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ZDARMA
SANATORIUM aneb Dělňák plný smíchu
Do kulturnÌho domu DÏlÚ·k p¯ijeli v p·tek 15. ¯Ìjna 2010 s ˙spÏön˝m z·bavn˝m po¯adem SANATORIUM moder·tor Karel äÌp a Josef
N·hlovsk˝. Toto velmi ˙spÏönÈ p¯edstavenÌ se spoustou humoru z nemocniËnÌho prost¯edÌ zp˘sobilo, ûe se vyprodan˝ s·l DÏlÚ·ku ot¯·sal
doslova smÌchy. V roli zdravotnÌ sestry vystoupila mlad· zpÏvaËka a hereËka Dagmar Z·zv˘rkov·, kter· oba protagonisty v˝bornÏ doplÚovala.
Vztah lÈka¯ ñ pacient se tu probÌral hned v nÏkolika rovin·ch a vtipnÈ
dialogy d·valy prostor i jistÈ d·vce improvizacÌ, kterÈ neponechaly br·nice div·k˘ v klidu. Pana äÌpa jsme vidÏli jako lÈka¯e v protialkoholnÌ
lÈËebnÏ, na sexuologii, ORL a dokonce p¯edvedl na svÈm pacientovi
i Ñchirurgick˝ z·krokì, kter˝ mÏnÌ muûe v ûenu. VeËer se velmi vyda¯il
a herc˘m se na DÏlÚ·ku v LÌöni moc lÌbilo. SlÌbili n·m, ûe to urËitÏ nebylo jejich poslednÌ vystoupenÌ u n·s, a tak se mohou p¯Ìznivci dobrÈho humoru tÏöit na Vöechnop·rtiËku, kterou p¯ipravujeme na jaro.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci
V·s u p¯Ìleûitosti 35. v˝roËÌ svÈho zaloûenÌ srdeËnÏ zve
na n·sledujÌcÌ akce:

NÁRODOPISNÁ PØEHLÍDKA
sobota 20. listopadu 2010 od 15.00 hod. v DÏlÚ·ku
V programu vystoupÌ n·rodopisnÈ soubory LÌöÚ·Ëek, Star· LÌöeÚ,
LÌöÚ·ci a KlobuËan z Valaösk˝ch Klobouk.
(vstupnÈ dobrovolnÈ)

KATEØINSKÁ ZÁBAVA
sobota 20. listopadu od 20.00 hod. v jÌdelnÏ Zä Holzova 1
K tanci hraje TaneËnÌ skupina Karla Peöla. (vstupnÈ 70 KË)
Akce se konajÌ za podpory statut·rnÌho mÏsta Brna.
www.lisnaci.cz

:

LÍEÒSKÉ NOVINY



Zprávy z Radnice
95. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 29. 9. 2010
● schvaluje materi·l 4. ⁄prava pl·nu hospoda¯enÌ VH» ñ domy M» LÌöeÚ na rok 2010.
● schvaluje darovacÌ smlouvu o p¯evodu movit˝ch vÏcÌ pro Mä Brat¯Ì PelÌök˘ uzavÌranou
s Jihomoravsk˝m krajem.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
● schvaluje n·vrh dodatku Ë. 1 ke smlouvÏ o dÌlo tak, jak jej p¯edloûil zhotovitel SASTA CZ,
a.s., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno, k dokonËenÌ realizace ñ nezbytnÈho rozsahu statickÈho zabezpeËenÌ sesouvajÌcÌho se svahu z·pornou stÏnou p¯i ulici Velatick·, pozemek
par. ËÌs. 3343/7 k. ˙. LÌöeÚ, 628 00 Brno k odstranÏnÌ havarijnÌho stavu, kde doch·zÌ k nav˝öenÌ n·klad˘ o 357 374 tis. KË vËetnÏ DPH
oproti n·klad˘m 1,5 mil. KË vËetnÏ DPH, dle
podepsanÈ smlouvy o dÌlo.
● ukl·d· ORF ⁄M» Brno-LÌöeÚ zpracovat rozpoËtovÈ opat¯enÌ.
● povÏ¯uje starostu M» Brno-LÌöeÚ podpisem
Dodatku Ë. 1 ke smlouvÏ o dÌlo tak, jak je
p¯edloûil zhotovitel SASTA CZ, a.s., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno, k dokonËenÌ realizace ñ nezbytnÈho rozsahu statickÈho zabezpeËenÌ sesouvajÌcÌho se svahu z·pornou stÏnou p¯i ulici Velatick·, pozemek par. ËÌs.
3343/7, k. ˙. LÌöeÚ, 628 00 Brno k odstranÏnÌ
havarijnÌho stavu, kde doch·zÌ k nav˝öenÌ n·-

klad˘ o 357 374 tis. KË vËetnÏ DPH oproti n·klad˘m 1.5 mil. KË vËetnÏ DPH, dle podepsanÈ smlouvy o dÌlo.
● schvaluje v˝povÏÔ smlouvy Ë. 2/99 na provozov·nÌ sbÏrnÈho st¯ediska odpad˘ J. FaimonovÈ.
● souhlasÌ se zmÏnou provozovatele (od 1. 1.
2011 bude provoz SSO zajiöùovat pro OéP
MMB spoleËnost SAKO Brno a.s. na z·kladÏ
smlouvy Ë. 51049046).

nou ZPF-IR na plochy BC za podmÌnky, ûe
do tÈto zmÏny ⁄PmB bude zahrnuta i Ë·st pozemk˘ p. Ë. 3879 a p. Ë. 3880/1 k. ˙. LÌöeÚ
s ochranou ZPF-IR na plochy BC a Ë·st pozemku p. Ë. 3872/2 k. ˙. LÌöeÚ z ZR na BC,
pro do¯eöenÌ p¯Ìstupu ke st·vajÌcÌm objekt˘m
bydlenÌ ve stab. ploöe BC a do nov˝ch n·vrhov˝ch ploch a p¯ÌpadnÈ dispozice s pozemkem p. Ë. 3873 k. ˙. LÌöeÚ projednat s M»
Brno-LÌöeÚ.

32. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 7. 10. 2010
● schvaluje v˝platu odmÏn Ëlen˘m v˝bor˘
ZM», kte¯Ì nejsou zastupiteli, za v˝kon funkce v obdobÌ 1ñ10/2010 podle rozpisu p¯edsed˘ v˝bor˘ s finanËnÌm limitem pro jednotlivÈ
v˝bory dle p¯Ìlohy, na z·kladÏ ˙stnÌ dohody
o provedenÌ pr·ce.
● nebylo schv·leno usnesenÌ, ûe ZM» souhlasÌ
se zmÏnou ⁄PmB na Ë·sti pozemku p. Ë.
8380/1 v k. ˙. LÌöeÚ ve vlastnictvÌ Statut·rnÌho mÏsta Brna p¯i ulici Pol·Ëkova z Ë·sti n·vrhovÈ plochy smÌöenÈ obchodu a sluûeb SO
a z Ë·sti stab. plocha ËistÈho bydlenÌ na n·vrhovou plochu dopravnÌ DG pro dobudov·nÌ
hromadn˝ch gar·ûÌ, dle odsouhlasenÈho projektu regenerace sÌdliötÏ ñ oznaËenÌ B 16.
● souhlasÌ se zmÏnou ⁄PmB na Ë·sti p. Ë. 3873
k. ˙. LÌöeÚ p¯i ulici Podlesn· z plochy s ochra-

96. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 13. 10. 2010
● souhlasÌ s pod·nÌm û·dosti o dotaci z MÏstskÈho programu prevence kriminality v BrnÏ
na rok 2011 na projekt ÑKamerovÈ body
v M» Brno-LÌöeÚì v celkovÈ hodnotÏ 1130
tis. KË.
● souhlasÌ s finanËnÌ spolu˙ËastÌ M» Brno-LÌöeÚ ve v˝öi 200 000 KË.
● doporuËuje
ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit
s p¯edloûen˝m n·vrhem obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky o mÌstnÌm poplatku za provozovan˝
hernÌ hracÌ p¯Ìstroj nebo jinÈ technickÈ hernÌ
za¯ÌzenÌ povolenÈ Ministerstvem financÌ podle
jinÈho pr·vnÌho p¯edpisu, a to bez p¯ipomÌnek.
● souhlasÌ s poskytnutÌm pozemku (plochy zelenÏ do cca 50 m2) Mate¯skÈ ökole Radost,
Michalova 2, 628 00 Brno pro vytvo¯enÌ z·honu okrasn˝ch ke¯˘ a jeho n·slednou ˙drûbu.

Informace občanům
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ nabÌzÌ k pron·jmu:
ñ nebytovÈ prostory v n·kupnÌm st¯edisku Kotlanova 7 o celkovÈ v˝mÏ¯e 1592 m2.
Jedn· se o prostory st·vajÌcÌ velkoprodejny potravin nach·zejÌcÌ se ve spodnÌ Ë·sti budovy.
SouË·stÌ pron·jmu je i dv˘r o v˝mÏ¯e 747 m2.
Pron·jem je moûn˝ od ledna 2011, smlouva bude uzav¯ena na dobu maxim·lnÏ 10ñ15 let, ˙Ëel pron·jmu nenÌ omezen.
Z·jemci o pron·jem mohou pod·vat svÈ pÌsemnÈ û·dosti obsahujÌcÌ popis ˙Ëelu vyuûitÌ prostor a nabÌzenou v˝öi n·jemnÈho do 15.
11. 2010 majetkopr·vnÌmu odboru ⁄M» Brno-LÌöeÚ, JÌrova 2, 628 00 Brno. Informace JUDr. Vackov·, tel. 544 424 860, dv. Ë. 208.

Spolky a sdružení
RODINNÉ CENTRUM KLUB PASTELKA
n·m. Karla IV. 4, Brno-LÌöeÚ, 628 00, tel: 725 816 804
http://www.pastelka.net, info@pastelka.net
Voln· mÌsta m·me jeötÏ v tÏchto
programech:
AngliËtina s hlÌd·nÌm dÏtÌ:100 KË/lekce
st¯eda 9.00ñ10.30 hod. ñ pokroËilÌ
ñ p¯Ìprava do zamÏstn·nÌ
Ëtvrtek 9.00ñ10.00 hod. ñ mÌrnÏ pokroËilÌ
p·tek 9.00ñ10.00 hod. ñ zaË·teËnÌci
p·tek 11.00ñ12.00 hod. ñ st¯ednÏ pokroËilÌ

LampiÛnov˝ pr˘vod sv. Martina
11. 11. 2010 v 16.00 hod. na toËnÏ autobusu 45
v Mari·nskÈm ˙dolÌ.
V˝roba adventnÌch vÏnc˘
26. 11. 2010 v 17.00 hod. v Pastelce.
Nutno p¯inÈst vlastnÌ svÌËky a bodce na svÌËky.

AngliËtina bez hlÌd·nÌ: 100 KË/lekce
st¯eda 18.30ñ19.30 hod. mÌrnÏ pokroËilÌ
Krouûek Hezky ñ Ëesky
pondÏlÌ 16.00ñ17.00 hod.
ñ logopedick˝ krouûek pro dÏti od 3 do 6 let
Aerobic pro dÏti
pondÏlÌ 17.00ñ18.00 hod., cena 50 KË/lekce
(DÏlÚ·k)
JÛga pro dospÏlÈ
st¯eda 16.30ñ18.00 hod., cena 70KË/lekce,
10 lekcÌ = 630 KË (DÏlÚ·k)

DÏkujeme za V·ö velk˝ z·jem o naöi nabÌdku program˘.

