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ZDARMA
Poselství adventu a Vánoc
Pr·zdniny utekly jako voda, babÌ lÈto podalo nen·padnÏ ruku poömourn˝m podzimnÌm dn˘m, tiöe v duöi ñ o to barevnÏji na h¯bitovÏ
jsme si p¯ipomnÏli svÈ drahÈ zesnulÈ a r·zem je p¯ed n·mi advent
vrcholÌcÌ ve V·nocÌch.
JakÈ letos budou? Kolik pohled˘ napÌöeme, p¯ihloupl˝ch sms zpr·v
a e-mail˘ poöleme? Jak stihneme vöechno uklidit, koho a jak˝m d·rkem
p¯ekvapÌme? A hlavnÏ ten Ëas ñ ten nem·me ñ a je to rok od roku horöÌ...
Jestli se mnou v tÈto chvÌli souhlasÌte, potom vÏzte, ûe to s n·mi nenÌ
dobrÈ. Lamentovat sice m˘ûeme, ale jedinÏ sami na sebe.
V adventu a o V·nocÌch se dot˝k·me velkÈho mystÈria vtÏlenÌ a narozenÌ JeûÌöe Krista. ée to pro nÏkterÈ lidi nenÌ ˙plnÏ d˘leûitÈ? Inu, maliËko se m˝lÌte. Vûdyù nap¯Ìklad uû to naöe ch·p·nÌ Ëasu, kter˝ vÏËnÏ
nem·me, m· zdroj pr·vÏ zde. DÏjiny svÏta a vnÌman˝ Ëas ËlenÌme na
Ñanteì nebo Ñpost Christum natumì (p¯ed a po KristovÏ narozenÌ). Materialistick˝ opis tÈhoû znÌ: p¯ed naöÌm letopoËtem a naöeho letopoËtu.
My jsme uû d·vno zapomnÏli, co ñ lÈpe ¯eËeno kdo je tÌm ÑnaöÌm letopoËtemì.
BÏhem adventu si p¯ipomÌn·me dobu temna a pohanstvÌ p¯ed Kristov˝m narozenÌm, oËek·v·nÌ jeho druhÈho p¯Ìchodu na konci vÏk˘ a ve
ÑvysokÈmì adventu oËek·v·nÌ slavnosti narozenÌ betlÈmskÈho dÌtÏte.
V tomto ˙hlu pohledu je chud˝ nikoli ten, kdo nem· dostatek finanËnÌch
prost¯edk˘, ale ten bohatec, kter˝ si nech· ono humanistickÈ poselstvÌ
adventu a V·noc ukr·st pozl·tkem nabÌdky obchodnÌch ¯etÏzc˘.
M·me ûÌt naplno (tedy pro p¯esnost: nesnaûit se urvat, co m˘ûu, ale
uvÏdomovat si hodnotu Ëasu, kter˝ je n·m svÏ¯en), protoûe naötÏstÌ nezn·me fin·le svÈho ûivotnÌho p¯ÌbÏhu. Naöe babiËka r·da ¯Ìk·: ÑNevÌme
dne ani hodiny, jsme tady jak na n·vötÏvÏ.ì Advent tedy pr·vem p¯ipomÌn·, ûe se Ëasto a vcelku zbyteËnÏ zab˝v·me minulostÌ ñ na nÌ uû nezmÏnÌme v˘bec nic; r·di a Ëasto pl·nujeme budoucnost, ale popravdÏ ñ
co z naöich sn˘, pl·n˘ a p¯·nÌ se splnÌ?! JedinÏ p¯Ìtomn˝ okamûik je
Ëasem, v nÏmû m·me moûnost a öanci mÏnit tento svÏt k lepöÌmu.
Vöichni vÌme, ûe ûivotnÌ p¯ÌbÏh JeûÌöe Krista je pops·n v evangeliÌch, ale m·lokdo si vzpomene, ûe eu ñ angelion je v p¯ekladu andÏlsk·
zpr·va, chcete-li: radostnÈ poselstvÌ. RadostnÈ poselstvÌ o tom, ûe m·me
vöe d˘leûitÈ na dosah. DÌtÏ se narodilo chudÈ Marii v jeskyni, protoûe
obyvatelÈ BetlÈma neposkytli rodiËce p¯Ìst¯eöÌ; na v˝zvu andÏla se narozenÈmu JeûÌöi jako prvnÌ poklonili spoleËnostÌ opovrhovanÌ past˝¯i p·chnoucÌ hnojem, nikoli tehdejöÌ politikovÈ a tak zvanÈ celebrity. Komu se
nechce listovat v NovÈm z·konÏ, p¯eËtÏte si apokryf Karla »apka Svat·
noc; r·zem se z nadpozemskÈho p¯ÌbÏhu o duchovnÌm mystÈriu stane
vöednÌ epizoda k hlubokÈmu zamyölenÌ, z obl·Ëku v·noËnÌho moralizov·nÌ se sneseme do vöednÌho dne, v nÏmû je oslavena radost a svoboda ñ
navÌc s mile humorn˝m nadhledem. Je to tak prostÈ ñ a vÌ to kaûd· matka:
dokonal· radost poch·zÌ z promÏnÏnÈ bolesti.
ObËas putujeme ûivotem jako ti past˝¯i p·chnoucÌ hnojem, jindy
jako dokonalÌ mudrci ñ T¯i kr·lovÈ, ale vöichni jdeme nocÌ. P¯eji V·m,
milÌ spoluobËanÈ, abyste nejen v adventu a o letoönÌch V·nocÌch p¯ed
sebou vidÏli betlÈmskou hvÏzdu nadÏje, kter· osvÏtluje vöechny Vaöe
vyööÌ cÌle, vöednÌ a sv·teËnÌ dny i nitro kaûdÈho z V·s...
Josef Tr·vnÌËek
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Vážení Líšňáci,
nechme v čase adventu a Vánoc všední každodenní starosti
stranou, zastavme se, usmějme
se na svoje blízké i na ostatní
a dopřejme jim víc našeho času,
pozornosti a projevů lásky.
Hodnota vánočních svátků je především
v radosti, kterou přinášíme sami sobě a našim
nejbližším. Užijme si to milé a příjemné, co nám
život dává, a do nového roku 2013 vykročme
s novou nadějí, že přinese jenom „dobré zprávy“.

Dovolte mi, abych vám všem
upřímně popřál štěstí, zdraví, lásku
a mnohem víc úsměvů do vašich tváří.
Břetislav Štefan,
starosta
Nová školka v MČ Brno-Líšeň
Pokud vaöe dÌtÏ nenavötÏvuje mate¯skou ökolu, vy pot¯ebujete nastoupit do pr·ce a m·te trval˝ pobyt v LÌöni, m˘ûete si
podat p¯ihl·öku k umÌstÏnÌ dÌtÏte do ökolky, kter· je ke staûenÌ
na internetov˝ch str·nk·ch RodinnÈho centra Pastelka (www.
pastelka.net) nebo si ji vyzvednout na recepci centra. TermÌn
pro pod·nÌ p¯ihl·öky je 16. 12. 2012. Pokud peËujete o dÌtÏ sama
nebo s·m a zvaûujete n·vrat do pr·ce, nev·hejte si podat p¯ihl·öku. VeökerÈ informace na www.pastelka.net/skolka nebo na tel.
(VÌce na str. 2)
725 816 804.
Zveme obËany na

20. ve¯ejnÈ zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon· 18. 12. 2012 ve velkÈm s·le radnice M» BrnoLÌöeÚ, JÌrova 2 v 17.00 hod. Zased·nÌ Zastupitelstva M» BrnoLÌöeÚ je moûno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Z·pisy z jednotliv˝ch zased·nÌ Zastupitelstva a Rady
M» Brno-LÌöeÚ naleznete aktu·lnÏ na www.brno-lisen.cz.



