prodáváme věci z domácností, sklo, porcelán,
spotřebiče, nářadí – výkup pozůstalostí.

Táborská 191, Křenová 67 (po–pá 9.00–17.30 hod.)
Tel.: 603 413 311

28. 10. ñ 10. 11. D˝ÚovÈ a rybÌ speciality
11. 11. ñ 20. 11. Svatomartinsk· vÌna, peËenÈ husy
a jin· dr˘beû

Prodej nápojů „U pavouka“

21. 11. ñ 1. 12.

ZvÏ¯inovÈ hody

5. 12.

Mikul·ö pro dÏti i dospÏlÈ

Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·,
znaËkov· a roËnÌkov·. Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.

6. 12. ñ 20. 12.

ZabijaËkovÈ speciality

31. 12.

Silvestr !!!

Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

D·le pak nabÌzÌme naöe prostory k vyuûitÌ firemnÌch raut˘
a veËÌrk˘, s kapacitou do 100 osob, zajistÌme catering p¯Ìmo u V·s ve firmÏ a mnoho dalöÌch individu·lnÌch sluûeb.

ZDARMA ñ 1 vstup/20 min./1 osoba

TÏöÌme se na V·ö z·jem, tel. 544 210 263, 774 877 122.
Aktu·lnÌ dÏnÌ na webov˝ch str·nk·ch Ëi facebooku
ÑRestaurace Belcrediì.

Tel.: 608 238 805, Web: STUDIOKOPRETINA.TYM.CZ
Kotlanova 3a, LÌöeÚ, PoñP· 8ñ19 hod.

cviËenÌ na bÏûeckÈm p·su v podtlaku Vacu Elite

AKCE: od 5. 11 do 30. 11. 2011

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 K Č (vč. dph a pozemku)

K nastěhování od 30. 11. 2011

www.rd-podoli.cz
RESTAURACE NA CHAJDĚ
Vás zve na:

11. 11. – 12. 11. 2011 MARTINSKOU HUSU
kulinářské speciality a svatomartinské víno

26. 11. 2011 MIKULÁŠSKÁ VESELICE
s mikulášskou nadílkou

17. 12. 2011 VÁNOČNÍ BESÍDKU
zpívání vánočních koled s hudbou
Belcrediho 25, Stará Líšeň, reservace na tel. č.: 739 268 910

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň

diagnostika slo"ení tìla - INBODY
vý"ivové poradenství vertikální
SOLÁRIUM FITVIBE - vibraèní plošiny
ROLLETIC - masá"ní stroj
BALLANCER - lymfodrená" MASÁ;E
KOSMETIKA MODELÁ; NEHTÙ LEPENÍ
KAMÍNKU NA ZUB
POSILOVNA na 500m 2

5.11. den otevrených dverí

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

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

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA!
Modely 2012 již v prodeji, doprodej modelů 2011.
tel. (v pracovní době): 777 276 947 • www.tandembike.cz

Zdarma odvoz vozidel k ekologické likvidaci
Firma Auto Milan Purč nabízí ZDARMA pro občany nejen městské části Brno-Líšeň, odvoz vozidel k ekologické
likvidaci i s vyřízením veškerých formalit na příslušném
odboru dopravy.
Využijte služby a domluvte si termín odvozu, likvidace
vašeho vozu (autovraku). Možnost objednání termínu
pondělí až neděle 8:00–19:00 hod., na telefonních číslech
731 170 607 nebo 511 110 332 (p. Milan Purč). Odstraněním autovraku přispějete k zlepšení prostředí městské
části a zároveň se zbavíte starostí.
Více informací získáte na www.likvidace-autovraku.ic.cz.