Maceška
Vzhledem k p¯eplnÏnosti a nedostateËnÈ
kapacitÏ v mate¯sk˝ch ökol·ch a n·roËnÈ situaci na pracovnÌm trhu, p¯ich·zÌ st·le ËastÏji
ke slovu miniökolky a hlÌdacÌ koutky nejr˘znÏjöÌch organizacÌ. Luû·nky ñ SV» otev¯elo p¯ed
nÏkolika lety svou prvnÌ miniökolku Maceöku.
Dnes najdete projekt Maceöka na 13 mÌstech
v BrnÏ a blÌzkÈm okolÌ.
Maceöka nabÌzÌ dopolednÌ pravidelnÈ i p¯ÌleûitostnÈ hlÌd·nÌ dÏtÌ s rozvÌjejÌcÌm pohybov˝m
a v˝tvarn˝m programem. BÏhem svÈho fungov·nÌ si Maceöka vytvo¯ila vlastnÌ provoznÌ, hygienickÈ a person·lnÌ standardy i ökolnÌ vzdÏl·vacÌ program. SnaûÌme se vytvo¯it dÏtem podnÏtnÈ prost¯edÌ pro jejich rozvoj, vedeme je k samostatnosti a navazov·nÌ vztah˘ v kolektivu.
Z·roveÚ citlivÏ p¯istupujeme k individu·lnÌm
pot¯eb·m dÏtÌ, protoûe jsme Ëasto pro dÌtÏ prvnÌm cizÌm prost¯edÌm bez doprovodu maminky.
Maceöka v LÌöni p˘sobila v prostor·ch CV»
Kotlanka, ale z provoznÌch d˘vod˘ jsme byli
nuceni hledat jinÈ prostory. Tyto jsme naöli
(pokraËov·nÌ na str. 3)
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Spolky a sdružení

Školství

na Zä Masarova, kde nynÌ Maceöka ob˝v· jednu
ze t¯Ìd. VÏ¯Ìme, ûe i sem si dÏti najdou cestu
a Maceöka v LÌöni neztratÌ svÈ jmÈno.
BliûöÌ informace o Maceöce najdete na
str·nk·ch www.luzanky.cz/maceska nebo na telefonu 728 664 619.

ZŠ a MŠ Horníkova 1 stála „Proti chudobě“

Jana PÛËov·,
manaûer projektu Maceöka

SedÌte v lavicÌch a najednou nÏkdo p¯ijde
a zaËne odpoËÌt·vat: jeden, druh˝, t¯etÌ, Ëtvrt˝,
p·t˝. A pokraËuje d·l: jeden, druh˝, t¯etÌ, Ëtvrt˝,
p·t˝. A d·l, aû dojde k poslednÌmu. NÏkolik û·k˘ ve t¯ÌdÏ bude p¯edstavovat ty nejchudöÌ obyvatele ZemÏ. Kdyû by se odpoËÌt·valo podle
abecedy, t˝kalo by se to stejnÈho poËtu û·k˘, jen
by to byl nÏkdo jin˝.
Zazvonil zvonek ohlaöujÌcÌ p¯est·vku a tÈmÏ¯ 200 û·k˘ Zä a Mä HornÌkova 1 v BrnÏ spÏchalo do ökolnÌ tÏlocviËny, aby zde svou p¯ÌtomnostÌ vyj·d¯ilo sv˘j osobnÌ postoj.

Školství
Tábor plný námořníků
6. srpna se û·ci lÌöeÚskÈ HudebnÌ ökoly
Yamaha nalodili na plavidla smÏ¯ujÌcÌ na ostrov Jalovec. Bou¯livÈ mo¯e zp˘sobilo poökozenÌ lodÌ p¯i p¯ist·nÌ, a tak zaËalo jejich pos·dk·m skuteËnÈ dobrodruûstvÌ. Z dÏtÌ se stali
n·mo¯nÌci, pr˘zkumnÌci nov˝ch krajin, ale
hlavnÏ troseËnÌci, kte¯Ì bojujÌ o p¯eûitÌ. Poda¯ilo se jim odrazit i pir·tskÈ p¯epadenÌ a d˝m
S.O.S. t·borovÈho ohnÏ zachytila loÔ, kter· je
po devÌti dnech zachr·nila a odvezla zp·tky
do civilizace.
Ale majÌ na co vzpomÌnat, protoûe obrovsk· bedna s hudebnÌmi n·stroji se jako z·zrakem nerozbila, takûe nejen bojovali s p¯Ìrodou
a pir·tsk˝mi ˙klady, ale stihli si i do sytosti
zahr·t na keyboardy, kytary, elektrickÈ kytary,
zobcovÈ flÈtny, zazpÌvat, zatanËit a hlavnÏ se
po celou dobu dob¯e bavit. Ahoj p¯ÌötÌ rok jiû
na 13. letnÌm t·bo¯e Hä YAMAHA. Foto z akce takÈ na www.yamahaskola.cz/brno.
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CelosvÏtovÏ totiû vzrostl poËet lidÌ trpÌcÌch
hladem z 800 milion˘ na 1,2 miliardy. Ve dnech
17.ñ19. ¯Ìjna 2010, symbolicky u p¯Ìleûitosti
Mezin·rodnÌho dne za odstranÏnÌ chudoby, se
miliony lidÌ na celÈm svÏtÏ p¯ipojili k boji proti
chudobÏ. 17. ¯Ìjna 2010 pak na happeningu ÑPostavme se chudobÏì mohli vöichni kolemjdoucÌ
v centru Brna otisknout botu na velkou bÌlou

p·sku na znamenÌ souhlasu s v˝zvou ÑPostavme
se chudobÏ!ì.
TotÈû tÈhoû dne sv˝m shrom·ûdÏnÌm v tÏlocviËnÏ vyj·d¯ili i naöi û·ci. Vöichni zde byli proto, ûe jim nenÌ situace ostatnÌch lidÌ lhostejn·, ûe
nemyslÌ pouze na sebe a zajÌmajÌ se i o svÈ okolÌ. Zde si vyslechli p·r z·kladnÌch informacÌ
o problematice chudoby ve svÏtÏ a n·slednÏ mÏli
moûnost obkreslit svoji botu na arch papÌru
a sv˝m podpisem stvrdit to, ûe jim tato situace
nenÌ lhostejn·.
Mgr. Marie Krausov·

Zpráva z přírodovědného a fyzikálního praktika
v Kutinách
Ve dnech 4.ñ8. ¯Ìjna 2010 se z˙Ëastnili û·ci
VII. A ze Zä NovolÌöensk· p¯ÌrodovÏdnÈho
a fyzik·lnÌho praktika v Kutin·ch nedaleko Tiönova. I kdyû naöe pl·ny naruöilo deötivÈ poËasÌ
a rozvodnÏn˝ potok Libochovka, akce se vyda¯ila.
Vedle splnÏnÌ nÏkter˝ch ˙kol˘ z matematiky, Ëeötiny a p¯Ìrodopisu jsme se pustili do plnÏnÌ zajÌmav˝ch ˙kol˘ zejmÈna v terÈnu. P¯i pozn·v·nÌ okolÌ jsme si vyzkouöeli naöi odvahu p¯i
p¯echodu nebezpeËnÈ l·vky p¯es Ñvelkou voduì,
ale takÈ jsme plnili botanick˝ pr˘zkum. NÏkterÈ
zÌskanÈ ˙lovky jsme si prohlÈdli i v mikroskopu.
P¯ÌrodovÏdnÈ ˙koly jsme plnili i p¯i akËnÌ h¯e
v nezn·mÈm okolÌ rekreaËnÌho st¯ediska. Velk·
Ë·st naöÌ Ëinnosti byla zamÏ¯ena do oblasti fyziky ñ v˝roba setrvaËnÌku ze sklenÏn˝ch kuliËek,
zhotovenÌ raket na stlaËen˝ vzduch nebo horkovzduönÈho balÛnu. Kaûd˝ û·k si urËil svoji pr˘mÏrnou rychlost p¯i bÏhu na 50 m. P¯ekvapenÌ
jsme zaûili u zkouöenÌ naöich toËÌcÌch desek vyroben˝ch z CD. Naöe t¯ÌdnÌ maûoretky p¯edv·dÏly s tÏmito deskami a kelÌmkem pln˝m vody
neuvÏ¯itelnÈ v˝kony. Kluci nechtÏli b˝t pozadu,
a tak vymysleli takÈ netradiËnÌ kreace. Vyzkouöeli jsme si i n·ö Ñvyn·lezì ñ k¯upkovou geometrii ñ z p·r·tek a roz¯ezan˝ch k¯upek jsme dÏlali
rovinnÈ i prostorovÈ geometrickÈ ˙tvary. Naöi
hlavu jsme si potr·pili p¯i ˙loh·ch ze z·bavnÈ
matematiky a p¯i ¯eöenÌ hlavolam˘. »as byl i na
z·bavu ñ nÏjak˝ ten sport, kluci i holky fotbal,
povÌd·nÌ a veËer spoleËnÈ posezenÌ. Vyzkouöeli
jsme si r˘znÈ z·bavnÈ soutÏûe, p¯ipravili jsme si

vysÌl·nÌ novÈ televize ñ TV Kuti s celoveËernÌm
vysÌl·nÌm, veËernÌËkem, zpr·vami, sportem, poËasÌm, VIP zpr·vami, seri·lem, krimi, krimikomediÌ a hororem. S velk˝m ohlasem se setkalo
vystoupenÌ naöeho t¯ÌdnÌho trubkovÈho orchestru. Pot¯ebovali jsme jen instalatÈrskÈ trubky r˘zn˝ch dÈlek, zap·lenÈ hudebnÌky a dirigenta. NechybÏl ani t·bor·k se öpek·Ëky. HodnÏ jsme se
nauËili. Ale hlavnÏ jsme spolu proûili spoustu
p¯Ìjemn˝ch z·ûitk˘ a vz·jemnÏ jsme se vÌce
poznali.
é·ci VII. A a uËitelky VÏra Bdinkov·, Eva Maliöov·

!

● 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.

Lékárna na poliklinice Horníkova informuje:

● Aû 5000 KË mÏsÌËnÏ NAVÕC za reklamu na Vaöem AUTÃ, plotÏ,
DOMÃ Ëi pozemku. Volejte (po-p·, 7-19), tel.: 530 509 001.

Krásná pokožka
s kosmetikou EUCERIN a VICHY

● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.

18. 11. akce VICHY – vánoční balíčky pro muže i ženy
23. 11. akce EUCERIN – ke každému nákupu dárek

● FINAN»NÕ SLUéBY ñ BankovnÌ a nebankovnÌ hypotÈËnÌ ˙vÏry
od 300 tis. KË a v˝öe pro fyzickÈ a pr·vnickÈ osoby.
Info: www.financni-sluzby.cz, tel. 608 842 354.

V prodeji dárkové poukázky v hodnotách
1000, 500 a 250 Kč.
Jsme členem sdružení „Moje lékárna“.
„Lékárna pod Klajdovkou“, Horníkova 34, Brno

● ELEKTRICK… SK⁄TRY ñ prodej, servis, zkuöebnÌ jÌzdy. Obeck· 2, Star· LÌöeÚ, tel. 608 467 251, www.akumoto-brno.cz.
● ODZNAKY, MEDAILE A VYZNAMEN¡NÕ ñ r˘znÈ koupÌm, souËasnÈ i starÈ, naöe i cizÌ. Tel. 777 074 592.

Tel.: 544 210 118, e-mail: info@lekhornik.cz, www.lekhornik.cz

Otevírací doba: po–pá 7.00–18.00 hod.