Městská část a nezisková organizace se spojily a vytvořily školku pro 17 dětí
Sedmn·ct mÌst vznikne v novÈ ökolce v objektu Mä Pol·Ëkova od ˙nora p¯ÌötÌho roku pro dÏti od 3 do 5 let. DÌky dobrÈ spolupr·ci vedenÌ radnice
a obËanskÈho sdruûenÌ RodinnÈ centrum Pastelka se nov· ökolka otev¯e pro
dÏti pracujÌcÌch rodiË˘ s trval˝m pobytem v LÌöni. Pr·vÏ pracovnÏ-pr·vnÌ
vztah je podmÌnkou p¯ijetÌ dÌtÏte oproti kritÈriÌm ve st·tnÌch mate¯sk˝ch
ökol·ch, kde je rozhodujÌcÌm kritÈriem vÏk dÌtÏte. Nov· mÌsta majÌ p¯ispÏt
ke zlepöenÌ situace v prosazov·nÌ rovn˝ch p¯ÌleûitostÌ ûen a muû˘ na trhu
pr·ce, zejmÈna rodiË˘ vracejÌcÌch se po rodiËovskÈ dovolenÈ.
äkolka je jednou z aktivit projektu z ESF prost¯ednictvÌm OperaËnÌho
programu LidskÈ zdroje a zamÏstnanost, kter˝ m· napomoci slaÔovat pracovnÌ a rodinn˝ ûivot rodin v BrnÏ-LÌöni a tÌm podporovat rovnÈ p¯Ìleûitosti
obou rodiË˘ na trhu pr·ce. ⁄skalÌ, se kter˝mi se rodiËe pot˝kajÌ, pokud
chtÏjÌ pracovat a z·roveÚ se vÏnovat dÏtem, budou diskutov·na na spoleËn˝ch workshopech a setk·nÌch se z·stupci st·tnÌho i komerËnÌho sektoru,
s vedenÌm mÏstskÈ Ë·sti a s pracovnÌky z neziskov˝ch organizacÌ a odbornÌky z tÈto oblasti v pr˘bÏhu p¯ÌötÌho roku.

RodiËe, kte¯Ì pot¯ebujÌ efektivnÏ sladit rodinu a pr·ci, mohou d·le vyuûÌt sluûeb Infokoutku s pr·vnÌm, kariÈrnÌm a individu·lnÌm poradenstvÌm
v RodinnÈm centru Pastelka. KromÏ rodiË˘ s mal˝mi dÏtmi se mohou p¯ijÌt
poradit i ûeny nad pades·t let, kterÈ chtÏjÌ uspÏt na trhu pr·ce.
SouË·stÌ projektu bude i pr˘zkum pot¯eb rodin v LÌöni, kter˝ bude
zpracov·n do n·vrhu koncepce rodinnÈ politiky v LÌöni.
Pokud tedy vaöe dÌtÏ nenavötÏvuje mate¯skou ökolu, vy pot¯ebujete
nastoupit do pr·ce a m·te trval˝ pobyt v LÌöni, m˘ûete si podat p¯ihl·öku
k umÌstÏnÌ dÌtÏte do ökolky, kter· je ke staûenÌ na internetov˝ch str·nk·ch
RodinnÈho centra Pastelka (www.pastelka.net) nebo si ji vyzvednout na recepci centra. TermÌn pro pod·nÌ p¯ihl·öky je 16. 12. 2012.
Pokud peËujete o dÌtÏ sama nebo s·m a zvaûujete n·vrat do pr·ce,
nev·hejte si podat p¯ihl·öku.
VeökerÈ informace na www.pastelka.net/skolka
nebo na tel. Ë. 725 816 804.
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roblematiku pozemkov˝ch ˙prav ¯eöÌ z·kon
139/2002 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,
o pozemkov˝ch ˙prav·ch a pozemkov˝ch ˙¯adech a Vyhl·öka Ë. 545/2002 Sb. o postupu
p¯i prov·dÏnÌ pozemkov˝ch ˙prav a n·leûitostech n·vrhu pozemkov˝ch ˙prav.
Pozemkov˝mi ˙pravami se ve ve¯ejnÈm
z·jmu prostorovÏ a funkËnÏ uspo¯·d·vajÌ pozemky, kterÈ se scelujÌ nebo se dÏlÌ a zabezpeËuje se jimi p¯Ìstupnost a vyuûitÌ pozemk˘
a vyrovn·nÌ jejich hranic tak, aby se vytvo¯ily
podmÌnky pro racion·lnÌ hospoda¯enÌ vlastnÌk˘ p˘dy. V tÏchto souvislostech se k nim
uspo¯·d·vajÌ vlastnick· pr·va a s nimi souvisejÌcÌ vÏcn· b¯emena.
PozemkovÈ ˙pravy jsou plnÏ hrazeny ze
st·tnÌho rozpoËtu.
Pozemkov˝mi ˙pravami se takÈ zajiöùujÌ
podmÌnky pro zlepöenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,
ochranu a z˙rodnÏnÌ p˘dnÌho fondu, vodnÌho
hospod·¯stvÌ a zv˝öenÌ ekologickÈ stability krajiny. V˝sledky tÏchto ˙prav slouûÌ pro obnovu
katastr·lnÌho oper·tu a jako nezbytn˝ podklad
pro ˙zemnÌ pl·nov·nÌ.
Po z·pisu pozemkovÈ ˙pravy do katastru
nemovitostÌ je kaûd˝ novÏ navrûen˝ pozemek
jednoznaËnÏ a p¯esnÏ identifikovateln˝.
PozemkovÈ ˙pravy se prov·dÏjÌ zpravidla
formou komplexnÌch pozemkov˝ch ˙prav (¯eöÌ
obvykle celÈ katastr·lnÌ ˙zemÌ s v˝jimkou zastavÏnÈ Ë·sti obce, pozemk˘ v zastaviteln˝ch ploch·ch, p¯ÌpadnÏ vÏtöÌch lesnÌch celk˘). Pro ¯eöenÌ Ë·sti katastr·lnÌho ˙zemÌ jsou vyuûÌv·ny
tzv. jednoduchÈ pozemkovÈ ˙pravy.
N·vrhu novÈho uspo¯·d·nÌ pozemk˘ p¯edch·zÌ n·vrh tzv. pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ,
tj. opat¯enÌ, slouûÌcÌch ke zp¯ÌstupnÏnÌ pozemk˘,
opat¯enÌ protieroznÌch, vodohospod·¯sk˝ch, jakoû i opat¯enÌ k ochranÏ a tvorbÏ ûivotnÌho pro-

Pozemkové úpravy
st¯edÌ a zv˝öenÌ jejÌ ekologickÈ stability. N·vrh
pl·nu spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ musÌ b˝t projedn·n
a schv·len, kromÏ jinÈho, i na ve¯ejnÈm zased·nÌ
zastupitelstva obce. Na pokrytÌ ploön˝ch n·rok˘
pro spoleËn· za¯ÌzenÌ jsou prioritnÏ vyuûÌv·ny
pozemky st·tnÌ a n·slednÏ obecnÌ (p¯i nedostatku takov˝chto pozemk˘ jsou vlastnÌci kr·ceni
stejn˝m procentem). SpoleËn· za¯ÌzenÌ p¯ech·zejÌ po dokonËenÌ pozemkovÈ ˙pravy bez˙platnÏ do vlastnictvÌ obce.
Pl·n spoleËn˝ch za¯ÌzenÌ tvo¯Ì kostru do nÌû
je n·slednÏ navrûeno novÈ uspo¯·d·nÌ pozemk˘. Pozemky se v r·mci pozemkov˝ch ˙prav
oceÚujÌ podle bonitovan˝ch p˘dnÏ ekologick˝ch jednotek (bez ohledu na p¯ÌpadnÈ p¯ir·ûky
a sr·ûky). V z·konÏ o pozemkov˝ch ˙prav·ch
a pozemkov˝ch ˙¯adech jsou zakotvena kriteria
pro prostorovÈ uspo¯·d·nÌ pozemk˘, a to kriterium ceny, kriterium v˝mÏry a kriterium vzd·lenosti. Celkov· cena pozemk˘ kaûdÈho jednotlivÈho vlastnÌka (tj. evidovanÈ na jednom listu
vlastnictvÌ) p¯ed a po pozemkovÈ ˙pravÏ se nem· liöit o vÌce neû 4 % (v p¯ÌpadÏ p¯ekroËenÌ
musÌ vlastnÌk rozdÌl ceny doplatit). Kriterium
v˝mÏry je stanoveno tak, ûe v˝mÏra pozemk˘
jednoho vlastnÌka (tj. pozemk˘, ¯eöen˝ch v pozemkovÈ ˙pravÏ, uveden˝ch na jednom listu
vlastnictvÌ) se p¯ed a po pozemkovÈ ˙pravÏ nesmÌ liöit o vÌce neû 10 %. Kriterium vzd·lenosti
je d·no v ˙rovni 20 % (vzd·lenost se stanovÌ
jako v·ûen˝ aritmetick˝ pr˘mÏr vzd·lenostÌ jednotliv˝ch pozemk˘ mÏ¯en˝ch vzduönou Ëarou
od dohodnutÈho bodu, nap¯. st¯edu obce). N·vrh
novÈho uspo¯·d·nÌ pozemk˘ musÌ b˝t s jednotliv˝mi vlastnÌky projedn·v·n a odsouhlasen. Pozemkov· ˙prava je schv·lena pokud s n·vrhem
novÈho uspo¯·d·nÌ pozemk˘ souhlasÌ vlastnÌci