Štefáèkova 2491/15, 628 00 Brno-Líšeò

www.incorecentrum.cz
TANEČNÍ ZUMBA S MARIKOU V LÍŠNI
Patřím mezi nejstarší Salseros v Brně a pravidelně se školím od rodilých účitelů
tance (Salsy, Regeatonu, Bachaty, Kizomby, Merengue), Karibským tancům se
věnuji již 9 lel, pokud chcete zažít taneční Zumbu přijďte, těším se na Vás.
Po: 20.00–21.00 Salesko v Líšni, ul. Kotlanova (Zumba+posilování prob. partií)
Út: 19.30–20.30 Fitness Evy Šabatové, poliklinika Horníkova (Zumba)
St.: 20.00–21.00 KCL „Kotlanka“, ul. Kotlanova.
Více na e-mailu: hedejova.m@seznam.cz nebo na tel. 723 526 486.

Z kultury
Kurzy v KCL Kotlanka
V novÈm ökolnÌm roce jsme nabÌdli nÏkolik novinek pro naöe st·lÈ
n·vötÏvnÌky. Protoûe vöak naöe kurzy jsou opravdu p¯itaûlivÈ, p¯iöli
k z·pisu i novÌ z·jemci a nebylo jich m·lo. Je to v˝sledkem nejen dlouhodobÏ peËlivÏ p¯ipravovanÈho programu kurz˘, ale i pr˘zkumem, kter˝ pr˘bÏûnÏ prov·dÌme mezi n·vötÏvnÌky naöeho centra, kter˝ch se pt·me o co majÌ nejvÏtöÌ z·jem a v neposlednÌ ¯adÏ i sledov·nÌm souËasn˝ch trend˘. DÌky tomu se n·m poda¯ilo zv˝öit znaËn˝ z·jem o kurzy
KCL, vËetnÏ vytvo¯enÌ p¯Ìzniv˝ch podmÌnek pro relaxaci.
Dalo by se ¯Ìci, ûe za poslednÌ roky to byl opravdu rekord, protoûe
poËet z·jemc˘ se vyöplhal k ˙ctyhodn˝m 375 p¯ihl·öen˝ch. Coû je,
myslÌm, v celÈm JihomoravskÈm kraji zcela ojedinÏlÈ, na tak malou
instituci jakou KCL je.
Protoûe nÏkomu nemusÌ vyhovovat pravidelnÈ navötÏvov·nÌ kurz˘,
nabÌzÌme u nÏkter˝ch kurz˘ i moûnost jednotliv˝ch vstup˘. Samoz¯ejmÏ nem˘ûeme nabÌdnout vöechny, protoûe jsou jiû plnÏ obsazeny, ale
p¯esto je tady nabÌdka tÏch, u kter˝ch je to moûnÈ a pokud by nÏkdo mÏl
z·jem p¯ijÌt si k n·m zacviËit, m˘ûe se p¯ihl·sit na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7 nebo na tel.: 544 210 182, 731 117 114 a zarezervovat
si jednotliv˝ vstup na lekci.

Zumba zaË·teËnÌci .....................
CviËenÌ pro seniory ....................
.....................................................
CviËenÌ pro zdrav· z·da ...........
Power jÛga ..................................
Pilates ..........................................
Power body s hlÌd·nÌm dÏtÌ ......
Zumba .........................................

pondÏlÌ
pondÏlÌ
st¯eda
˙ter˝
st¯eda
Ëtvrtek
p·tek
p·tek

19.00ñ20.00 hod.
10.00ñ10.45 hod.,
11.00ñ11.45 hod.
18.00ñ19.00 hod.
19.30ñ 20.30 hod.
19.30ñ20.30 hod.
10.00ñ11.00 hod.
18.00ñ19.00 hod.

Budeme r·di, pokud si vyberete nÏkterÈ ze cviËenÌ a jestliûe spÌöe
r·di tvo¯Ìte, p¯ijÔte na nÏkterou z vÌkendovek. NabÌzÌme zajÌmavÈ techniky. Nap¯Ìklad v sobotu 12. 11. 2011 V·m m˘ûeme nabÌdnout novinku
Plastic art. TÏöÌme se na V·s!
Mgr. Hana Baldlelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

"
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Z kultury
Statut·rnÌ mÏsto Brno ñ MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ
a KulturnÌ centrum LÌöeÚ oznamujÌ druhÈ vyd·nÌ knihy