● Prod·m byt 3+1 OV, cihlov˝, BaËovskÈho, LÌöeÚ. Tel.: 721 109 539.
● Mlad· studentka doktor. studia hled· brig·du, nejlÈpe hlÌd·nÌ dÏtÌ
ve vÏku od 2 do 10 let, kdykoliv i p¯es vÌkendy. Tel.: 776 878 271.
● 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.
● Hled·m k dlouhodobÈmu pron·jmu prostory ke komerËnÌmu
vyuûitÌ ñ v˝roba potravin. Poûaduji zhruba 50 m2 + soc. za¯ÌzenÌ.
M˘ûe b˝t i Ë·st rodinnÈho domu Ëi b˝val· prodejna. V˝öi n·jemnÈho respektuji. Tel. 603 552 171, 724 554 095.
● PŸJ»KA OPRAVDU PRO KAéD…HO. 5000 KË aû neomezenÏ,
bez poplatku, rychlÈ a solidnÌ jedn·nÌ. Tel.: 608 951 020.
● POMOC PÿI ODäKODNÃNÕ osob·m poökozen˝m na zdravÌ p¯i
dopravnÌch nehod·ch ñ ¯idiË˘, spolujezdc˘, chodc˘ i cyklist˘.
I 3 roky zpÏtnÏ. Centrum odökodnÏnÌ ñ 607 252 567.
● KADEÿNICTVÕ (d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ) MÌöa Such·, Belcrediho 2, tel.: 602 526 346 (na objedn·vku).
● VODOINSTALAT…R, tel. 548 210 679, 602 861 402.
● SH¡NÕM GAR¡é ve starÈ LÌöni, dlouhodobÏ. Tel.: 606 371 031.
● KAMENICTVÕ JINDÿICH Z¡VODNÕK, pomnÌky, n·pisy, opravy,
doplÚky. Belcrediho 11, Brno-LÌöeÚ, tel. 608 22 37 24.
⁄¯ednÌ hodiny: ˙t 10ñ12, st 15ñ17.30, p· 10ñ12 hod.
● VEDENÕ ⁄»ETNICTVÕ A DA“OV… EVIDENCE, DPH, mzdy,
daÚov· p¯izn·nÌ. Tel.: 777 80 90 91, Belcrediho 11, Brno-LÌöeÚ.
● TAäKA JAKO D¡REK: www.ekologicka-taska.cz.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● Rychl· p˘jËka, 5ñ10 000 KË, Brno a okolÌ. Tel.: 608 282 608.
● 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.

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

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

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● SESTÿI»KY A ZDRAVOTNÕCI ñ po¯·d·me ökolenÌ nutnÈ k registraci za 4 kredity v BrnÏ. Vöechny informace najdete na
www.aisakurzy.cz nebo volejte 602 550 175, p. Loubalov·.
● PLAVECK› KLUB SLŸNÃ, novÏ na stadionu za LUé¡NKAMI,
tel.: 774 802 408, www.plavanislune.cz.
● NabÌzÌm v˝uku a douËov·nÌ NJ. Vöechny ˙rovnÏ pokroËilosti.
Praxe 10 let ve ökolstvÌ. Tel.:723 609 061.
● SPORTCENTRUM Olga V·s zve na sobotnÌ ÑBALONOV… SKOTA»ENÕì, konanÈ dne 6. 11. 2010 v KC Kotlanka, od 9 do 11 h
(cviËenÌ na gym. mÌËÌch + posilov·nÌ + tombola ad.). Z·roveÚ
nabÌzÌm p·r voln˝ch mÌst na kurzy Aqua Aerobiku (PO, ⁄T a »T).
VeökerÈ informace na tel. ËÌsle: 737 568 620 nebo na e-mailu:
OLCASEBESTOVA@seznam.cz.

"

● ZVEME VäECHNY MAMINKY A JEJICH DÃTI DO KAV¡RNY
S DÃTSK›M KOUTKEM. Moûnost narozeninov˝ch oslav, velk˝
v˝bÏr z·kusk˘ a dort˘, www.cukrarnaharlekyn.unas.cz. P·lavskÈ
n·m. 5, Brno-Vinohrady, tel.: 739 830 055.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ LEVNÃ, mobil: 604 142 037.
● INTERNET ñ TELEVIZE ñ TELEFON ñ NETBOX, V·ö obchodnÌ
z·stupce Karel K¯emel, Vodafone: 608 415 884, 539 015 555,
T-Mobile: 734 360 856, kkremel@nbox.cz.
● KOUPELNY NA KLÕ» Brno a okolÌ.
www.bytjadra.cz, mob.: 777 852 244
● VymÏnÌm 2+1 OV v »ernovicÌch za vÏtöÌ v LÌöni OV, DB. Tel.: 732 174 620.
● DlouhodobÏ pronajmu gar·û na ul. Popel·kova (gar·ûov˝ are·l).
ElektrickÈ otvÌr·nÌ vrat, cena 1500 KË/mÏsÌc. Tel.: 777 115 403.

LÍEÒSKÉ NOVINY

SIMPLY CLEVER

SVĚŘTE VAŠI RODINU
DO PÉČE VOZU
ŠKODA OCTAVIA TOUR

KLASIKA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
ŠKODA OCTAVIA TOUR
OD 282 500 Kč

Druhá generace vozu Octavia Tour nabízí
Vám i Vašim blízkým spoustu prostoru
v elegantním balení již od 282 500 Kč.
Pro všechny Vaše cesty Octavia Tour přináší
spolehlivost a bezpečí, na které jste zvyklí.
S paketem Tour Plus navíc získáte
klimatizaci a spoustu komfortní výbavy
za pouhých 10 000 Kč.
Přijďte se i Vy přesvědčit o kvalitách vozů
Octavia Tour druhé generace.
Kombinovaná spotřeba a emise CO₂
modelu Octavia Tour: 7,1-7,2 l/100 km,
166-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU A
SLUŽEB

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně,
jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu a Služeb na ulici Masarova a rádi bychom vás touto
cestou pravidelně informovali o akcích v našich prodejnách a provozovnách.
Dny rekonstrukce lékárny se pomalu krátí a začátkem
měsíce listopadu Vás uvítá nový provozovatel,
který mimo výdeje léků na recept nabízí jak široký
sortiment volně prodejných léků, tak i:
Opotravinové doplňky, vitamíny, minerály
Očaje, přípravky na klouby, produkty

pro snižování nadváhy
Okloubní výživa pro sportovce, seniory,
pro ženy v menopauze
Oléčebnou kosmetiku
Osuplementy zlepšující stav zažívacího
ústrojí, stav pokožky, vlasů a nehtů
Ozdravotnický materiál
Okategorie zvláštní výživy, doplňky stravy:
speciální potravinové suplementy pro sportovce
- silové a silově vytrvalostní produkty, přípravky
k regeneraci a odbourávání tuků, nervové svalové
stimulaci před výkonem a formování postavy,
produkty s antioxidačním účinkem
a produkty na posílení imunity, přípravky určené
k masážím a svalové relaxaci
A to vše za příznivé, zavádějící ceny.

Svým zákazníkům dále nabízí zcela ZDARMA:
Ověrnostní program
Oměření krevního tlaku
Oměření množství tuku v těle
Ovýpočet BMI indexu i možnost návrhu zdravého jídelníčku
Oporadenskou službu pro diabetiky,
lidmi s vysokým TK, s nadváhou,
Ozvýhodněné doplatky na léky
(sleva se týká jen částečně hrazených léků,
nevztahuje se na regulační poplatek)

Havana

Navíc pro měsíc listopad je připravována spousta akcí,
z nichž je vybrána například:
OKoňská mast
OVybrané druhy dětské mléčné výživy SUNAR
ONailner Repair (expert proti mykóze nehtů)
OGS Condro FORTE Comfort ve vánočním balení

PRODEJNA
CHOVATELSKÝCH PO
TŘEB

ZVERIMEX
SOUTĚŽ
zdarm
a - polštářek,
taška, cestovní dek
a
+ slevové kupóny

Více informací
o soutěži na prodejně
Masárova 1 nebo na
+420 734 500 463

www.

e-zoo.cz

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Vaší nové rodinné lékárny.
Otevírací doba: Po-Pá 8.00 – 18.00, So 8.00-12.00 hod.