alespoÚ 75 % v˝mÏry p˘dy pozemk˘, ¯eöen˝ch
v pozemkovÈ ˙pravÏ.
Po pozemkovÈ ˙pravÏ majÌ mÌt pozemky,
pokud moûno, obdÈlnÌkov˝, p¯ÌpadnÏ jinak
vhodn˝ tvar z hlediska n·slednÈho obdÏl·v·nÌ.
Vöechny pozemky musÌ b˝t po pozemkovÈ ˙pravÏ zp¯ÌstupnÏny.
Z·kon o pozemkov˝ch ˙prav·ch umoûÚuje,
aby v r·mci pozemkov˝ch ˙prav bylo vypo¯·d·no spoluvlastnictvÌ (tj. vÌce spoluvlastnÌk˘,
uveden˝ch na listu vlastnictvÌ, kte¯Ì majÌ z·jem
o re·lnÈ vypo¯·d·nÌ, si vyhotovÌ a podepÌöÌ Ñdohodu o vypo¯·d·nÌ spoluvlastnick˝ch podÌl˘ì
a do n·vrhu novÈho uspo¯·d·nÌ pozemk˘ budou
navrûeny oddÏlenÈ pozemky a n·slednÏ zaloûeny samostatnÈ listy vlastnictvÌ a to zcela bez
jak˝chkoliv finanËnÌch n·rok˘ pro jednotlivÈ
vlastnÌky ñ pro re·lnÈ rozdÏlenÌ nenÌ tedy t¯eba
zajiöùovat vypracov·nÌ geometrickÈho pl·nu).
Pozemkov· ˙prava je po dokonËenÌ (ve formÏ digit·lnÌ katastr·lnÌ mapy v p¯ÌpadÏ komplexnÌ pozemkovÈ ˙pravy nebo geometrickÈho
pl·nu v p¯ÌpadÏ jednoduchÈ pozemkovÈ ˙pravy)
na n·klady st·tu zaps·na do katastru nemovitostÌ
a kaûd˝ vlastnÌk m˘ûe poû·dat o jednor·zovÈ
bezplatnÈ vytyËenÌ a stabilizaci hranic novÏ
navrûen˝ch pozemk˘.
SpoleËn· za¯ÌzenÌ (cestnÌ sÌù, protieroznÌ
a ostatnÌ navrûen· technick· opat¯enÌ) b˝vajÌ postupnÏ realizov·na (finanËnÌ zdroje st·tu, p¯ÌpadnÏ EvropskÈ Unie) a n·slednÏ realizovan·
opat¯enÌ p¯ed·na obci.
O provedenÌ pozemkovÈ ˙pravy je moûno
poû·dat na p¯Ìsluön˝ch pozemkov˝ch ˙¯adech.
Pozemkov˝ ˙¯ad Brno,
Kotl·¯sk· 931/53, 602 00 Brno,
tel.: 547 103 460, fax: 547 103 480,
mailto: pu_brno@mze.cz

Vánoční trhy 2012 v Brně-Líšni
Rok se s rokem seöel a opÏt V·s zveme na V·noËnÌ trhy 2012. NabÌdka potravinovÈho trhu pod v·noËnÌm stromeËkem bude rozöÌ¯ena o ochutn·vky p¯Ìmo na mÌstÏ.
KulturnÌm programem V·s bude prov·zet moder·tor r·dia »as LudÏk Savana
Urb·nek. M˘ûete se tÏöit na vystoupenÌ û·k˘ lÌöeÚsk˝ch ökol, cimb·lovÈ muziky, zpÌv·nky, kvÌzy, soutÏûe o ceny.
MÌsto: ulice JÌrova, nad podzemnÌ Ë·stÌ tramvajovÈ zast·vky
OtevÌracÌ doba: 9.00ñ16.00 hodin
TermÌny: 15. 12. 2012 V·noËnÌ trhy ñ kulturnÌ program 10.00ñ11.30, 13.00ñ14.00
16. 12. 2012 V·noËnÌ trhy ñ kulturnÌ program 10.00ñ11.30, 13.00ñ14.00
BliûöÌ informace: www.brno-lisen.cz.
Za po¯adatele Mgr. Bc. Alexandra »ern·,
vedoucÌ organizaËnÌho odboru ⁄M» Brno-LÌöeÚ
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Zprávy z radnice
Zabezpeční rekreačních objektů
Nast·v· zimnÌ obdobÌ, bÏhem kterÈho lidÈ
mÈnÏ navötÏvujÌ svÈ chaty Ëi chalupy. Mnohdy
majitelÈ rekreaËnÌ objekty zazimujÌ a vracÌ se aû
na ja¯e. TÏchto mÏsÌc˘ nejvÌce vyuûÌvajÌ zlodÏji
a takÈ nevÌtanÌ nocleûnÌci.
ZlodÏj˘m se tak nask˝t· snadn· p¯Ìleûitost
k prohled·nÌ objektu a odcizenÌ zapomenut˝ch
cennostÌ. LidÈ bez domova v chat·ch p¯esp·vajÌ
a Ëasto zkonzumujÌ trvanlivÈ z·soby Ëi alkohol.
Velkou ztr·tou pro majitele je nap¯Ìklad sp·len˝
n·bytek Ëi fotky, kter˝mi si bezdomovci v chat·ch zat·pÌ.
PolicistÈ pravidelnÏ prov·dÌ kontroly chatov˝ch oblastÌ, prvotnÌ prevence by ovöem mÏla
vych·zet od majitel˘ objekt˘.

Je vhodnÈ dodrûovat n·sledujÌcÌ doporuËenÌ, dÌky kter˝m lze snÌûit riziko vloup·nÌ,
nebo alespoÚ zamezit vÏtöÌm ökod·m:
❒ Zvolte vhodnÈ zabezpeËenÌ chaty s ohledem
na hodnotu jejÌho za¯ÌzenÌ (v nÏkter˝ch p¯Ìpadech jednoduch˝ch chat bez hodnotnÏjöÌho
vybavenÌ se nemusÌ investice do drahÈho zabezpeËenÌ vyplatit, protoûe ökoda vznikl·
poökozenÌm bezpeËnostnÌch dve¯Ì p¯ev˝öÌ
hodnotu vÏcÌ, kterÈ by mohl zlodÏj z chaty
odnÈst).
❒ V blÌzkosti objektu nenech·vejte viditelnÏ
ûeb¯Ìky a n·¯adÌ, kterÈ by mohlo pachateli
usnadnit n·silnÈ vniknutÌ do chaty.
❒ Po dobu, kdy chatu pravidelnÏ nenavötÏvuje-

te, si odvezte veökerÈ cennÈ vÏci (televize,
r·dia, kola, staroûitnosti, historickÈ zbranÏ
apod.).
❒ Snaûte se objekt nepravidelnÏ navötÏvovat
i v zimnÌm obdobÌ.
❒ Pokud ûije v blÌzkosti chaty d˘vÏryhodn·
osoba, kter· zde trvale bydlÌ nebo se zde
alespoÚ zdrûuje ËastÏji neû vy, poû·dejte ji
o kontrolu vaöÌ chaty.
❒ V p¯ÌpadÏ vloup·nÌ do vaöeho rekreaËnÌho objektu Ëi objektu vaöeho souseda se nezdr·hejte okamûitÏ kontaktovat Policii »R p¯es
tÌsÚovou linku 158.
nprap. Petra HrazdÌrov·
PreventivnÏ informaËnÌ oddÏlenÌ
KrajskÈ ¯editelstvÌ policie JihomoravskÈho kraje