Ves Leštno za městečko
vysazovati ráčíme
Pam·tky, mÌstopis a vybranÈ osobnosti LÌönÏ
z pohledu historick˝ch, jazykovÏdn˝ch
a p¯ÌrodovÏdn˝ch disciplÌn.
Form·t B5, 268 stran textu, 48 stran barevnÈ obrazovÈ p¯Ìlohy.
Editor knihy: Pavel Krafl.
Kniha vyjde v prvnÌ polovinÏ listopadu
(aktu·lnÌ informace na www.brno-lisen.cz, www.kclisen.cz)
Cena 250 KË.

Divadlo Líšeň – listopad 2011
Rezervace vstupenek: 728 818 034, irena@divadlolisen.cz

27. 11., 16.00 ñ éab·ci (Sny starÈho dÏdka)
Hraje se v DÏlÚ·ku LÌöeÚ, Klajdovsk· 28.
Loutkov· groteska o samotÏ, snech a p¯·telstvÌ.
Inscenace na motivy knihy Arnolda Lobela
Kvak a ébluÚk jsou kamar·di.
Pro dÏti i dospÏlÈ.

***
Knihu lze zakoupit Ëi objednat na adrese:
KulturnÌ centrum LÌöeÚ
Kotlanka, Kotlanova 7, 628 00 Brno-LÌöeÚ
tel.: 544 210 182
e-mail: recepce@kclisen.cz
www.kclisen.cz

Soudnička
Vražda líšeňského zelináře zůstala bez trestu
Aby mohl rozhodnout soud o vinÏ obûalovanÈho, pot¯ebuje zpravidla tolik d˘kaz˘, aby
spolu vytvo¯ily uzav¯en˝ kruh. V p¯Ìpadu vraûdy
obchodnÌka v brnÏnskÈ LÌöni, kde podle obûaloby figurovali Luk·ö Drkal a Michal Vesel˝, vöak
soudci takovÈ mnoûstvÌ d˘kaznÌho materi·lu nemÏli. Dvojice mladÌk˘ ËelÌcÌch obûalobÏ z nejtÏûöÌho zloËinu si tak ve Ëtvrtek 22. z·¯Ì u brnÏnskÈho krajskÈho soudu oddechla. Verdikt totiû
znÏl: NevinnÌ.

Vraûda v pravÈ poledne
PoslednÌ minuty ûivota jedenaöedes·tiletÈho podnikatele se zaËaly odpoËÌt·vat loni,
ve st¯edu 14. Ëervence. Se svou manûelkou naposledy posnÌdal, rozlouËil se, strËil do kalhot
penÏûenku a odjel nakoupit ovoce a zeleninu pro
sv˘j st·nek v BrnÏ-LÌöni. Manûelka jako kaûd˝
den vyrazila po snÌdani do obch˘dku, aby stihla
otevÌracÌ dobu. ÑNebylo mu tehdy dob¯e a se
zboûÌm p¯ijel zhruba kolem dev·tÈ. Pak se rozhodl, ûe pojede dom˘, kam to ze st·nku trv·
zhruba deset minut,ì vzpomÌnala ûena obchodnÌka na poslednÌ chvÌle, kdy se manûelovi podÌvala do oËÌ.
Co se dÏlo od tÈ chvÌle, nenÌ jasnÈ. JistÈ je
jen to, ûe zelin·¯ p¯ijel dom˘, kde ho v poledne
zastihl vrah a brut·lnÏ muûe zabil. ÑZa˙toËil
na nÏj kladivem a sekerou. VeökerÈ ˙dery mÌ¯ily
p¯edevöÌm na hlavu,ì ¯ekla st·tnÌ z·stupkynÏ
Iveta Eichlerov·. PatologovÈ pozdÏji na tÏle
zavraûdÏnÈho obchodnÌka napoËÌtali p¯es dvacet
ran. ÑBezprost¯ednÌ p¯ÌËinou smrti bylo zhmoûdÏnÌ mozku. ⁄dery byly tak silnÈ, ûe mu lebku
rozlomily,ì up¯esnila Eichlerov· s tÌm, ûe dalöÌ
seËnÈ r·ny objevili soudnÌ lÈka¯i na stehnÏ a z·dech obÏti.
Jakmile byl obchodnÌk po smrti, vrah mu
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sundal z krku dva zlatÈ ¯etÌzky a vyt·hl z kapsy
penÏûenku. V nÌ bylo asi deset tisÌc korun. Pak
uvidÏl na ruce mrtvoly ¯etÌzek ze ûlutÈho kovu.
Na nic neËekal a vzal ho. Kdyû zelin·¯e oloupil,
prohledal pachatel byt. Byl ˙spÏön˝, protoûe
v jednÈ ze sk¯ÌnÌ objevil öperkovnici. ÑByly v nÌ
prst˝nky od tety. Jakou mÏly hodnotu, nevÌm.
Byla to pam·tka. Vrah takÈ sebral nÏjakÈ moje
öperky a zubnÌ zlato,ì vyjmenovala vdova po zavraûdÏnÈm podnikateli seznam vÏcÌ, kterÈ z mÌsta Ëinu zmizely.