Inzerci do LÌöeÚsk˝ch novin p¯ijÌm· tisk·rna SETTRONIC
ProvoznÌ doba: pondÏlÌñËtvrtek 8.00ñ15.00 hod., p·tek 8.00ñ12.00 hod.
BubenÌËkova 30, 615 00 Brno, tel. 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
LÍEÒSKÉ NOVINY
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Školství
ZŠ Holzova – škola pro život – škola s dlouhou tradicí
Na zaË·tek kr·tce z HISTORIE äKOLY
äkola v LÌöni byla uû patrnÏ p¯ed t¯icetiletou
v·lkou, nicmÈnÏ prvnÌ z·znam je z roku 1662.
Je doloûeno, ûe v 1. polovinÏ 19. stoletÌ se
vyuËovalo v budovÏ radnice a jedna t¯Ìda byla ve
V·lkovÏ hostinci, tedy v prostoru dneönÌho n·mÏstÌ Karla IV.
LÌöeÚskÈ ökolstvÌ se v˝znamnÏ pozvedlo roku 1896, kdy byla na Belcrediho, dnes PohankovÏ, ulici pod kostelem postavena pÏtit¯ÌdnÌ obecn· ökola chlapeck·. V roce 1932 zÌskala budova
druhÈ patro a tak nabyla dneönÌ podoby.
Nedlouho potÈ vzklÌËila myölenka vyööÌho
vzdÏl·nÌ v mÌstnÌ ökole mÏöùanskÈ. Budova ökoly na HolzovÏ ulici byla slavnostnÏ otev¯ena
20. z·¯Ì 1936. K otev¯enÌ mÏöùanskÈ ökoly v LÌöni v z·¯Ì 1936 napsal tehdejöÌ okresnÌ inspektor
pan AntonÌn Votava do vÌnku budoucÌm generacÌm t¯i p¯·nÌ:
ñ rodiËe s up¯Ìmnou snahou pomoci ökole a spolupracovat s nÌ,
ñ uËitele se svat˝m nadöenÌm pro uËitelskÈ povol·nÌ,
ñ û·ky, kterÈ ökola postavÌ na cestu dobra, pravdy a pozn·nÌ.
V roce 1982 se slouËily ökoly na HolzovÏ,
PohankovÏ a äim·ËkovÏ v jeden vzdÏl·vacÌ celek Zä Holzova.
Budova na HolzovÏ prodÏlala dalöÌ stavebnÌ
˙pravy. V roce 1995 byla zah·jena v˝uka v öesti
odborn˝ch uËebn·ch a v dÌlnÏ; û·ci zaËali vyuûÌvat centr·lnÌ öatny, v roce 1996 byla otev¯ena
ökolnÌ kuchynÏ, jÌdelna a dvÏ tÏlocviËny, v prosinci 1999 pak kryt˝ ökolnÌ bazÈn.
V roce 2003 bylo u budovy Zä Holzova
otev¯eno novÈ h¯iötÏ s umÏl˝m povrchem.
Tolik struËnÏ k historii a teÔ rychle k SOU»ASNOSTI a BUDOUCNOSTI
Z rozhovoru s dÏtmi a jejich rodiËi...
● Nebudu se b·t chodit do ökoly, budu se do
ökoly tÏöit?
Jsme p¯esvÏdËeni, ûe se do ökoly budeö tÏöit.
PrvnÌ aû t¯etÌ t¯Ìdu budeö navötÏvovat v budovÏ
na PohankovÏ ulici, kter· ti moûn· prost¯edÌm
bude p¯ipomÌnat spÌöe tvoji mate¯skou ökolku
a p¯echod ze ökolky do ökoly tak pro tebe bude
jednoduööÌ. Od ËtvrtÈ t¯Ìdy pak budeö navötÏvovat opravdovou ÑvelË·ckouì ökolu na HolzovÈ,
kam chodÌ dÏti aû do dev·tÈ t¯Ìdy.
● Naöi b˝vajÌ dlouho v pr·ci. Co budu dÏlat celÈ odpoledne, neû mÏ v druûinÏ vyzvednou?
V druûinÏ budete sportovat, chodit na proch·zky, jezdit na v˝lety. M˘ûeö si taky vybrat
nÏkter˝ z naöich druûinov˝ch krouûk˘, nap¯.
v˝tvarn˝ krouûek zamÏ¯en˝ na mÈnÏ zn·me v˝tvarnÈ techniky, krouûek deskov˝ch her, krouûek dramatickÈ v˝chovy a zpÏvu a krouûek rukodÏln˝. Pokud jsi p¯ihl·öena do ZUä, p¯ijde
pan uËitel nebo panÌ uËitelka za v·mi do naöÌ
ökolnÌ budovy a na svou hodinu si z druûiny
pouze ÑodskoËÌöì o patro v˝ö.
● Dcera se ve ökolce uËÌ anglicky. Bude u v·s
moci v angliËtinÏ pokraËovat?
S angliËtinou je moûnÈ pokraËovat hned od
prvnÌ t¯Ìdy. Na zaË·tku t¯etÌ t¯Ìdy se û·ci podle
˙rovnÏ znalostÌ rozdÏlÌ do skupin, aby dalöÌ v˝uka jazyka probÌhala cÌlenÏji. Ve ËtvrtÈ t¯ÌdÏ jsou
uû za¯azeny Ëty¯i hodiny angliËtiny t˝dnÏ a od
öestÈ t¯Ìdy je moûnÈ volitelnÏ p¯ibrat dalöÌ hodiny navÌc.
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● VÌm, ûe m·te ve ökole bazÈn. NauËÌm se plavat tak dob¯e, abych pak v bazÈnu i v mo¯i
zvl·dl plavat s m˝m tatÌnkem?
UrËitÏ ano. U n·s totiû plavou dÏti, kterÈ o to
majÌ z·jem, uû od prvnÌ t¯Ìdy. Vöechny dÏti se
pak uËÌ plavat ve druhÈ a t¯etÌ t¯ÌdÏ. No a ve vyööÌch t¯Ìd·ch, aû do devÌtky, chodÌ plavat ti, kterÈ
to bavÌ a chtÏjÌ b˝t opravdu zdatn˝mi plavci.
Mimo to se mohou p¯ihl·sit do krouûku VodnÌho
z·chran·¯e a stanou se z nich opravdovÌ borci,
tedy ryby.
● Chci, aby n·ö syn umÏl dob¯e pracovat s poËÌtaËem. Jak je to s v˝ukou informatiky na Holzovce?
Vzhledem k tomu, ûe informaËnÌ a komunikaËnÌ technologie jsou ve v˝uce ökoly jednou
z priorit, jsou pro jejich studium vytvo¯eny v˝bornÈ podmÌnky. V˝uce tÏchto p¯edmÏt˘, kter·
zaËÌn· uû u naöich mal˝ch û·Ëk˘, je vÏnov·n dostatek vyuËovacÌch hodin. Hodiny navÌc si m˘ûe
û·k vybrat formou volitelnÈho p¯edmÏtu. A kdyby to vaöemu synovi po¯·d nestaËilo, m˘ûe chodit ve svÈm volnu do jednÈ z naöich t¯Ì poËÌtaËov˝ch uËeben a tam se d·l vzdÏl·vat ñ budou mu
n·pomocni naöi vyuËujÌcÌ informatiky.
● Pr˝ budu mÌt nÏjakÈ problÈmy p¯i ËtenÌ
a psanÌ, a tak by mi pr˝ mÏla panÌ uËitelka pom·hat. Opravdu mi pom˘ûe?
Samoz¯ejmÏ, ûe pom˘ûe. Vöichni uËitelÈ
proöli n·roËn˝m vzdÏl·nÌm a p¯Ìpravou, aby tobÏ a tv˝m spoluû·k˘m se stejn˝mi nebo podobn˝mi problÈmy dok·zali pomoct. Budete pouûÌvat speci·lnÌ pom˘cky, poËÌtaËovÈ programy
i jinÈ metody n·pravy a navÌc pro v·s budou p¯ipraveny zvl·ötnÌ hodiny, kdy se uËitelÈ budou
vÏnovat pouze a jenom v·m.
● Sest¯enice jela se ökolou do ciziny. Taky bych
se chtÏl nÏkam do zahraniËÌ podÌvat...
Ve ökole je nÏkolik moûnostÌ, jak se podÌvat
do zahraniËÌ. M˘ûeö se z˙Ëastnit relaxaËnÌho pozn·vacÌho pobytu u mo¯e v Chorvatsku nebo
v It·lii. Nebo, aû budeö o nÏco vÏtöÌ, se p¯ihl·sÌö
na t˝dennÌ pozn·vacÌ a v˝ukov˝ z·jezd do VelkÈ
Brit·nie. TakÈ jsme spoleËnÏ s ÿeckem, Slovenskem, Polskem a Tureckem zapojeni do vÌceletÈho projektu, ve kterÈm jde o zpracov·nÌ tradiËnÌch poh·dek z danÈho regionu a jejich prezentaci v angliËtinÏ v nÏkterÈ ze spolupracujÌcÌch
ökol. To vypad· moc zajÌmavÏ a l·kavÏ, ne?

● R·da zpÌv·m a hraji na flÈtnu. M·te nÏjak˝
krouûek, kam bych mohla chodit?
R·di tÏ p¯ivÌt·me v naöem pÏveckÈm sboru,
kde najdou uplatnÏnÌ dÏti, kterÈ r·dy zpÌvajÌ nebo hrajÌ na hudebnÌ n·stroje. S velk˝m ˙spÏchem vystupujeme Ëasto na ve¯ejnosti, a to
i v zahraniËÌ. Dokonce p¯ipravujeme vlastnÌ muzik·lov· p¯edstavenÌ! I ostatnÌ kreativnÌ dÏti se
u n·s nudit nebudou: mohou tvo¯it v keramickÈ
dÌlnÏ, hr·t divadlo, zapojit se do vyd·v·nÌ ökolnÌho Ëasopisu. Tak co si vybereö ty?
● PoradÌte n·m p¯i v˝bÏru st¯ednÌ ökoly pro
naöi dceru? A pom˘ûete jÌ p¯i p¯ÌpravÏ na p¯ijÌmaËky?
Jiû od osmÈho roËnÌku jsou do v˝uky za¯azeny hodiny zamÏ¯enÈ na volbu povol·nÌ. S v˝bÏrem vhodnÈ st¯ednÌ ökoly Ëi uËiliötÏ v·m poradÌ v˝chovn· kariÈrov· poradkynÏ. V dev·tÈ
t¯ÌdÏ probÌhajÌ speci·lnÌ vyuËovacÌ hodiny, kde
se cÌlenÏ opakuje uËivo k p¯ijÌmacÌm zkouök·m.
M·me schopnÈ vyuËujÌcÌ, kte¯Ì û·ka komplexnÏ
p¯ipravÌ na p¯ijÌmaËky i na st¯ednÌ ökolu.
● Ve ökole je to pr˝ jen nudnÈ povÌd·nÌ
a psanÌ...
Tak to u n·s urËitÏ ne. P¯i v˝uce pouûÌv·me
r˘znÈ modernÌ pom˘cky ñ nejlepöÌ jsou interaktivnÌ tabule v multimedi·lnÌch uËebn·ch. M·me
modernÏ vybavenÈ odbornÈ uËebny, dvÏ novÈ
tÏlocviËny s posilovnou, bazÈn, t¯i poËÌtaËovÈ
uËebny atd. Pro zpest¯enÌ m˘ûeö zajÌt do naöÌ
knihovny, kde si zdarma m˘ûeö zap˘jËit knihy,
Ëasopisy, CD nebo DVD nosiËe.
● Jak mohou dÏti ve ökole str·vit volnÈ hodiny? A jak je to u v·s se stravov·nÌm?
Pro odpoËinek a relaxaci nebo pro p¯Ìpravu
na dalöÌ hodiny je k dispozici ökolnÌ klub, knihovna a poËÌtaËov· uËebna. V dobÏ polednÌ
pauzy si dÏti zajdou na obÏd do naöÌ moc pÏknÈ
jÌdelny, kde je na v˝bÏr z nÏkolika jÌdel, zeleninov˝ch nebo ovocn˝ch sal·t˘, n·poj˘. V jÌdelnÏ
je dopoledne p¯ipravov·na i svaËina. Kaûdou
p¯est·vku je pro dÏti otev¯en i bufet.
ZajÌmavÈ, pestrÈ, kreativnÌ, samostatnÈ, t˝movÈ, netradiËnÌ, inovativnÌ, projektovÈ, modernÌ ñ to vöechno ve spojenÌ s vyuËov·nÌm na
Holzovce nejsou pouze pr·zdnÈ v˝razy! Nechte
n·s, aù v·s o tom m˘ûeme p¯esvÏdËit!
Mgr. Stanislav Holub·¯

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 :

20.11. 2010
19.11. 2010
20.11. 2010

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

!!! PRODÁVEJTE A NAKUPUJTE S NÁ MI !!!

Prosíme vechny úèastníky, aby si pøed prodejem èi koupí pøeèetli Ustanovení øádu burzy !!!
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Školství
Dny vědy a techniky v Plzni potřetí
Jiû pot¯etÌ se z˙Ëastnili ËlenovÈ ökolnÌho odbornÈho klubu ze Zä NovolÌöeÚsk· ve dnech 17.ñ18.
z·¯Ì 2010 Dn˘ vÏdy a techniky v Plzni. ZkuöenÌ û·ci z IX. C, Martin S˝kora, Filip Urban, Honza
a Vl·Ôa Valovi, na tÈto akci p¯ed·vali ötafetu mladöÌm kamar·d˘m ñ Vojtovi Urbanovi a û·k˘m
VII. A ñ VÏrce FabÌkovÈ, ZuzanÏ PlchotovÈ, Daliku Rozpr˝movi, Ondrovi HladÌkovi, Adamu Remeöovi, Ondrovi T·lskÈmu a AdÈle ävÈdovÈ. Pom·hala i b˝vala û·kynÏ ökoly Veronika Vavruökov·.
Pro n·vötÏvnÌky p¯ipravili expozici ÑVÏdohranÌ z Brnaì. V 9 m dlouhÈm st·nku p¯edstavili uk·zky ze ökolnÌ herny ñ velkÈ akrobatickÈ hraËky, optickÈ hraËky se zrcadly, oûivlÈ obr·zky a elektrickÈ
zkouöeËky öikovnosti. V matematickÈ mozkolamnÏ
si n·vötÏvnÌci mohli vyzkouöet svÈ logickÈ myölenÌ
a p¯edstavivost na ¯adÏ ˙kol˘. Jejich zad·nÌ bylo
p¯ipraveno s vyuûitÌm odpadovÈho materi·lu ñ
kelÌmk˘, vÌËek z PET lahvÌ, kartonu z krabic.
V tvo¯ivÈ dÌlnÏ si mohli vyrobit nÏkolik papÌrov˝ch
hraËek ñ akrobatickÈ v·ûky, oûivl˝ obr·zek Bob
a Bobek, kinetoskop s bÏûcem nebo n·ö nov˝ hlavolam skryt˝ v t¯i-tetraflefagonu. Martina a Filip si
do dÌlny aktivnÏ p¯ipravili nÏkolik skl·daËek origami. ⁄ËastnÌci si takÈ naöli Ëas navötÌvit i dalöÌ zajÌmavÈ expozice po celÈm centru PlznÏ a na nÏkter˝ch pracoviötÌch Z»U. Utuûovali i p¯·telstvÌ s naöimi
kamar·dy z CÌrkevnÌho gymn·zia v Plzni a gymn·ziÌ ze St¯Ìbra a T¯ince, kte¯Ì mÏli st·nky v KopeckÈho sadech nedaleko n·s.
LetoönÌ Dny vÏdy a techniky se skuteËnÏ vyda¯ily. Naöim st·nkem proölo tÈmÏ¯ 3000 ˙ËastnÌk˘,
jen s mal˝mi dÏtmi jsme v dÌlnÏ vyrobili p¯es 650 akrobatick˝ch v·ûek. PodÏkov·nÌ pat¯Ì organiz·tor˘m ze Z»U a mÏstu Plzni. Jsme moc r·di, ûe n·m vedenÌ naöÌ ökoly umoûÚuje prezentovat naöi
pr·ci na tak v˝znamnÈ vÏdeckotechnickÈ akci. OsobnÏ bych chtÏla podÏkovat svÈ kolegyni, panÌ
uËitelce EvÏ MaliöovÈ, bez jejÌû aktivnÌ pomoci bych na takovÈ akce nemohla s dÏtmi jezdit.
RNDr. VÏra Bdinkov·, uËitelka Zä NovolÌöeÚsk· a vedoucÌ äOKu