Slavnostní otevření Family Pointu na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Líšni
Ve st¯edu 13. 11. 2012 bylo na poboËce Knihovny Ji¯Ìho Mahena v BrnÏ-LÌöni (JÌrova
2) slavnostnÏ otev¯eno novÈ kontaktnÌ mÌsto pro rodinu ñ Family Point, ËÌmû doölo k dalöÌmu rozöÌ¯enÌ tÏchto vyhrazen˝ch prostor knihovny urËen˝ch k pÈËi o nejmenöÌ dÏti. SÌù
kontaktnÌch mÌst v mÏstÏ BrnÏ oznaËen˝ch logem Family Point nabÌzÌ rodiË˘m s mal˝mi
dÏtmi poskytnutÌ informacÌ souvisejÌcÌch s fungov·nÌm rodiny, ale takÈ mÌsto pro p¯ebalenÌ a nakrmenÌ dÏtÌ.
Family Pointy budovanÈ v KJM k uveden˝m sluûb·m nabÌzÌ navÌc i informace rodinnÈho charakteru, nap¯. v podobÏ bezplatnÈho internetu Ëi nabÌdky knihovnÌho fondu, kter˝
obsahuje literaturu a Ëasopisy vÏnovanÈ dÏtem a rodiË˘m. Z·kladnÌ vybavenÌ Family Pointu
by se mÏlo v budoucnu obohatit o dalöÌ p¯ÌsluöenstvÌ zvyöujÌcÌ komfort danÈho mÌsta.
Family Point v LÌöni byl budov·n v n·vaznosti na spolupr·ci s Centrem pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi za podpory p¯ÌsluönÈ mÏstskÈ Ë·sti. SlavnostnÌ otev¯enÌ se konalo za ˙Ëasti
Ing. Libuöe NivnickÈ, ¯editelky KJM, Mgr. B¯etislava ätefana, starosty mÏstskÈ Ë·sti BrnoLÌöeÚ, Mgr. Kate¯iny SzczepanikovÈ, koordin·torky projektu Family Point a dalöÌch z·stupc˘ z˙ËastnÏn˝ch stran.
V souËasnÈ dobÏ najdete Family Pointy jiû na öesti provozech KJM, a to v ⁄st¯ednÌ
knihovnÏ (Kobliûn· 4) a na poboËk·ch v Bystrci (Vondr·kova 15), KohoutovicÌch (Libuöina
t¯. 27), MalomÏ¯icÌch (Selsk· 16) a éidenicÌch (Star· osada 15).
Podrobnosti k sÌti Family Point v KJM najdete na webov˝ch str·nk·ch knihovny
www.kjm.cz.
Edita Valiová

Betlém – místo narození Božího syna
V·noce majÌ sv˘j poË·tek v narozenÌ
DÌtÏte JeûÌöe v BetlÈmÏ na okraji JudskÈ
pouötÏ.
Nejv˝znamnÏjöÌ teolog ranÈ ¯eckÈ cÌrkve
ñ ”rigenÈs (kolem r. 185ñ254) ñ nÏkolikr·t
procestoval Palestinu a navötÌvil mÌsta, kde
p˘sobil JeûÌö a jeho uËednÌci. O BetlÈmÏ pÌöe
struËnÏ a jasnÏ:
ÑChce-li mÌt nÏkdo pro skuteËnost JeûÌöova narozenÌ v BetlÈmÏ kromÏ proroctvÌ Miche·öova a vypr·vÏnÌ sepsan˝ch JeûÌöov˝mi
uËednÌky v evangeliÌch jeötÏ jinÈ d˘kazy, mÏl
by vÏdÏt, ûe ve shodÏ s vypr·vÏnÌm evangelist˘ o jeho narozenÌ se v BetlÈmÏ ukazuje
jeskynÏ, kde se JeûÌö narodil, a v tÈto jeskyni
jesle, kam byl poloûen zavinut˝ v plenk·ch.
Co se tu ukazuje, je kaûdÈmu v okolÌ zn·mo.
PohanÈ to sami opakujÌ kaûdÈmu, kdo to chce
slyöet, ûe se totiû v uvedenÈ jeskyni narodil
jist˝ JeûÌö, jehoû k¯esùanÈ uctÌvajÌ a jemuû se
klanÏjÌì (Contra Cels.I,51).
Dodnes jsou tato mÌsta v BetlÈmÏ kaûdoroËnÏ navötÏvov·na velk˝m mnoûstvÌm poutnÌk˘, kte¯Ì chtÏjÌ b˝t nejen duchovnÏ, ale i fyzicky p¯Ìtomni na mÌstÏ narozenÌ BoûÌho syna.

LÍEÒSKÉ NOVINY

JeskynÏ BoûÌho narozenÌ m· neopakovatelnou
atmosfÈru, je to mÌsto promodlenÈ a produchovnÏlÈ, a pr·vÏ tÌm p¯itahuje pozornost vÏ¯ÌcÌch
i n·hodn˝ch turist˘.
V mnoh˝ch rodin·ch se na V·noce stavÌ vedle v·noËnÌho stromeËku i betlÈm. V dobÏ v·noËnÌch sv·tk˘ se mnozÌ lidÈ p¯ich·zejÌ na betlÈmy podÌvat do kostel˘. Aû se zadÌv·me do nÏkterÈho z mnoha betlÈm˘, kterÈ vytvo¯ily ruce
naöich p¯edk˘, zkusme takÈ meditovat onen p¯ÌbÏh JeûÌöova narozenÌ.
Budeme slavit sv·tky narozenÌ BoûÌho syna.
Otev¯eme sv· srdce onÈ radostnÈ zvÏsti, kterou
andÏlÈ v BetlÈmÏ zvÏstovali prost˝m past˝¯˘m:
ÑDnes se n·m narodil Spasitel, Kristus P·nì.
Zkusme si uvÏdomit d˘leûitost tÈto ud·losti,
kter· se odehr·la tak nen·padnÏ, v tichosti
a v ˙stranÌ.
V naöÌ farnosti si kaûdoroËnÏ p¯ipomÌn·me ud·losti kolem JeûÌöova narozenÌ nejen
v kostele p¯i bohosluûb·ch, ale takÈ dramatick˝m ztv·rnÏnÌm éivÈho BetlÈma, a to na
BoûÌ hod v·noËnÌ, 25. 12. od 15.30 hodin
na prostranstvÌ u farnÌho kostela.
Na ätÏdr˝ den bude letos möe svat· pro

rodiny s dÏtmi v Salesku v 15 hodin. ZazpÌv· dÏtsk· schola a m˘ûete si odnÈst BetlÈmskÈ svÏtlo. Na p˘lnoËnÌ möi letos m˘ûete
p¯ijÌt ve 24 hodin do Saleska nebo ve 22 hodin do kostela sv. JiljÌ, kde zazpÌv· chr·mov˝ sbor »eskou möi v·noËnÌ od J. J.
Ryby. TermÌny vöech dalöÌch bohosluûeb
o V·nocÌch najdete na n·stÏnk·ch u kostela
a Saleska.
PoûehnanÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘
vöem obËan˘m LÌönÏ vyproöuje
P. Frantiöek Vavruöa
lÌöeÚsk˝ far·¯

!

Autoškola – Ivo Suchý
D

tel. 603 449 059, e-mail: asoko@seznam.cz
www.autoskolabrno.eu
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● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘, antÈn a satelit˘, vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘. RadomÌr Hanzl. Tel. 606 511 506.
● HLED¡M KE KOUPI BYT V LÕäNI, nejlÈpe 2ñ3+1, balkon v˝hodou. Tel.: 605 476 589.
● Prodej DB 3+1, balkon, ul. Bo¯etick·, po GO. Tel.: 731 113 748.
● HLED¡ME BYT ñ Brno-Vinohrady, LÌöeÚ. Tel.: 731 113 748.
● MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV
ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, MÃÿENÕ TV, SAT SIGN¡LŸ,
DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
● Z¡ME»NICTVÕ-KOVOV›ROBA, Hlubinka, 603 420 867, phinfo@iol.cz
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, Brno.
● PEDIK⁄RA ñ novÏ celkov· KOSMETIKA vËetnÏ formov·nÌ oboËÌ,
barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi. PARKOV¡NÕ U VCHODU
(za kostelem). Objedn·vky: Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, d˝ky, hodiny, porcel·novÈ a mosaznÈ soöky,
paroûÌ, starÈ ml˝nky, moûdÌ¯e, svÌcny, l·hve propan-butan, motor.
pile, va¯iËe, TV, DVD, n·¯adÌ a jinÈ. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel. 603 453 450.

•
•
•
•
•
•
•

lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou
byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
cena bytu od 999 000Kč včetně 14% DPH
parkovací stání v ceně bytu
dokončený vzorový byt v bloku „B“
dokončení 01/2013
klientské centrum pro Vás otevřeno
Po - St 9 - 17 hod.

● MALBY 14 KË/m2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!
● Zpracuji ˙ËetnictvÌ, daÚovou evidenci, daÚov· p¯izn·nÌ, mzdy.
Tel.: 604 968 447, e-mail: jkadlecova@nbox.cz.
● KOMINICK… PR¡CE, VLOéKOV¡NÕ KOMÕNŸ ñ oblastnÌ kominÌci pro Starou LÌöeÚ. KominÌk M. HalamÌËek ñ ViniËnÌ 50. tel./fax:
530 311 437, mobil: 722 941 515, halamicekmichal@ seznam.cz.
Kominick˝ mistr J. Stanec, vystavov·nÌ reviznÌch zpr·v ñ ViniËnÌ 50, tel.: 722 914 972, e-mail: emtar@seznam.cz.
● HLED¡M ke koupi byt 2+kk aû 3+1 v LÌöni. SpÏch· to! Tel.: 773 832 100.
● JEZDÕM PRO STAR… KNIHY, odvoz zdarma, tel. 774 666 833.