NenÌ d˘kaz, nenÌ vrah
P¯estoûe kriminalistÈ prohledali byt ubitÈho
muûe kousek po kousku, nenaöli û·dnÈ otisky
prst˘, jeû by pomohly najÌt pachatele. RovnÏû se
nenaöla vraûedn· zbraÚ. Jedinou indiciÌ, o nÌû se
pak op¯ela i obûaloba, byla pachov· stopa. Pat¯ila dvacetiletÈmu Luk·öi Drkalovi a vyöet¯ovatelÈ ji objevili na podlahovÈm mopu, s nÌmû vrah
vytÌral krev obÏti. Drkal se navÌc se zavraûdÏn˝m obchodnÌkem znal. D¯Ìve totiû pro nÏj spoleËnÏ s matkou pracoval. Jednou z vyöet¯ovacÌch
verzÌ byla proto ta, ûe mu podnikatel dluûil
mzdu a mladÌk si ji tÌmto zp˘sobem od nÏj vzal.
Drkal ovöem od poË·tku vyöet¯ov·nÌ tvrdil,
ûe nem· s vraûdou nic spoleËnÈho. Tedy aû
na prvnÌ policejnÌ v˝slech, kde se k Ëinu okamûitÏ po svÈm dopadenÌ p¯iznal. Jenûe policistÈ vysl˝chali Drkala bez jeho z·konnÈho pr·vnÌho z·stupce. TÌm p·dem soud k tomuto dozn·nÌ v˘bec
nep¯ihlÌûel. ÑP¯i dalöÌch v˝sleöÌch obûalovan˝
svoji ˙Ëast na vraûdÏ pop¯el,ì zd˘raznila p¯edsedkynÏ sen·tu brnÏnskÈho krajskÈho soudu Jaroslava Bartoöov·.
Ani Michal Vesel˝, kter˝ byl podle obûaloby Drkalov˝m komplicem, nechtÏl mÌt s brut·lnÌ
vraûdou nic spoleËnÈho. ÑNikdy jsem tam nebyl