Edukativně-stimulační skupinky na ZŠ Novolíšeňská
DÏti nastupujÌ do 1. t¯Ìdy zpravidla v öesti letech. äest˝ rok nebyl vybr·n n·hodnÏ, v tomto vÏku
totiû doch·zÌ k r˘zn˝m v˝vojov˝m zmÏn·m. ÿÌk·me, ûe dÌtÏ postupnÏ dozr·v· pro ökolu. Je dÌtÏ
v öesti letech skuteËnÏ zralÈ? NauËÌ se spr·vnÏ a bez problÈm˘ ËÌst, ps·t a poËÌtat? Zvykne si na cizÌ
prost¯edÌ, novÈ kamar·dy, panÌ uËitelku, kaûdodennÌ povinnosti, prvnÌ ökolnÌ ne˙spÏch?
Mnoho rodiË˘ si klade tyto ot·zky. Pokud si nejsou jisti, urËitÏ je d˘leûitÈ poradit se s panÌ uËitelkou v mate¯skÈ ökole. Ta dÌtÏ velice dob¯e zn· a vÌ, jakÈ ˙rovnÏ ökolnÌ p¯ipravenosti p¯edökol·k dosahuje. PoradÌ, zda je vhodnÈ p¯em˝ölet o odkladu ökolnÌ doch·zky nebo doporuËÌ navötÏvovat edukativnÏ-stimulaËnÌ skupinky. Ty probÌhajÌ na nÏkter˝ch mate¯sk˝ch ökol·ch. Pro efektivnÌ pr·ci se
do skupinek za¯azuje p¯ibliûnÏ 10 dÏtÌ. Je tedy moûnÈ, ûe ne vöichni p¯edökol·ci budou do skupinek
za¯azeni. DalöÌ skupinky probÌhajÌ v pedagogicko-psychologickÈ poradnÏ na ulici KohoutovÏ. DojÌûdÏnÌ vöak m˘ûe b˝t pro p¯edökolnÌ dÏti a jejich rodiËe n·roËnÈ. Proto nabÌzÌme pr·ci v edukativnÏstimulaËnÌch skupink·ch i u n·s, na Zä NovolÌöeÚsk·.
Program je rozdÏlen do 10 lekcÌ. Kaûd· lekce trv· asi jednu hodinu. »innosti v kaûdÈ lekci jsou
¯azeny za sebou tak, aby byly pro dÌtÏ zajÌmavÈ, r˘znorodÈ a z·roveÚ zvl·dnutelnÈ. Jsou zamÏ¯eny
na rozvoj rozumov˝ch a motorick˝ch schopnostÌ, logickÈho myölenÌ, ¯eËi, sluchu, zraku, pravolevÈ
a prostorovÈ orientace atd... Je d˘leûitÈ, ûe se v˝uky ˙ËastnÌ i jeden z rodiË˘. VidÌ dÌtÏ p¯i pr·ci, a proto
m· moûnost srovn·nÌ s jin˝mi dÏtmi. NauËÌ se s dÌtÏtem lÈpe komunikovat a spolupracovat, zÌsk·v·
dalöÌ n·mÏty pro pr·ci doma.
Naöe panÌ uËitelky prvnÌch a druh˝ch t¯Ìd jsou kvalitnÏ proökoleny a dlouholetou spolupracÌ
s lÌöeÚsk˝mi mate¯sk˝mi ökolami zÌskaly mnoho nepostradateln˝ch zkuöenostÌ. Jsme ökolou otev¯enou pro vöechny dÏti, tedy i pro ty, kterÈ k n·m do 1. t¯Ìdy nenastoupÌ.
Jelikoû dlouhodobÏ spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, za¯azujeme na jejÌ doporuËenÌ do naöich skupin i dÏti z jin˝ch Ë·stÌ Brna. Chceme pomoci vöem dÏtem a rodiË˘m, aby
p¯echod z Mä do 1. t¯Ìdy byl co nejjednoduööÌ a bez zbyteËnÈho strachu.
S v˝ukou zaËÌn·me kaûd˝ rok v ˙noru. Sch·zÌme se vÏtöinou jedenkr·t za 14 dnÌ.
BliûöÌ informace lze zÌskat p¯Ìmo ve ökole nebo na naöich internetov˝ch str·nk·ch.
Iveta Dykov·, Zä NovolÌöeÚsk·

Líšeňské pohádky
jdou do světa
Poh·dky jsou nedÌlnou souË·stÌ dÏtstvÌ.
Vûdyù pr·vÏ jejich prost¯ednictvÌm si s naöimi dÏtmi vytv·¯Ìme neopakovatelnÈ citovÈ
pouto, p¯ed·v·me jim tradiËnÌ hodnoty, mor·lnÌ i etick· ponauËenÌ.
Pro û·ky Zä Holzova ale nejsou jen pouhou z·bavou, Ëi texty nezbytn˝mi pro dom·cÌ
n·cvik ËtenÌ. StejnÏ tak neslouûÌ rodiË˘m jen
jako Ñusp·vacÌ prost¯edekì pro jejich ratolesti. UËitelÈ angliËtiny ze Zä Holzova p¯ipravili
pro svÈ svÏ¯ence mezin·rodnÌ projekt s n·zvem ÑFollowing the Lead of Fairy-Tales
(Sharing the Fairy-Tale Treasure around Europe)ì ñ s voln˝m Ëesk˝m p¯ekladem ÑPo stop·ch poh·dek (PodÏlme se o poh·dkovÈ bohatstvÌ s celou Evropou)ì, kter˝ se bude pr·vÏ
tÈmatem poh·dky podrobnÏ zab˝vat. Do
dvouletÈ spolupr·ce se zapojÌ z·kladnÌ ökola
ze slovensk˝ch KopËan, polskÈho mÏsta Marki, tureckÈho Kocaeli a ¯eck· z·kladnÌ ökola
ve Volos.
⁄kolem kaûdÈ ze ökol bude zvolit si nÏkolik region·lnÌch poh·dek Ëi bajek; v p¯ÌpadÏ
naöÌ ökoly to budou LÌöeÚskÈ poh·dky. é·ci
potÈ p¯epracujÌ vybranÈ p¯ÌbÏhy do angliËtiny
a secviËÌ divadelnÌ p¯edstavenÌ, se kter˝mi vyjedou do partnersk˝ch ökol. Pr·ce na projektu
se pro û·ky stane zajÌmavou a p¯Ìnosnou souË·stÌ hodin v r˘zn˝ch p¯edmÏtech, neboù jeho
z·bÏr bude opravdu velmi öirok˝. DÏti tak Ëek· nejen spousta nov˝ch ˙kol˘, ale i legrace,
pozn·nÌ a cestov·nÌ za hranice republiky,
do tajemnÈho svÏta poh·dek cizÌch zemÌ.
UskuteËnit tento projekt Z·kladnÌ ökole
Holzova pom˘ûe grant EU, kter˝ ökole p¯idÏlila N·rodnÌ agentura v r·mci podprogramu
celoûivotnÌho uËenÌ Comenius ñ PartnerstvÌ
ökol.
AËkoliv vÌme, ûe pr·ce na projektu bude
n·roËn·, p¯esto douf·me, ûe spoleËnÏ p¯ekon·me vöechna ˙skalÌ a tÏöÌme se na z·vÏreËnÈ divadelnÌ p¯edstavenÌ vöech z˙ËastnÏn˝ch
ökol.
VyuËujÌcÌ anglickÈho jazyka Zä Holzova

Pozitivní výchova na ZŠ Novolíšeňská
Pod tÌmto n·zvem na naöÌ ökole probÌhajÌ
veËernÌ setk·nÌ, kdy se naöi rodiËe spoleËnÏ zam˝ölejÌ nad v˝chovou, nad p¯ÌËinami nevhodnÈho chov·nÌ jejich dÏtÌ, pravidly a ¯·dem v rodinÏ.
P¯i praktick˝ch uk·zk·ch z bÏûnÈho ûivota spoleËnÏ hled·me, jak lÈpe zvl·dat emoce svÈ i dÏtskÈ; diskutujeme o hranicÌch, kterÈ jim p¯edkl·d·me, Ëi o z·sad·ch jejich bezpodmÌneËnÈho
p¯ijÌm·nÌ a ˙ËinnÈ komunikace.
VÏ¯Ìme, ûe cyklus devÌti veËer˘ n·s nejen
obohatÌ o novÈ poznatky a poskytne moûnost sezn·menÌ a konzultacÌ s dalöÌmi rodiËi, ale hlavnÏ
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povzbudÌ v naöem nelehkÈm, ale kr·snÈm posl·nÌ b˝t dobrou m·mou Ëi t·tou sv˝m dÏtem.
Marie PospÌöilov·, vychovatelka äD, Zä NovolÌöeÚsk·

%

Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Chyst·me v listopadu
ORATOÿ
Otev¯eno m·me od pondÏlÌ do p·tku od 14
do 17 hodin. Kaûd˝ den je 1 hodina v tÏlocviËnÏ
a 2 hodiny v hernÏ (kulaùounu) nebo na h¯iöti.

begin_of_the_skype_highlightiend_of_the_skype_highlighting,
mail: eliska.vondrackova@volny.cz.

PÿEDäKOL¡»EK
KaûdÈ pondÏlÌ nebo Ëtvrtek 16.00ñ17.00 hodin.

Klub VeSPOD

SaVIO ñ
salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ informaËnÌ okruhy

Ml·deû od 14 let m˘ûe p¯ijÌt vûdy v pondÏlÌ,
st¯edu a Ëtvrtek 17ñ20 hod., v p·tek 17ñ21 hod.

ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost.

KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ

O mÈdiÌch, politice a k¯esùanstvÌ

PONDÃLÕ:
09.00ñ11.00:
18.00ñ19.30:
19.00ñ20.30:
22.11. 19.00

Ivan Hoffman ñ pÌsniËk·¯, fotograf a samizdatov˝ vydavatel Ëasopisu Fragment-K. NynÌ Ëesk˝
novin·¯, ûurnalista, moder·tor a rozhlasov˝ koment·tor. Do ned·vnÈ doby p˘sobil jako externÌ
spolupracovnÌk »Ro1 Radioûurn·lu. Za svou
novin·¯skou Ëinnost obdrûel v roce 1996 prestiûnÌ Cenu Ferdinanda Peroutky. PravidelnÏ publikuje v Liter·rnÌch novin·ch, p¯ÌleûitostnÏ v Lidov˝ch novin·ch a v denÌku Metro.
ÑProË mÈdia a politika ztr·cejÌ d˘vÏryhodnost?
KromÏ jinÈho i proto, ûe jim chybÌ duöe. Je to ale
v·ûn˝ problÈm? Pot¯ebujeme vlastnÏ mÈdia
a politiku k ûivotu? NavÌc kdyû jako k¯esùanÈ vÌme, ûe svÏt lze zachr·nit jenom v lidskÈm srdci?
M· k¯esùan odpovÏdnost za tento svÏt, m· se
v nÏm politicky angaûovat? NenÌ to marnost? ...ì
Kdy: ˙ter˝ 2. 11. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

SalÌËek I
Tvo¯iv· dÌlna pro dospÏlÈ
Besedy s r˘zn˝mi hosty
Nezn·m· moudrost poh·dek
2. blok

ThMgr. Milan Klapetek
Zveme v·s na druh˝ ze t¯Ì cykl˘ zajÌmavÈho povÌd·nÌ nejen pro rodiËe, ale i pro öirokou ve¯ejnost.
Bible, stejnÏ jako poh·dky, vyûadujÌ v˝klad, a to
i tehdy, kdy se ËlovÏku zd· b˝t vöechno ˙plnÏ
jasnÈ. Pr·vÏ na poh·dk·ch se ËlovÏk m˘ûe nauËit nÏËemu, co otevÌr· vÌko tÈto bohatÈ pokladnice prad·vnÈ moudrosti. »lovÏk najednou uvidÌ, ûe poh·dka obsahuje spoustu informacÌ, kterÈ
jsou naprosto ned˘leûitÈ a s jejÌm sdÏlenÌm nijak
nesouvisÌ, a naopak, ûe to d˘leûitÈ je d˘myslnÏ
skryto, a je nutno se k tomu dobrat. Ani v poh·dk·ch nenÌ to hlavnÌ ¯eËeno Ñnaplnoì, Ëili po lopatÏ. Tato beseda m˘ûe obohatit nejen rodiËe
dÏtÌ, zral˝ch pro poh·dky, ale kaûdÈho ËlovÏka
jakÈhokoliv vÏku. Tentokr·t se m˘ûete tÏöit na
tyto poh·dky Ëi poh·dkovÈ motivy: T¯in·ct·
komnata, BrÈmötÌ muzikanti, CÌsa¯ovy novÈ
öaty, Chytr· hor·kynÏ, Hloup˝ Honza.
⁄TER›:
09.00ñ10.00: BarvÌnek
10.30ñ11.30: KondiËnÌ cviËenÌ pro ûeny
s hlÌd·nÌm dÏtÌ
18.00ñ19.00: Individu·lnÌ poradenstvÌ
19.00ñ20.30: KEfÌR
STÿEDA:
09.00ñ11.00: SalÌËek II
P¡TEK:
08.30ñ12.30: Vöezn·lek

INDIVIDU¡LNÕ PORADENSTVÕ
PRO KOHO: rodiËe
KDY: 1◊ za 14 dnÌ v ˙ter˝ 18.00ñ19.00 (p¯ed
KEfÌRem). Nutno p¯edem telefonicky domluvit
s pÌ. Eliökou Vondr·Ëkovou ñ tel. 731 402 736
begin_of_the_skype_highlighting.

Haiti ñ p¯ed zemÏt¯esenÌm...
Renata Nov·kov· ñ cestopis
Kdy: ˙ter˝ 16. 11. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

Jak ûÌt aktivnÏ i duchovnÏ v tomto svÏtÏ
Prof. PhDr. VladimÌr SmÈkal, CSc.
Kr·tk˝ pohled do dÏjin k¯esùanstvÌ i jin˝ch n·boûenstvÌ na ûivot n·boûensky zaloûenÈho ËlovÏka. StruËn˝ p¯ehled tzv. Ñvita activaì a Ñvita
contemplativaì v dÏjin·ch n·boûenstvÌ. Jak p¯ekonat rozpor, kter˝ duchovnÏ zaloûenÌ lidÈ proûÌvajÌ, kdyû se jim zd˘razÚuje, ûe majÌ ûÌt nitern˝m n·boûensk˝m ûivotem a p¯itom jsou pohlceni ˙koly i l·kadly tohoto svÏta. P¯Ìklady
ze ûivota v˝znamn˝ch osobnostÌ dÏjin a kultury
i svÏtc˘. TÏûiötÏ besedy bude v poskytnutÌ n·mÏt˘ pro duchovnÏ zakotven˝ aktivnÌ ûivot
v dneönÌ dobÏ. PodnÏty pro meditaci, kontemplaci i k¯esùanskou aktivitu.
Kdy: ˙ter˝ 30. 11. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

HOROSTÃNA
Pravideln˝ provoz ˙ter˝, st¯eda Ëtvrtek
18.00ñ21.00.

KEfÌR

PRAXE

Kurz efektivnÌho rodiËovstvÌ obsahuje 9 setk·nÌ,
kde se rodiËe dozvÌ, jak lÈpe rozumÏt svÈmu dÌtÏti, jak lÈpe komunikovat, jak efektivnÏ reagovat na dÏtsk˝ negativismus i co dÏti pot¯ebujÌ.
Lektorkou kurzu je Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov·.
Pro koho: rodiËe
Kdy: 1◊ za 14 dnÌ v ˙ter˝ 19.00ñ21.30
Za kolik: 1000 KË za kurz (9 lekcÌ)
Do tÈto aktivity je t¯eba se p¯ihl·sit na
salesianivali.cz. BliûöÌ info u pÌ. Eliöky Vondr·ËkovÈ, tel.: 731 402 736

Od zaË·tku ökolnÌho roku 2010/2011 opÏt nabÌzÌme moûnost vykon·nÌ si pedagogickÈ praxe.

&

ZŠ Holzova nabízí svým
žákům rozšířenou výuku
informatiky
V souËasnÈm svÏtÏ, ovl·danÈm vyspÏl˝mi technologiemi, je znalost pr·ce na poËÌtaËi, jeho dokonalÈ ovl·d·nÌ, nezbytn˝m p¯edpokladem pro ˙spÏönÈ zapojenÌ se do svÏta
pr·ce a modernÌch soci·lnÌch sÌtÌ.
Naöe ökola si je toho vÏdoma, a proto,
v duchu svÈho vzdÏl·vacÌho programu äkola
pro ûivot, poskytuje vöem û·k˘m zv˝öenou
hodinovou dotaci p¯edmÏtu INFORMATIKA.
Tento vyuËovacÌ p¯edmÏt majÌ û·ci za¯azen
od p·tÈho do dev·tÈho roËnÌku vûdy jednu hodinu t˝dnÏ. DÏti se tak sezn·mÌ s teoretick˝mi, ale hlavnÏ praktick˝mi Ëinnostmi spojen˝mi s v˝poËetnÌ technikou. KromÏ tÏchto
hodin majÌ takÈ moûnost rozöÌ¯it si svÈ znalosti a dovednosti v oblasti pr·ce s poËÌtaËem
i v jednom z povinnÏ voliteln˝ch p¯edmÏt˘ ñ
CVI»ENÕ Z INFORMATIKY.
BÏhem pÏti let studia informatiky se tak
û·ci sezn·mÌ se z·kladnÌm ovl·d·nÌm poËÌtaË˘ v systÈmu Windows 7 Professional, s programy z oblasti textov˝ch a grafick˝ch editor˘, tabulkov˝ch procesor˘ (MS Word, MS
Excel, Zoner PhotoStudio, Zoner Callisto...).
D·le si osvojÌ z·sady pr·ce s informacemi
na mezin·rodnÌ poËÌtaËovÈ sÌti Internet (velk˝
d˘raz klademe na bezpeËnost û·k˘ p¯i pr·ci
s Internetem), nauËÌ se pouûÌvat elektronickou
poötu, vytv·¯et webovÈ str·nky, sezn·mÌ se
s principy t˝movÈ pr·ce a kolektivnÌho ¯eöenÌ
problÈm˘. Z hodin si mj. odnesou takÈ informace o z·kladech modernÌho poËÌtaËovÈho
vybavenÌ a vybran˝ch typech p¯ÌsluöenstvÌ
poËÌtaË˘, osvojÌ si z·klady odbornÈ terminologie z oblasti v˝poËetnÌ techniky.
V˝uka informatiky probÌh· Zä Holzova
ve t¯ech poËÌtaËov˝ch uËebn·ch. Z toho dvÏ
uËebny majÌ po öestn·cti û·kovsk˝ch poËÌtaËÌch a t¯etÌ uËebna, slouûÌcÌ zejmÈna û·k˘m se
specifick˝mi v˝ukov˝mi potÌûemi, je vybavena poËÌtaËi osmi. PoËÌtaËovÈ uËebny jsou û·ky a vyuËujÌcÌmi vyuûÌv·ny i p¯i v˝uce dalöÌch vyuËovacÌch p¯edmÏt˘, nap¯. k tvorbÏ refer·t˘, k procviËov·nÌ a osvojov·nÌ si nov˝ch
poznatk˘ prost¯ednictvÌm v˝ukov˝ch program˘, d·le slouûÌ k tvorbÏ projekt˘, vyhled·v·nÌ informacÌ...
é·ci naöÌ ökoly tak majÌ dostatek p¯ÌleûitostÌ, aby se pr·ce na poËÌtaËi stala pro nÏ z·leûitostÌ zajÌmavou, p¯Ìnosnou i z·bavnou.
Mgr. RegÌna Kozubkov·

DOBROVOLNÕCI
Vöem, kte¯Ì jsou ochotni zapojit se v pr·ci pro
dÏti a ml·deû nabÌzÌme moûnost st·t se dobrovolnÌkem v Orato¯i a klubu VeSPOD. VÌce informacÌ na www.salesko.cz (v sekci DOBROVOLNICTVÕ) nebo p¯Ìmo na mailu
dobrovolnici@salesko.cz.
DÌky nov˝m h¯iötÌm p¯ibylo v Salesku i mnoho
nov˝ch krouûk˘, t¯eba in-line bruslenÌ.