Čt

9 - 12 hod.

So

9 - 13 hod.
(do 15.12.2012)

Neplaťte drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!
tel: 538 728 850, 603 333 999
www.byty-hornikova.cz

● Vyzvednu vaöe dÌtÏ z Mä, Zä, pohlÌd·m, douËÌm. T: 720 559 828.
● OPRAVY TELEVIZORŸ, LCD monitor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle, levnÏ, kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

Žhavá podzimní nabídka
Autocentra K.E.I.

INZERCE V LÍŠEŇSKÝCH NOVINÁCH
Informace: tel. 548 538 528, 603 588 964

Nejlepší čas pro koupi vozu s extra výbavou
za mimořádně výhodnou cenu
Právě teď máte výjimečnou příležitost udělat skvělý obchod!
Ať už hledáte rodinný či firemní vůz, vždy od nás dostanete velkorysou
nabídku, která se nebude jen tak opakovat. Přijďte se sami přesvědčit,
že extra vybavený vůz ŠKODA můžete mít za mimořádně výhodnou
cenu. Nabízíme například tyto akční modely:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA: 3,4–10,2 l/100 km, 89–237 g/km
Získejte další výhody se ŠKODA Finance od ŠkoFINu:
Zdarma kompletní sadu zimních kol na všechny modely
Sleva až 30 000 Kč na široký sortiment skladových vozů
Slevu 20 000 Kč na modely Fabia a Roomster Champion
„Auto za polovinu“ u modelů Fabia a Roomster Champion

Váš autorizovaný prodejce vozË ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz

ŠKODA Citigo již od 179 900 Kč. Citigo Active 5dveřová verze za cenu
3dveřové a paket Plus zdarma při financování ŠKODA Finance
od ŠkoFINu.
ŠKODA Fabia Champion Ambition 1,2 TSI/63 kW s výhodou 75 500 Kč
- cena vozu již od 259 900 Kč, Combi s příplatkem pouhých 10 000 Kč.
ŠKODA Roomster Champion Ambition 1,2 TSI/63 kW s výhodou
89 200 Kč - cena vozu již od 274 900 Kč.
ŠKODA Yeti Active Trumf již od 349 900 Kč. Využijte zvýhodněné ceny
pro verzi 4x4 u modelu Yeti Ambition Trumf.
ŠKODA Octavia Prima Edition CZ s paketem Prima Plus
již od 344 900 Kč.
Nová nabídka pro živnostníky a podnikatele:
ŠKODA Octavia Prima Edition CZ s paketem Prima Plus
již od 259 900 Kč bez DPH
ŠKODA Superb Active Drive již od 410 100 Kč bez DPH

Držitel certifikátu ISO 9001

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Vážení pŉátelé,
LCOS letos mělo 3. narozeniny. Již potřetí vám
tak můžeme prostřednictvím Líšeňských novin
popřát hezké Vánoce a úspěšný nový rok, tentokrát s číslem 2013. Snad to nebude znít neskormně, když zhodnotíme práci uplynulých let
za dobře odvedenou. Úspěšný chod LCOS se
odráží v neustále stoupající návštěvnosti centra.
Nikdo však neusíná na vavřínech a jsme si vědomi, že zákazník je stále náročnější a to nejen
na nabízený sortiment zboží v prodejnách, ale
také na obsluhu, servis, doprovodné služby
a také prostředí, kde utrácí vydělané peníze.

20.12.–23.12.2011

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

Prodej kaprĤ
v LCOS

Vždyť jen díky návštěvníkům je možno do centra
investovat, rozvíjet ho, rozšiřovat služby, zvelebovat okolí a přinášet to, oč nám občanům jde.
Bavit se a nakupovat blízko domova. V centru,
jež je bezpečné, pohodlné, spolehlivé, čisté
a akční.
Závěrem dovolte podělit se o zajímavost a sice
význam slova prosinec. Slovník české frazeologie a idiomatiky, Academia Praha 1994 uvádí:
„jedná se o název posledního měsíce roku a je
dosud málo objasněn. Nejvíce se zamlouvá výklad, že prosinec souvisí se slovem siný, protože
dny jsou šedivé, bledé, polojasné, často mlhavé
a slunce svítí nejslaběji“.

I přes tento pošmourný výklad má většina
z nás prosinec spojený s adventem, příjemnými svátečními dny, dobrým jídlem, setkávání s blízkými, časem předsevzetí a možná
i odpouštění.
Dovolte nám popřát za všechny, kteří se podílejí
na chodu Líšeňského centra obchodu a služeb,
KLIDNÉ VÁNOCE, V NOVÉM ROCE PEVNÉ
ZDRAVÍ, POZITIVNÍ MYŠLENÍ A ÚSMĚV
NA TVÁŘI, JENŽ KAŽDÉHO ROZZÁŘÍ.

ADVENTNÍ OTEVÍRACÍ DOBY PRODEJEN V LCOS SLEDUJTE NA WWW.LCOS.CZ

velkorysé prostory prodejny
jsou naplněné skvělými vánočními dárky
Vyzrajte na zimu a oblékejte se
za pĢíjemné ceny

299,199,-

dětské zimní kombinézy od
lyžařské kalhoty od

Hezké Vánoce

LENČIN A DROGERIE
PO–PÁ 8–18 / SO–NE 8–12 Mobil: +420 725 966 988 E-mail: dpz@lcos.cz

LÉKÁRNA
MASAROVA
LÉKÁRNA MASAROVA JE TU PRO NÁS
JIŽ 2. ROK. Jako podďkování za pĢízeě
má pro nás pĢipravené odmďny.
Za každý nákup volně prodejných přípravků
nad 200 Kč bude každý zařazen do slosování
o hodnotné ceny. Více informací se dozvíme přímo
v lékárně nebo na www.lekarnalisen.cz.
PROSINCOVÉ AKÿNÍ NABÍDKY:
Mucosolvan Sirup pro dospělé
Olynth Ha spray 0,1%
GS Condro Forte 120+60 tbl + DÁREK
GS Extra Strong Multivitamin 60+30 tbl
Wobenzym 800 dražé
Cemio MioArtro 3+ 180+90 tbl, zdravé klouby
Cemio Tonometr, záruka 3 roky
Cemio Kamzík 60 cps
PRO RODIÿE S DĎTMI:
Sunar complex 2,3,4, různé příchutě
Nestlé Beba 600g 2,3,4, 5+1 ZDARMA ceny od
Vibovit, vánoční balení 2 ks + DÁREK
LÉKÁRNA

P

PARKOVIŠTĚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

zvířecí pochoutky a granule značek
Calibra, Trixie, Brit

ové
Prosinc MO
PRO CE
AK

99 Kč
89 Kč
729 Kč
249 Kč
2 690 Kč
639 Kč
1 050 Kč
329 Kč
209 Kč
253 Kč
299 Kč

VÝHODNÉ NÁKUPY

NOVĎ V SORTIMENTU

11.12.
představení nové receptury mléka
SUNAR.
Rady a dárky pro děti i maminky.
18.12. a 21.12.
akce konopných přípravků ANABIS,
1+1 ZDRAMA
20.12.
představení švýcarských preparátů
pro zdraví a krásu značky CEMIO
20% SLEVA
KOSMETIKY EUCERIN
jen 17.12. a 19.12
PATRONY DO EL. CIGARETY
5 +1 ZDRAMA
po celý prosinec

RESTAURACE

DĚTSKÝ KOUTEK

Prodej kaprů v pasáží LCOS od 20.12. do 23.12.
i letos pod záštitou restaurace U Fidela
Tým U Fidela pro nás bude mít ve dnech svátečních
následující otevírací dobu:
24.12. OTEVŘENO od 20 hod,
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA S DJ LUKASEM
25.12. ZAVŘENO
26.12. ZAVŘENO
31.12. OTEVŘENO 11–02 h, každý kdo bude mít
chuť posedět v příjemném prostředí a při
tom se nevázat vstupným či „silvestrovským
menu“ je vítán.
1.1.13 OTEVŘENO 12–23 h
PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