a ani nevÌm, kde ta ulice leûÌ,ì opakoval p¯ed
soudem Vesel˝. Jeho tv·¯ ovöem vidÏla dva dny
po vraûdÏ zelin·¯ova sousedka M·ria PolÌvkov·.
Tehdy mu nevÏnovala pozornost. ÑSt·l op¯en˝
o z·bradlÌ a kou¯il. Kdyû jsem vyöla na balkon,
otoËil se a odeöel,ì tvrdila PolÌvkov·. VeselÈho si
vybavila aû ve chvÌli, kdy uvidÏla v novin·ch
jeho fotografii ze soudnÌ sÌnÏ. Rozhodla se proto
p¯ijÌt k soudu a pokusit se moûnÈho pachatele
usvÏdËit.
V˝povÏÔ ûeny byla ovöem znaËnÏ neurËit·.
PolÌvkov· by sice p¯Ìtomnost VeselÈho poblÌû
mÌsta Ëinu mohla odp¯Ìs·hnout, z·roveÚ ale p¯iznala, ûe vidÌ h˘¯ do d·lky a ûe jej spat¯ila jen
na okamûik a jeötÏ ke vöemu z boku. ÑJejÌ nekonkrÈtnÌ v˝povÏÔ nenÌ d˘kaz, kter˝ by mohl rozhodnout o vinÏ a n·slednÈm trestu. ZajÌmavÈ je,
ûe domnÏlÈho pachatele poznala svÏdkynÏ
na fotce v novin·ch, ale na policii uû ho identifikovat nezvl·dla,ì konstatovala soudkynÏ Bartoöov· s tÌm, ûe jen tÏûko by se vrah vracel
na mÌsto Ëinu a spÌöe by se pohled˘m moûn˝ch
svÏdk˘ vyh˝bal.
Po zhodnocenÌ vöech d˘kaz˘ tedy dospÏl
soud k z·vÏru, ûe Drkal a Vesel˝ nenesou na smrti obchodnÌka s ovocem a zeleninou vinu. A to
ani p¯es klÌËov˝ d˘kaz, Drkalovu pachovou stopu. ÑPodle d¯ÌvÏjöÌho n·lezu ⁄stavnÌho soudu
nenÌ pachov· stopa klÌËov·, pokud nesouvisÌ
s dalöÌmi p¯Ìm˝mi Ëi nep¯Ìm˝mi d˘kazy. Sen·t
proto nemohl rozhodnout o vinÏ obûalovan˝ch,ì
vysvÏtlila soudkynÏ Bartoöov·. St·tnÌ z·stupkynÏ se vöak nevzd·v· a podala si proti verdiktu
odvol·nÌ k VrchnÌmu soudu v Olomouci. Ten by
mÏl rozhodnout, zda jsou Drkal s Vesel˝m zloËinci, Ëi je vrahem nÏkdo ˙plnÏ jin˝.
Pavel Mokr˝