➠➠
LÍEÒSKÉ NOVINY

Z kultury

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

Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta

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

BRNO

PODOLÍ
50

SLATINA

D1

Ceny domu od
ŠLAPANICE

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

www.rd-podoli.cz

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

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·,
znaËkov· a roËnÌkov·. Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.
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Tenisov˝ are·l na ul. NovliöeÚsk· 10,
info: hrbacmta@centrum.cz, www.mtatenis.cz

Inzerci pro LÌöeÚskÈ noviny p¯ijÌm·:
Tisk·rna SETTRONIC, BubenÌËkova 30, 615 00 Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964
ProvoznÌ doba: Po-»t 8.00-15.00, P· 8.00-12.00
CenÌk platn˝ od 1. 12. 2008:
ploön· inzerce: 30 KË/cm2 + 20 % DPH
(öÌ¯ka 8,5 cm nebo 17,5 cm, v˝öka dle pot¯eby do 25,70 cm)
¯·dkov· inzerce: 70 KË/¯·dek + 20 % DPH
(cca 55 znak˘/1 ¯·dek vË. mezer)
Slevy: 1◊ opakov·nÌ 5 %, 2◊ opakov·nÌ 10 %, 3◊ a vÌce opakov·nÌ 15 %.
Uz·vÏrka je 15. dne v mÏsÌci, platba za inzerci v hotovosti p¯i objedn·vce (pop¯. fakturou), redakce si vyhrazuje pr·vo odmÌtnout
inzerci. Rozsah inzerce v LÌseÚsk˝ch novin·ch je pevnÏ stanoven,
doporuËujeme proto objednat inzerci co nejd¯Ìve. LÌseÚskÈ noviny
jsou distribuov·ny do vöech schr·nek v M» Brno-LÌseÚ v prvnÌch
t¯ech pracovnÌch dnech v mÏsÌci, n·klad 11 000 ks.
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E-mail: byt.brno@volny.cz
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Tenisová hala Líšeň
Využijte akční slevu v přetlakové antukové hale

300 Kč/hod.*
a další speciální nabídky.

Info: 603 169 270, www.tenis-lisen.cz
*platí od 12 do 14 hod. pro předplatitele na celou sezónu
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Tenis ñ öance pro vaöe dÏti!
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Tenisov· akademie MTA LÌöeÚ
ñ minitenis pro dÏti jiû od 4 let, raketa zdarma
ñ z·bavn˝ a koncepËnÌ trÈnink tenisu pro vöechny
ñ trÈninky, turnaje, soutÏûe, kurzy, a mnohÈ dalöÌ
ñ staÚ se Ëlenem MTA a zÌskej ¯adu v˝hod
ñ prvnÌ trÈnink zdarma, p¯ÌjÌt m˘ûeö kdykoliv



 

 

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

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí

LÍEÒSKÉ NOVINY

NÁHRADNÍ DÍLY A SOUČÁSTKY NA OSOBNÍ VOZY
!NOVÁ! PRODEJNA:

Čerpací
stanice
OMV

KXU]\VQLæRYiQtQDGYiK\672%

Prodejna
AUTO
Universal

OLOMOUCKÁ ul.

(u čerpací stanice OMV)

Po - Pá 9 - 17 hod.
PRODEJNA:

JAMBOROVA 51

Leden-bĜH]HQ 2011, C9ý/RXND %]HQHFNi Brno-Vinohrady
9\WYRĜtWHVLVSUiYQpVWUDYRYDFtDSRK\ERYpQiY\N\]KXEQHWHD
YiKRYp~E\WN\VLXGUåtWH 6NXSLQRYpLLQGLYLGXiOQtGOH]iMPXY
RGSROHGQtFKnebo GRSROHGQtFKKRGLQiFK GRSROHGQH VPRåQRVWt
KOtGiQtGČWt). 9tFHQDhttp://zdraviavyziva.kvalitne.cz/.

AKCE

• MOTOROVÉ OLEJE (do vyprodání zásob):
CASTROL 5W40: 1l - 190 Kč, 5l - 850 Kč a atd.,
MEDUNA 5W30 Longlife III.: 1l - 280 Kč, 5l - 1250 Kč
• AUTOBATERIE: 44 Ah - 899 Kč, 54 Ah - 1 200 Kč,
66 Ah - 1 550 Kč, 74 Ah - 1 950 Kč, 97 Ah - 2 200 Kč

• VÝFUKYŠKODA I ZAHRANIČNÍ • TLUMIČE • SVÍČKY • BRZDY
• SPOJKY • HADICE • RAMENA • ČEPY • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ • STĚRAČE
A GUMIČKY • DENNÍ SVĚTLA • ALARMY • ANTÉNY • RÁDIA • REPRO •
ŽÁROVKY • XENONY • NOSIČE • BOXY • POTAHY • POKLICE • KOBERCE
• SNĚH. ŘETĚZY • ZÁSTĚRKY • LED PROGRAM • SAMOLEPKY
• KOSMETIKA • VANY DO
KUFRU • PROTIPRŮVANY
• ZESILOVAČE • TUBY atd.

AUTOLÉKÁRNIČKA
NOVÁ

169 Kč

Olomoucká tel.: 539 002 209 • Jamborova tel.: 548 534 326 • www.auto-universal.cz

3ĜLKOiãN\GR vera.stob@seznam.cz tel. 732 261 007

(u Dělnického domu)

BRNOŽIDENICE

Po - Pá 8 - 12, 13 - 17 hod.
So 8 - 11 hod.
Platí do
31.12.2010
v prod. Olomoucká,
nevztahuje se na akční ceny.

5 % SLEVA

Silvie Blatná, Holzova 23, Líšeň

STUDIO LUCIE v·s zve do novÏ otev¯enÈ provozovny:
KADEÿNICTVÕ ï KOSMETIKA ï MODEL¡é NEHTŸ ï MAS¡é
NabÌzÌme profesion·lnÌ sluûby za p¯ÌznivÈ ceny. Pracujeme s kvalitnÌ
kosmetikou Goldwel a Alissa BeautÈ. PravidelnÏ ökolen˝ t˝m se tÏöÌ
na individu·lnÌ p¯Ìstup ke kaûdÈ z·kaznici.
STUDIO LUCIE, OLOMOUCK¡ 39, BRNO - 618 00
Tel: 544 211 520 ï www.studiolucie.com

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

POČÍTAČE - NOTEBOOKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ
Počítače herní, hotové i sestavené na míru
Opravíme, zrenovujeme, nainstalujeme, zaučíme
Domácí multimediální PC pro celou rodinu
500GB/2GB/BlueRay/Win7/22” LCD
od 12.990,- 15.588,- vč.DPH
PC od 4.990,- (5.988,- vč.DPH)

!!! AKCE !!!

SUPER NOTEBOOK pro celou rodinu
500GB/4GB/DVDRW/WebCam/Win7/18.5” LCD
od 19.990,- 23.988,- vč.DPH

VÁNOCE jsou za dveřmi, NEVÁHEJTE

www.cronax.cz
tel: 533309144
LÍEÒSKÉ NOVINY

Novinka! Multimediální PC s dotykovým
22” LCD montáž na zeď, dálkové ovládání

NTB od 9.990,- (11.988,- vč.DPH)

CRONAX, spol. s r.o., Jedovnická 6a (u Zetoru, ZKL)
otevírací doba: Po-Pá: 8:00-16:30

bezproblémové parkování před budovou


Z kultury
Páni se ptali, co za to?

P

rojekt LÌöeÚsk˝ profil st·le pokraËuje a do
StarÈ LÌönÏ p¯ijÌûdÏjÌ dalöÌ v˝tvarnÌci, aby
v krajinÏ a mÌstnÌch obyvatelÌch mohli najÌt
profil tohoto mÌsta. UmÏlci poch·zejÌ z nejr˘znÏjöÌch mÌst a stejnÏ jako jejich prost¯edÌ jsou
i oni sami jedineËnÌ. Moûn· uû jste se s nÏkter˝mi z nich setkali osobnÏ, kdyû kreslili LÌöeÚ, V·s
nebo Vaöe blÌzkÈ. BliûöÌ p¯edstavu V·m ale mohou takÈ p¯inÈst odpovÏdi na ot·zky, kterÈ jsme
umÏlc˘m poloûili.
1. Popiöte mÌsto, odkud poch·zÌte.
2. Jak podle V·s vypad· typick˝ obËan Vaöeho
mÏsta/vesnice (podobn˝ krajinÏ)?
3. JakÈ m· podle V·s vlastnosti?
4. Popiöte Starou LÌöeÚ z Vaöeho pohledu.
5. Jak vypad· typick˝ lÌöeÚsk˝ obËan, kterÈho
jste v LÌöni naöel?
6. JakÈ m· podle V·s vlastnosti?
7. Mluvil s V·mi o nÏËem, co jste si zapamatoval?
Marta Kol·¯ov·, Ostrava
1. Narodila jsem se v OstravÏ, nehezkÈm temnÈm mÏstÏ, str·vila zde dÏtstvÌ a po letech studia v jin˝ch mÏstech se sem vr·tila a musÌm
p¯iznat, ûe i docela r·da ñ jsou tu mÌ nejbliûöÌ,
kte¯Ì mi pom·hajÌ p¯ekon·vat r˘zn· nelehk·
ûivotnÌ p¯ekv·pka a j· nakonec v tÈ temnÈ
OstravÏ nach·zÌm urËit˝ druh kr·sy, kter˝ jinde nenÌ a kter˝ mne dr·ûdÌ, provokuje, inspiruje... To mi staËÌ, m·m kolem sebe milovanÈ
lidi a chuù do malov·nÌ.
2. Je to velmi pr˘mÏrn˝ ËlovÏk, nen·padn˝,
kdyû je st¯Ìzliv˝, ale velmi agresivnÌ po p·r
pivech, s fialovou tv·¯Ì a kan·lov˝m slovnÌ-

kem. Kdyû se vy¯·dÌ, vÏtöinou usne nÏkde
na chodnÌku.
3. ZbabÏlost, konzervativnost, agrese, zapöklost,
z·vist.
4. Star· LÌöen je spÌcÌ ÑmÏsteËkoì.
5. NejlÌp mi Starou LÌöen p¯ipomÌnal spÌcÌ bezdomovec pod velk˝m stromem, otev¯el oËi
jen na chvilku, kdyû jsem mu d·vala mal˝
obolus, potÈ se opÏt pono¯il do ,Ñmeditaceì.
6. UrËitÏ to b˝val velmi hezk˝, inteligentnÌ ËlovÏk, st·le mu z˘staly ostrÈ, zajÌmavÈ rysy, ale
i to asi brzy zmizÌ, ökoda, ale kaûd˝ m·me
volbu...
Tom·ö Lumpe, Aö
1. Poch·zÌm z nejz·padnÏjöÌho koutu »eskÈ republiky kter˝m je mÏsto Aö majÌcÌ okolo
13 000 obyvatel.
2. Kdokoliv ostr˝ch rys˘.
3. Na prvnÌ pohled nep¯Ìstupn˝, ale v j·dru dobr·k.
4. Sympatick· vesniËka/nevesniËka kter· se pomalu promÏÚuje na periferii.
5. PÏkn· ûena ve st¯ednÌch letech s malou ofinkou.
6. Skromnost, otev¯enost, komunikativnost.
7. Ano mluvila. O profilu, mÈm mÏstÏ a o sleËnÏ
dce¯i.
Svatopluk Dr·pal, Biskoupky
1. Poch·zÌm ze Sob˘lek ñ kr·sn· mal· vesnice
u Kyjova, zaËÌnajÌcÌ pahorkatina éd·nick˝ch
les˘. Ale od r. 1964 Brno, st¯ÌdavÏ Biskoupky
(rodiötÏ V. Nezvala) u kr·snÈho ˙dolÌ ¯eky
Jihlavky, kde se vÏtöinou zdrûuji a maluji.
Mimochodem obÏ obce mÏ poû·daly abych je