BANKOMAT

#

Spolky a sdružení
Skautky a světlušky z Líšně o sobě dávají vědět!
Skautky a svÏtluöky z LÌönÏ? ée jste o n·s
neslyöeli? Tak to jste jeötÏ neöli kolem naöÌ klubovny na MichalovÏ ulici (kousek od zast·vky
tramvaje ËÌslo 8 ñ Kotlanova), kde se den co den
oz˝v· hlasit˝ k¯ik a smÌch z druûinov˝ch sch˘zek, kterÈ zde probÌhajÌ. A co po¯·d dÏl·me?
P¯es nÏkterÈ vÌkendy a vöechny pr·zdniny po¯·d·me pro naöe dÏvË·tka akce, a ûe jich za letoönÌ podzim nebylo m·lo...
Zah·jenÌ ökolnÌho roku: Kaûd˝ nov˝ ökolnÌ rok zahajujeme prvnÌ oddÌlovou sch˘zkou.
LetoönÌ zah·jenÌ se ˙plnÏ poprvÈ konalo u naöÌ
klubovny na MichalovÏ ul. Seölo se vÌce neû t¯icet svÏtluöek, skautek a vedoucÌch. Sch˘zku
jsme zah·jily ve spoleËnÈm kruhu p¯eËtenÌm p¯ÌbÏhu, zpÌv·nÌm a rozd·nÌm ÑsvÏt˝lekì a Ñodborekì, kterÈ dÏti zÌskaly na t·bo¯e. Protoûe jsme
skautky a umÌme si hr·t, rozpohybovaly jsme se
p¯i dvou kr·tk˝ch hr·ch. V dalöÌch t¯iceti minut·ch jsme se kaûd· vÏnovala sama sobÏ a v˝tvarnÈmu umÏnÌ ñ naöly jsme si jeden spaden˝ list,
kter˝ jsme oddÏlenÏ ve svÏtluök·ch a skautk·ch
tiskly a dozdobovaly na spoleËnÈm papÌ¯e. Kaûd· z n·s si do svÈho listu dopsala jedno vlastnÌ
p¯·nÌ. Na z·vÏr sch˘zky jsme si daly svaËinku,
pobavily se o druûinov˝ch sch˘zk·ch a podÌvaly
se na prezentaci fotek z letoönÌho t·bora.
Pouù do Sloupu: Kaûd˝ rok se skautky z naöeho oddÌlu vyd·vajÌ na pouù do Sloupu. Letos
putovaly i naöe nejmenöÌ svÏtluöky. Neöly jsme
z LÌönÏ jako skautky, ale protoûe m·me malÈ noûiËky tak jsme se svezly autobusem do Jedovnic
a tÌm si kousek zkr·tily. Celou cestu jsme mohly
obdivovat kr·snou podzimnÌ p¯Ìrodu a uûily
jsme si plno srandy. Po cestÏ jsme hr·ly vöelijakÈ
hry p¯i nichû jsme narazily na indi·ny, baûiny
i draky. NejdelöÌ p¯est·vku jsme si udÏlaly
na Macoöe, kde jsme si po obÏdÏ uûily barevnÈho listÌ a vyhazovaly ho co nejv˝ö. Do Sloupu
jsme unavenÈ doöly vËas a svÈ putov·nÌ zakonËily möÌ svatou.

PodzimnÌ pr·zdniny: PÌöe se rok 1939.
Vöechny jsme obdrûely obsÌlkou dopis od naöÌ
sta¯iËkÈ tety Ag·ty, kter· veökerÈ svÈ p¯ÌbuznÈ
srdeËnÏ zve na netradiËnÌ rodinn˝ d˝ch·nek, kde
bychom spoleËnÏ proûily p·r hezk˝ch okamûik˘. V tuto chvÌli jeötÏ nikdo z n·s netuöÌ, co n·s
ve skuteËnosti vlastnÏ Ëek·. Teprve pozdÏji se
dozvÌd·me, ûe naöe rodiny byly vybr·ny, aby
pomohly nejmenovanÈmu stÌhanÈmu ËeskÈmu
novin·¯i v ˙tÏku p¯es hranice protektor·tu. Vöe
se mÏlo odehr·t ve vesniËce Gruna u MoravskÈ
T¯ebovÈ. SpoleËn˝mi silami jsme zvl·dly obstarat naöemu novÈmu p¯Ìteli penÌze, pas, vöechny
pot¯ebnÈ doklady, jÌzdenku a na p¯edem smluvenÈm mÌstÏ vöe v tajnosti p¯edat. Cel· akce se
odehr·vala za nÏkoliker˝ch ñ pro n·s naötÏstÌ ne˙spÏön˝ch ñ kontrol TajnÈ st·tnÌ policie, za ne-

ust·l˝ch kontrol potravinov˝ch lÌstk˘ a takÈ
za klidnÈho prask·nÌ ho¯ÌcÌho d¯eva (jak uû to
tak d¯Ìve bylo, ˙st¯ednÌ topenÌ samoz¯ejmÏ nebylo k dispozici). ⁄spÏch jsme n·leûitÏ oslavily
pÏknÏ vesel˝m pl·novan˝m rodinn˝m d˝ch·nkem. Abychom ve svÈm kon·nÌ byly co nejmÈnÏ
n·padnÈ, prokl·daly jsme hlavnÌ cÌl jin˝mi aktivitami ñ hranÌm nejr˘znÏjöÌch spoleËensk˝ch
a ekologick˝ch her, zÌsk·nÌm tamÏjöÌ povÏsti
o l·sce Josefa a Anny, vyr·bÏnÌm plyöov˝ch zvÌ¯·tek a v·noËnÌch ozdob, veËernÌ Ëajovnou, zjiöùov·nÌm prioritnÌch ûivotnÌch hodnot. A nakonec
v den D a hodinu H na n·s Ëekalo velkÈ p¯ekvapenÌ a odmÏna ñ napadl prvnÌ letoönÌ snÌh! Kdyû

jsme po Ëty¯ech dnech Grunu opouötÏly, mÏly
jsme pocit dob¯e vykonanÈ pr·ce, vÏdÏly jsme,
ûe jsme svÏt i sebe zase posunuly o maliËko dop¯edu. A protoûe jsme chtÏly, aby o tom vÏdÏly
vöichni ˙ËastnÌci mÌstnÌ pozemnÌ komunikace,
kr·tily jsme si Ëek·nÌ na autobus radostn˝m m·v·nÌm a hlasit˝m nadöen˝m j·sotem, kdyû se
n·m od ¯idiË˘ dostalo zpÏtnÈ odpovÏdi.
VÌkend pro rangers: Jednou za Ëas dÏl·me
akci pouze pro staröÌ holky ñ rangers. Na tomto
vÌkendu jsme se snaûily vûÌt do role tÏlesnÏ postiûen˝ch lidÌ, abychom si zkusily, jak vidÌ svÏt,
v Ëem jsou r·di, kdyû jim pom˘ûeme, v Ëem t¯eba
ne, jakÈ majÌ radosti i starosti obyËejnÈho dne.
Do tÈmatu n·s v p·tek veËer uvedly dva filmy ñ
Uvnit¯ tanËÌm a Nedotknuteln˝. V sobotu r·no se
pak kaûd· z n·s probudila s jin˝m jmÈnem
a s nÏjak˝m handicapem. NÏkdo byl ochrnut˝
a musel jezdit na vozÌËku, nÏkdo slep˝, jin˝ hluch˝ nebo s deformacÌ konËetin. Kaûd· mÏla
zkr·tka nÏco. Den jsme potom tr·vily v ÑCentru
pro postiûenÈì, kterÈ p¯edstavovala naöe klubovna, a kde se o vöechny staraly dvÏ asistentky.
DÏlaly jsme bÏûnÈ aktivity vöednÌho dne ñ n·kup
potravin, rehabilitaËnÌ cviËenÌ, malov·nÌ na hudbu, va¯enÌ, uklÌzenÌ, odpoËinek a nakonec jsme
öly i na proch·zku. P¯ekvapilo n·s, jak nÏkterÈ,
pro n·s samoz¯ejmÈ ˙kony, jsou najednou komplikovanÈ. Na z·vÏr jsme se bavily o naöich z·ûitcÌch a pocitech a rozvinula se tak pÏkn· diskuze. VÌkend n·m pomohl lÈpe pochopit, jakÈ to
je ûÌt s handicapem, a t¯eba se budeme mÈnÏ b·t
oslovit a pomoct lidem, kte¯Ì to pot¯ebujÌ.
Pokud se V·m naöe Ëinnost zalÌbila, m˘ûete
p¯ihl·sit svoji dceru k n·m do oddÌlu nebo se
p¯ijÌt podÌvat na nÏkterou ze sch˘zek. Vöechny
pot¯ebnÈ informace naleznete na naöich webov˝ch str·nk·ch www.ctrnactka.blogspot.cz.
Na z·vÏr bychom V·m r·dy pop¯·ly klidnÈ
a radostnÈ V·noce bez spÏchu a v blÌzkosti rodinnÈho krbu a pohody.
Barbora BeËkov·