#

Historické traktory Zetor ve středu zájmu
Nov· kniha o modelech z let 1946ñ1968
Frantiöek LupomÏch, Traktory Zetor 15 ñ Zetor 50 Super. 1946ñ
1968, Brno: Computer Press 2011, 238 s., ISBN 978-80-251-2415-4
Na kniûnÌ trh se dostala nov· publikace vÏnovan· produkci traktor˘
ve Zbrojovce Brno a v lÌöeÚskÈm podniku. Frantiöek LupomÏch, autor
nÏkolika publikacÌ o obsluze a ˙drûbÏ traktor˘ Zetor, poskytuje vyËerp·vajÌcÌ v˝Ëet technick˝ch parametr˘ jednotliv˝ch typ˘ Zetoru z let
1946ñ1968. NastiÚuje vznik znaËky Zetor, p¯ipomÌn· p¯edv·leËnÈ tradice Zbrojovky ve v˝robÏ automobil˘, na nÏû se p¯i v˝robÏ traktor˘
po v·lce nav·zalo. Rozs·hl· partie knihy popisuje konstrukci a technick·
data traktor˘ poËÌnaje Zetorem 15 a konËe typem 50 Super, j·dro knihy
tvo¯Ì oddÌl o motorech traktor˘. OdbornÌk ocenÌ podrobnÈ popisy konstrukËnÌch rozdÌl˘ motor˘ jednotliv˝ch typ˘, jejich charakteristiky, ˙daje o motorovÈ sk¯Ìni, loûiscÌch, vloûenÈm v·lci, klikovÈm mechanismu,
rozvodovÈm ˙strojÌ, hlavÏ motoru, chladÌcÌch a mazacÌch systÈmech,
palivovÈm systÈmu, vst¯ikovaËÌch Ëi spojce. Samostatn˝ oddÌl oz¯ejmuje
fungov·nÌ p¯evodovÈho ˙strojÌ, menöÌ kapitoly p¯edstavujÌ n·pravy, ¯ÌzenÌ, brzdy, hydraulickÈ zvedacÌ za¯ÌzenÌ a elektrickÈ za¯ÌzenÌ. UûÌv·nÌ knihy Ëten·¯i usnadnÌ vÏcn˝ rejst¯Ìk. Publikaci uzavÌr· kr·tk· obrazov· p¯Ìloha s fotografickou galeriÌ traktor˘ Zetor.
P¯ekvapenÌm pro Ëten·¯e mohou b˝t mÈnÏ zn·mÈ varianty traktor˘
vyr·bÏnÈ pro specifickÈ urËenÌ, jako nap¯Ìklad Zetor 25A a Zetor 50 Super s polop·sem a pomocnou n·pravou, kter· rozöi¯uje pouûitelnost z·kladnÌho kolovÈho provedenÌ v n·roËnÏjöÌm terÈnu (byl urËen zejmÈna
pro pr·ce v pÌsËitÈm a bl·tivÈm terÈnu), p·sov· provedenÌ Zetoru Super
s radlicÌ Ëi bez nÌ (p·sov· provedenÌ se vyr·bÏla toliko do roku 1958), Zetor 25 s celokovov˝mi klecov˝mi koly Ëi Zetor Super s dvojmont·ûÌ zadnÌch kol. JistÏ nenÌ bez zajÌmavosti, ûe jeötÏ v tomto obdobÌ se ochrann·
kabina k traktor˘m montovala jako zvl·ötnÌ p¯ÌsluöenstvÌ. Byl to v˝kon
a spolehlivost, kterÈ vydobyly zejmÈna modelu Zetor 25 dobrÈ jmÈno
a oblibu v ¯adÏ zemÌ, konkrÈtnÏ v Polsku, Belgii, NizozemÌ, D·nsku,
ävÈdsku, EgyptÏ, äv˝carsku a Francii. V˝roba tohoto modelu probÌhala
ve Zbrojovce Brno, potÈ v lÌöeÚsk˝ch Z·vodech p¯esnÈho strojÌrenstvÌ,
poslÈze p¯ejmenovan˝ch na Z·vody na valiv· loûiska a traktory.
Pavel Krafl

Sport

Sobota se ZUMBOU
+ posilování

TJ Sokol Líeò a Sportovní komise ÚMÈ Brno-Líeò


poøádají



2 LEKCE VYTRVALOSTNÍHO AEROBICU
SOBOTA 3. prosince 2011
V rámci činnosti Sportovní komise Městské části Líšen.
Partner akce Kulturní centrum Líšeň.

FITNESS, HORNÍKOVA 34
POLIKLINIKA , sídliště Líšeň
www.fitnessevysabatove.cz, tel. 603 553 688
ČASOVÝ PROGRAM:
10.00–11.00 ZUMBA
MARIKA NOVÁKOVÁ
11.00–12.00 BODY COMPLET MARKÉTA ŠABATOVÁ
intenzivní posilovací hodina + stretch
12.15
TOMBOLA
TOMBOLA:
Masáž – MARKÉTA ŠABATOVÁ
permanentka do FITNESS EVY ŠABATOVÉ, dárečky...

neregistrovaných



Datum:

sobota 19. 11. 2011

Místo:

malý sál sokolovny Belcrediho 27, Líeò

Zahájení:

8:30 hod.

Prezence:

8:00  8.30 hod.

Startují:

úèastnit se mohou neregistrovaní hráèi,
turnaj je urèen pro vechny vìkové kategorie

Systém:

podle poètu pøihláených

Ceny:

hráèi na prvních tøech místech obdrí vìcné ceny

Obèerstvení:

pro hráèe zajitìno

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, je nutná sportovní obuv,
která nemá èernou podráku. Rakety je mono zapùjèit na místì.

VSTUPNÉ: 150 Kč, v ceně iontový nápoj
Na každého účastníka čeká za vytrvalost odměna!!!

Partnerem akce je Kulturní centrum Líeò 
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