reprezentoval, ale jsem ps·n za Biskoupky
odkud m·m ûenu a kde se zdrûuji.
2. Sobul·k ñ st·le jeötÏ typick˝, divoËejöÌ, SlovaËisko pÏstujÌcÌ a pijÌcÌ vÌno. Obyvatel Biskoupek ñ zemit˝, rozv·ûnÏjöÌ, zaËÌnajÌcÌ
vrchovina, krajina v˝tvarnÏ kr·snÏjöÌ, ale
chudöÌ, kamenit·.
3. MyslÌm, ûe vöe jsem jiû ¯ekl.
4. Jelikoû jsem od r. 1964 do r. 1970 v dobÏ
studiÌ na UMPRUM na HusovÏ ul. pracoval
v ZKL a bydlel v ubytovnÏ pod Starou LÌönÌ
u fabriky, tak jsem mÏl i velmi blÌzko do lÌöeÚsk˝ch hospod a tÌm i blÌzko k lÌöeÚsk˝m
rod·k˘m. Star· LÌöeÚ i se sv˝m kr·sn˝m Mari·nsk˝m ˙dolÌm byla a je malebn· a pÏkn·.
To, co se k nÌ p¯istavÏlo, je jiû nÏco jinÈho, cizÌho, studenÈho.
5. StejnÏ tak je na tom lÌöeÚsk˝ rod·k ñ b˝val nijak velkÈho vzr˘stu (ale to p¯ed p·r lety bylo
norm·lnÌ) vesel˝, druûn˝, o LÌöÚaËk·ch se tradovalo, ûe byly zdatnÈ kyprÈ, rozöafnÈ trhovkynÏ a myslÌm, ûe to v nich st·le jeötÏ Ë·steËnÏ z˘st·v·.
6. MyslÌm, ûe p¯edeöl· odpovÏÔ je i za tuto.
7. Ano, p·ni se ptali, co za to, jednomu jsem nakonec dal na pivo, d·my spÌö mÏly obavy, aby
neutrpÏly na svÈ povÏsti, ale celkem to ölo.
Moûn· V·m odpovÏdi p¯inesly mal˝ pohled
do z·kulisÌ LÌöeÚskÈho profilu. D˘leûitou roli v
procesu hrajete i Vy, lÌöeÚötÌ obyvatelÈ. ChtÏli
bychom V·s i nad·le poprosit, post˘jte v˝tvarnÌk˘m modelem, dÌky V·m se poda¯Ì projekt
p¯edstavit v jeho pestrosti.
Kate¯ina äed·

XII. Festival divadla Líšeň
– Putinovo Rusko
13.ñ14. listopadu, S·l B¯etislava Bakaly, Brno
Festival divadla, film˘ a rozhovor˘ o novodobÈ ruskÈ totalitÏ.
Divadlo LÌöeÚ: Putin lyûuje
JeviötnÌ report·û podle knihy Rusk˝ denÌk zavraûdÏnÈ novin·¯ky
Anny PolitkovskÈ.
»inohernÌ klub ⁄stÌ nad Labem: Torsten Buchsteiner: NordOst
OcenÏn· hra o teroristickÈm ˙toku v moskevskÈm divadle Na Dubrovce.
Divadlo Dagmar: Maröo vorijla
P¯ÌbÏhy ËeËensk˝ch ûen.
DalöÌ program: filmovÈ dokumenty, besedy (Petra Proch·zkov·,
Jana Hradilkov·, Libor Dvo¯·k a dalöÌ), bazaret sdruûenÌ Berkat.
Podrobn˝ program festivalu: www.divadlolisen.cz, www.bkc.cz/
bbakaly.php, divadlo LÌöeÚ na Facebooku, plak·ty.
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Sport
Mariánský okruh 2010
V sobotu 25. z·¯Ì 2010 probÏhl v Mari·nskÈm ˙dolÌ v LÌöni odloûen˝ cyklistick˝ z·vod ñ nez·vod na horsk˝ch kolech, kter˝ jako
kaûdoroËnÏ uspo¯·dal sportovnÌ klub Black Ice ve spolupr·ci se
SportovnÌ komisÌ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ a firmami Merida Bikes
a HrazdÌra sport.cz.
V p˘vodnÌm termÌnu, 22. kvÏtna, prudk˝ dÈöù tÏsnÏ p¯ed z·vodem znemoûnil jeho uskuteËnÏnÌ. Tentokr·t ˙ËastnÌk˘m poËasÌ
p¯·lo, bylo ide·lnÌ pro 33 cyklist˘ na trati dlouhÈ 25 kilometr˘
a 23 pÏöÌch z·vodnÌk˘, kte¯Ì absolvovali v˝ölap 5 kilometr˘ dlouh˝.
V˝sledky muûi:
1. Tiönovsk˝ Martin 38:45
2. PospÌöil Michal
3. Stloukal Petr
éeny:
1. StraË·rov· Nikola
2. äubrtov· Jana
3. Vavruöov· Jitka
PÏöÌ:
1. Jur·nek Stanislav
Nejen p¯ÌjemnÈ poËasÌ, ale hlavnÏ kvalita z·vodnÌk˘ byly p¯ÌËinou traùovÈho rekordu v muûskÈ kategorii. P¯Ìjemn˝m p¯ekvapenÌm

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

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

sobota 20. 11. 2010
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:
podle poËtu p¯ihl·öen˝ch
Ceny:
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.

byl vysok˝ poËet pÏöÌch, putujÌcÌch podzimnÌm ˙dolÌm ÿÌËky.
Vöichni se po skonËenÌ seöli v cÌli, kde na nÏ Ëekalo obËerstvenÌ
a bohat· tombola.
Fotografie spokojen˝ch ˙ËastnÌk˘ naleznete na www.brnolisen.cz ve sportovnÌ rubrice. Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum
Michal HrazdÌra
LÌöeÚ.

Badmintonov˝ oddÌl SK PodolÌ u Brna zah·jil
svoji Ëinnost 1. 9. 2010 ve sportovnÌ hale
v PodolÌ u Brna
a po¯·d· n·bor v kategorii û·k˘
v roËnÌcÌch 2002ñ1998.
TrÈninky dÏtÌ jsou 3◊ t˝dnÏ: ⁄ter˝ 15.30ñ17.00 hod.
»tvrtek 15.00ñ16.30 hod.
P·tek 16.00ñ17.30 hod.
P¯ijÔte si s n·mi zahr·t a nauËit se pod vedenÌm zkuöen˝ch
trenÈr˘ nejrychlejöÌ mÌËovou hru v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ novÈ
haly se öesti kurty.
BliûöÌ informace:
Ing. Miroslav Frodl
Tel.: 604 836 893
nebo e-mail:
fminzenyring@seznam.cz

Partnerem akce je KulturnÌ centrum LÌöeÚ.

LÍEÒSKÉ NOVINY

!

Sport

Turnaj nejmladších líšeňských přípravek
pod z·ötitou n·mÏstka hejtmana Jmk pana Mgr. V·clava Boûka, CSc.
Turnaje se z˙Ëastnily nejmladöÌ p¯Ìpravky SK LÌöeÚ, kterÈ jeötÏ nehrajÌ mistrovskÈ z·pasy, pouze nÏkte¯Ì chlapci roËnÌku 2004 a 2005 sehr·li nÏkolik turnaj˘.
1. z·pas D1 ñ E2 8:0 Lavick˝ 3, Jur·nek 3, Kade¯·vek 2
2. z·pas D2 ñ E1 1:0 äevËÌk
3. z·pas D1 ñ E1 7:0 Kade¯·vek 3, vlastnÌ, Jur·nek 3
4. z·pas D2 ñ E2 4:0 äevËÌk Hladk˝, Fejer, Koudelka
5. z·pas E1 ñ E2 5:0 Jurka 3, Linger 2
6. z·pas D1 ñ D2 1:2 Jur·nek ñ Hladk˝ 2
Po¯adÌ:
1. D2 ñ 9 bod˘, skÛre 7:1
2. D1 ñ 6 bod˘,, 16:2
3. E1 ñ 3 bod˘, 5:8
4. E2 ñ 0 bod˘, 0:17

NejlepöÌm branka¯em turnaje byl Marek Tauö z druûstva D2, nejlepöÌm st¯elecem ñ Jirka Jur·nek z D1, 7 gÛl˘. NejlepöÌm hr·Ëem ñ Kryötof
Kade¯·vek z D1. Druûstva nehrajÌcÌch p¯Ìpravek byla sloûena z hr·Ë˘ nÏkolika roËnÌk˘. D1 ñ roËnÌk 2004, D2 ñ 02, 03 a 04, E1 ñ 05, E2 ñ 04.
Turnaj probÏhl s velk˝m zaujetÌ aktÈr˘ a z·jmem p¯ihlÌûejÌcÌch rodiË˘ a dalöÌch p¯Ìznivc˘ kopanÈ nejmenöÌch lÌöeÚsk˝ch p¯Ìpravek.
P¯i slavnostnÌm n·stupu mlad˝ch nadÏjÌ zaznÏla lÌöeÚsk· fotbalov·
hymna, zah·jenÌ turnaje se ujal n·mÏstek hejtmana Jmk, pan Mgr. V·clav
Boûek, CSc., kter˝ chlapc˘m pop¯·l mnoho zdaru a vyslovil nadÏji, ûe se
mimo sportovnÌho z·polenÌ budou fotbalem hlavnÏ bavit.
PoËasÌ bylo n·dhernÈ, chlapci se snaûili p¯ed div·ky uk·zat, ûe uû
nÏco m·lo z fotbalu umÌ. Vöichni, aù se umÌstili na prvnÌm nebo poslednÌm mÌstÏ, dostali sladkou odmÏnu. Panovala zde vöeobecn· spokojenost.
Jen vÌce takov˝ch turnaj˘.

Josef Hudec

Sobota ze ZUMBOU, STEPEM a PILATES
SportovnÌ komise mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, ve spolupr·ci s Fitness
Evy äabatovÈ, MarkÈty äabatovÈ a KulturnÌm centrem LÌöeÚ, po¯·dala
dalöÌ sportovnÌ akci ñ 3 lekce aerobiku r˘zn˝ch forem.
Z·jem byl velik˝, ale vzhledem ke kapacitÏ s·lu se mohlo z˙Ëastnit
maxim·lnÏ dvacetpÏt cviËÌcÌch.
PrvnÌ zah¯ÌvacÌ lekce byla hodinou STEPU. STEP AEROBIC je n·roËnÏjöÌ styl cviËenÌ, kde se vystupuje a sestupuje na step p¯i hudbÏ, je to
taneËnÌ choreografick· hodina.
Obrovsk˝ z·jem je o lekci ZUMBY, kter· je nynÌ velice û·dan· a p¯ivedla ke cviËenÌ spoustu ûen. ZUMBA ñ je nov˝ druh cviËenÌ, p¯i kterÈm
si ËlovÏk p¯ipad· jako na taneËnÌ p·rty. ZUMBA je modernÌm lÈkem pro
Vaöe tÏlo a mysl. Je to energie, radost. Je pro kaûdÈho, nerozhoduje vÏk
ani kondice, vytancujete sv· kila i dennÌ starosti.

Z·vÏr a relaxace pat¯ila cviËenÌ PILATES ñ jde se o intenzivnÌ posilovacÌ cviËenÌ na podloûce zamÏ¯enÈ na zpevnÏnÌ centra tÏla s vyuûitÌm velk˝ch balon˘ a balanËnÌch pom˘cek.
CviËenky mÏly zdarma pitn˝ reûim, doplÚky ke cviËenÌ a bohatou
tombolu.
Sponzo¯i celÈ akce:
SportovnÌ komise mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, Fitness Evy äabatovÈ, MarkÈta äabatov·.
ChtÏla bych V·s pozvat na dalöÌ p¯edv·noËnÌ akci ÑSpalov·nÌ tuk˘ se
Zumbou a intenzivnÌm posilov·nÌmì ñ 2 lekce, kter· se bude konat v sobotu 20. 11. v 17 hod. ve FITNESS EVY äABATOV…, HornÌkova 34,
LÌöeÚ ñ poliklinika.
Eva äabatov·
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