Betlémské světlo
bude rozd·v·no
v p·tek 21. 12. 2012 od 16.00 hodin
v kostele sv. JiljÌ na n·m. Karla IV.
VystoupÌ n·rodopisnÈ soubory LÌöÚ·Ëek a LÌöÚ·ci.
ÿÌmskokatolick· farnost u kostela sv. JiljÌ
V·s zve na

Živý Betlém,
kter˝ se uskuteËnÌ tak jako kaûd˝ rok na prostranstvÌ
kolem farnÌho kostela sv. JiljÌ
v ˙ter˝ 25. 12. 2012 od 15.30 hodin.
ÿÌmskokatolick· farnost u kostela sv. JiljÌ srdeËnÏ zve na

Vánoční koncert duchovní hudby
v nedÏli 30. 12. 2012 v kostele sv. JiljÌ v 19.00 hodin
⁄ËinkujÌ:
Petr Kola¯, regenschori katedr·ly sv. Petra a Pavla
v BrnÏ ñ varhany
P. Miroslav Herold, SJ ñ recitace

$

Poděkování
»esk˝ svaz bojovnÌk˘ za svobodu, organizace Ë. 24 v LÌöni, vyjad¯uje tÌmto up¯ÌmnÈ podÏkov·nÌ panu mÌstostarostovi Jozefu Sedl·Ëkovi za pomoc p¯i ˙drûbÏ pam·tnÌku lÌöeÚsk˝ch obËan˘ padl˝ch
ve II. svÏtovÈ v·lce umÌstÏnÈm na lÌöeÚskÈm h¯bitovÏ. Tato pomoc
svazu byla poskytnuta jiû nÏkolikr·t. Nejprve p¯i os·zenÌ okolÌ pomnÌku jehliËnany a pozdÏji okamûit˝m zabezpeËenÌm hasiË˘ a likvidacÌ n·sledk˘ po zaho¯enÌ pomnÌku o loÚsk˝ch DuöiËk·ch, letos
pak zajiötÏnÌm opravy pomnÌku kamenÌkem.
Up¯ÌmnÈ dÌky.
»SBS, org. Ë. 24 v LÌöni
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Spolky a sdružení
Podpořte Ratolest Brno
v Adventních koncertech České televize

Socha sv. Antonína Paduánského
již brzy opět v kostele

Ratolest Brno uû vÌce jak sedmn·ct let pom·h· ohroûen˝m dÏtem a ml·deûi
z Brna a okolÌ. ⁄zce spolupracuje takÈ s mÏstskou Ë·stÌ Brno-LÌöeÚ. Prost¯ednictvÌm klubu Likus·k tady poskytuje zdarma podporu ohroûen˝m dÏtem a ml·deûi,
kte¯Ì vyr˘stajÌ v nefungujÌcÌch rodin·ch, pot˝kajÌ se s problÈmy ve ökole, s vrstevnÌky nebo nevÏdÌ, jak smysluplnÏ tr·vit sv˘j voln˝ Ëas. V letoönÌm roce byla Ratolest
Brno vybr·na odbornou porotou mezi Ëty¯i neziskovÈ organizace, kterÈ budou podpo¯eny sbÌrkou AdventnÌch koncert˘ »eskÈ televize.
Ratolesti Brno bude vÏnov·n v po¯adÌ 3. AdventnÌ koncert z praûskÈ Lorety,
kter˝ bude p¯en·öen ûivÏ v nedÏli 16. prosince od 17.00 hodin na programu »T1.
Cel˝m veËerem bude prov·zet herec Jan KaËer. Div·ci mohou na Ëinnost brnÏnskÈ Ratolesti p¯ispÏt telefonicky nebo prost¯ednictvÌm DMS.
Podpora bude urËena na zajiötÏnÌ mimoökolnÌho vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ a ml·deûe. KonkrÈtnÏ na p¯Ìpravu douËov·nÌ, poËÌtaËov˝ch krouûk˘, poradenstvÌ a pr·ci odborn˝ch
pedagog˘. ÑNaöÌ snahou je d·t dÏtem öanci na lepöÌ vzdÏl·nÌ, a tÌm i uplatnÏnÌ v jejich
dospÏlÈm ûivotÏ. SnaûÌme se mladÈ lidi vÈst k tomu, aby se v budoucnu dok·zali sami
postavit na vlastnÌ nohy,ì vysvÏtlil ¯editel Ratolesti Brno, Petr Mach·lek.
VzdÏl·v·nÌ je nedÌlnou souË·stÌ celÈ ¯ady aktivit Ratolesti Brno. Z·kladem jejÌ
Ëinnosti je p¯edevöÌm odborn· pomoc dÏtem s problÈmy a podpora v tÏûk˝ch ûivotnÌch situacÌch. Ratolest Brno spolupracuje s mÏstem Brnem, mÏstskou Ë·stÌ BrnoLÌöeÚ, ale takÈ dalöÌmi mÏstsk˝mi Ë·stmi a mÌstnÌmi institucemi. D˘leûit˝mi oporami
je i nÏkolik, nejen brnÏnsk˝ch firem, kterÈ Ëinnost Ratolesti podporujÌ.
ÑNaöe Ëinnost by v dneönÌ dobÏ nebyla moûn· bez podpory naöich partner˘ a d·rc˘. Budeme proto r·di, kdyû se k n·m p¯id·te. T¯eba chvilkou svÈho Ëasu, kterou n·m
vÏnujete p¯i sledov·nÌ t¯etÌho adventnÌho koncertu, nebo drobnou Ë·stkou, kterou
n·m pom˘ûete v naöÌ nelehkÈ pr·ci,ì dodal Petr Mach·lek. Ratolest Brno m˘ûete
podpo¯it v pr˘bÏhu celÈho roku, konkrÈtnÌ moûnosti podpory najdete na str·nk·ch
www.ratolest.cz.
Mgr. Jana BÏhalov·

Po delöÌm Ëase se opÏt zaplnÌ pr·zdnÈ mÌsto na boËnÌ zdi
v hlavnÌ lodi farnÌho kostela sv. JiljÌ. TÈmÏ¯ rok probÌhaly
restaur·torskÈ pr·ce na obnovÏ sochy sv. AntonÌna Padu·nskÈho. Byl proveden restaur·torsk˝ pr˘zkum baroknÌ plastiky, n·sledovala jejÌ celkov· obnova ñ petrifikace d¯evnÌ
hmoty, obnova polychromie... Socha se
tedy opÏt st·v· souË·stÌ kostelnÌ v˝zdoby. Restaur·torsk· obnova mohla b˝t
provedena dÌky vöem
n·vötÏvnÌk˘m 3. farnÌho plesu, jehoû v˝tÏûek byl pro tuto akci
urËen. V˝znamnou
Ë·st n·klad˘ vöak takÈ
pokryla dotace z Odboru pam·tkovÈ pÈËe
JihomoravskÈho kraje. DÌky tÈto obnovÏ
sochy sv. AntonÌna
Padu·nskÈho
bylo
pro dalöÌ generace zachov·no
hodnotnÈ
umÏleckÈ dÌlo.
Ing. Arch. Hana V·lkov·

Školství
Zä Masarova 11

Novinky ze školního parlamentu
äkolnÌ parlament Zä Masarova (zapojen˝ do projektu RespektujÌcÌ û·kovsk˝ parlament ñ pod z·ötitou Centra demokratickÈho uËenÌ v Praze) m·
novÈ sloûenÌ. To je v˝sledkem voleb, kterÈ u n·s probÏhly na zaË·tku z·¯Ì.
A vÏ¯te, ûe se hodnÏ podobaly volb·m skuteËn˝m. NechybÏly projevy
a plak·ty, volebnÌ komise a ani urna na hlasovacÌ lÌstky.
Kr·tce po volb·ch byl pro Ëleny novÏ vzniklÈho parlamentu zorganizov·n proûitkov˝ kurz ñ ÑVÌkendovÈ spanÌ ve ökoleì. DÌky h¯e na vesmÌrnou
v˝pravu jsme mÏli moûnost se poznat a uËit se vz·jemnÈ spolupr·ci a komunikaci. Stihli jsme prodiskutovat naöe pl·ny pro letoönÌ rok a dohodnout
se na akcÌch, kterÈ hodl·me uspo¯·dat pro û·ky naöÌ ökoly.
Jednou z nejbliûöÌch akcÌ bude n·vötÏva a prezentace Ëinnosti z·stupci naöeho ökolnÌho parlamentu v PoslaneckÈ snÏmovnÏ Parlamentu
»R v Praze, kter· se uskuteËnÌ v ˙ter˝ 27. 11. 2012.
Lenka Sp·Ëilov·, Hana Pollakov·
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Stalo se

Chyst·me

Ho¯et, ale nevyho¯et

Orato¯ sbÌr· vÌËka pro Lucinku

ÑPokud zap·lÌte oba konce svÌËky, zÌsk·te
tÌm dvakr·t vÌce svÏtla. SvÌËka vöak z·roveÚ dvakr·t rychleji vyho¯Ì.ì TÌmto obrazem ilustruje
Myron D. Rush proces, kter˝ smÏ¯uje k lidskÈmu
vyho¯enÌ.
V r·mci programu SaVIO n·s opÏt navötÌvil
MUDr. Frantiöek Havl·t, aby p¯ednesl tÈma
v dneönÌ dobÏ st·le vÌce aktu·lnÌ. Syndrom vyho¯enÌ. P¯izval si k tomuto veËeru Ing. Ji¯Ìho
CetkovskÈho, svÈho pacienta, kter˝ posluchaË˘m p¯inesl osobnÌ svÏdectvÌ s n·zvem ÑP¯ÌbÏh
jednÈ z 1054ì. RozumÏjme transplantovanÈ ledviny.

Na samotnÈm zaË·tku listopadu se zmÌnil mal˝
Ali o akci, kter· probÌh· v jejich ökole ñ sbÌrajÌ
vÌËka od PET lahvÌ pro malou holËiËku, kter·
pot¯ebuje penÌze na lÈËbu.
Proto jsme se rozhodli, ûe se do (v souËasnÈ
dobÏ) celorepublikovÈ akce zapojÌme a sh·nÏli
jsme dalöÌ informace o Lucince. Lucinka se narodila jako jedna z dvojËat, nicmÈnÏ jejÌ p¯Ìchod
na svÏt doprov·zely r˘znÈ komplikace, kterÈ
zap¯ÌËinily zhoröenÌ jejÌho zdravotnÌho stavu.
V souËasnÈ dobÏ Lucka a jejÌ maminka usilujÌ
o zÌsk·nÌ penÏz na lÈËebnou k˘ru, kter· by podpo¯ila v˝voj LucËiny hybnosti. PenÌze zÌsk·vajÌ
prost¯ednictvÌm sbÏru vÌËek od PET lahvÌ ñ za
kaûdÈ kilo dostanou 5 KË. ZaËali jsme tedy
v Orato¯i sbÌrat vÌËka a budeme doufat, ûe se
k n·m a n·slednÏ k Lucince budou kut·let v hojnÈm mnoûstvÌ. TÌmto zveme vöechny, kte¯Ì by se
chtÏli p¯ipojit ke sbÌr·nÌ vÌËek, aby vÌËka donesli
do Saleska a spolu s dÏtmi z Orato¯e se pokusili
p¯ispÏt na pomoc Lucce a celÈ jejÌ rodinÏ.
Petra Strmiskov·

KLUB VeSPOD V·noËnÌ VeSPOD 21. 12.
KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
V prvnÌ Ë·sti p¯edn·öky pan doktor kr·tce
sezn·mil ˙ËastnÌky programu SaVIO s logoterapiÌ, psychoterapeutick˝m smÏrem prof. Dr. V. E.
Frankla. N·zev je odvozen od slova logos, coû
znamen· smysl. Pr·vÏ smysl lidskÈho ûivota
a jeho hodnoty pat¯Ì mezi ˙st¯ednÌ tÈma tÈto ökoly. V souvislosti se syndromem vyho¯enÌ vnÌm·
pan doktor logoterapii jako vhodn˝ n·stroj
k p¯ekon·v·nÌ nemocÌ a utrpenÌ. Pro osoby, kterÈ
proch·zejÌ syndromem vyho¯enÌ, m˘ûe b˝t tato
pomoc velmi podstatn·, neboù jejich svÏt se
zhroutil a ûivot p¯estal d·vat smysl. Logoterapie
usiluje o to, aby p¯ispÏla klientovi v jeho ˙silÌ
nalÈzt vlastnÌ ûivotnÌ smysl v souladu s jeho ûivotem a osobnostÌ. Cel· duchovnÌ energie a pozornost jsou zamÏ¯eny na nÏco, co leûÌ mimo
ËlovÏka samÈho. Nemocn˝ se nezab˝v· tÌm, jak˝m zp˘sobem p¯ekonat tÏûkost, ale soust¯edÌ se
na nÏco, co je za p¯ek·ûkou. Na smysl, kter˝ leûÌ
Ñzaì Ëi Ñnadì.
ée takov˝ model v boji s nemocÌ funguje,
dosvÏdËil sv˝m ûivotnÌm p¯ÌbÏhem Ing. Ji¯Ì Cetkovsk˝. ObdivuhodnÈ svÏdectvÌ o svÈm boji
s autoimunitnÌm onemocnÏnÌm ledvin vypr·vÏl
s klidnou samoz¯ejmostÌ. PodÏlil se s posluchaËi
o zkuöenosti, kterÈ mu p¯inesly z·pasy s utrpenÌm, bolestmi a nemocÌ, a ve kter˝ch, dÌky sv˝m
pozitivnÌm postoj˘m, pracovnÌ angaûovanosti,
sportu, cestov·nÌ a p¯edevöÌm svÈ rodinÏ, vyhr·v·.
Smysl lze objevit vykon·nÌm Ëinu, proûitÌm
hodnoty nebo utrpenÌm. To je jednÌm z v˝chodisek logoterapie. Bylo to i v˝chodisko v ûivotnÌ
situaci Ing. Ji¯Ìho CetkovskÈho, kter˝ posluchaË˘m dok·zal, ûe nepodlehnout beznadÏji a zamÏ¯it se na smysl, kter˝ leûÌ p¯ed n·mi, vede
k intenzivnÏjöÌmu a radostnÏjöÌmu zakouöenÌ
Mgr. Jitka Habernalov·
ûivota.

&

»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t na tÈma:
HR¡TKY S KÿIäç¡LOVOU PRYSKYÿICÕ
Kdy? 6. 12. 2012 od 9 do 11 hodin v Salesku.
P¯ihlaöov·nÌ od 26. 11. na www.salesianivali.cz
(aktivita ÑHr·tky s k¯iöù·lovou prysky¯icÌì). DÏti
vÌt·ny ñ prostory pro hranÌ dÏtÌ zajiötÏny. PodrobnÏjöÌ info na webu a let·ËcÌch.

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost
Ochrana spot¯ebitele p¯ed nepoctiv˝mi praktikami prodejc˘ zboûÌ a poskytovatel˘ spot¯ebitelsk˝ch ˙vÏr˘ ñ JUDr. Blanka Schˆblov·,
advok·tka, Ëlenka dozorËÌ rady EvropskÈho institutu pro smÌr, mediaci a rozhodËÌ ¯ÌzenÌ.

JUDr. Lenka Pavlov·, Ph.D., advok·tka, ¯editelka EvropskÈho institutu pro smÌr, mediaci a rozhodËÌ ¯ÌzenÌ, rozhodce RozhodËÌho soudu p¯i
Hospod·¯skÈ a Agr·rnÌ komo¯e »eskÈ republiky.
ñ uzavÌr·nÌ smluv mimo obchodnÌ prostory
prodejc˘ (p¯edv·dÏcÌ akce)
ñ informaËnÌ povinnost prodejc˘
ñ odstoupenÌ od smluv
ñ zak·zanÈ praktiky prodejc˘
ñ smlouvy o spot¯ebitelskÈm ˙vÏru
ñ nep¯imÏ¯en· ujedn·nÌ ve smlouv·ch, lichva
Smyslem p¯edn·öky je varovat obËany p¯ed nÏkter˝mi praktikami prodejc˘ a poskytovatel˘
spot¯ebitelsk˝ch ˙vÏr˘ a uvÈst nÏkterÈ p¯Ìklady
z praxe. ZejmÈna v p¯edv·noËnÌm obdobÌ stoup·
tlak tÏchto subjekt˘ na zv˝öenÌ nakupov·nÌ
a zadluûov·nÌ se lidÌ a je t¯eba jim poskytnout informace k jejich ochranÏ.
Kdy: ˙ter˝ 11. 12. v 19.00. Kde: klub VeSPOD.

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

T¯Ìkr·lov˝ vÌkend v Salesku
5.ñ6. ledna 2013
Sobota 5. 1. od 10.00 ñ Karneval, bohat˝ program pro dÏti i jejich rodiËe. P¯ehlÌdka nejlepöÌch zvÌ¯ecÌch masek. Cena: 50 KË dospÏlÌ,
30 KË dÏti, rodinn· vstupenka 140 KË (2 dospÏlÌ
+ min. 2 dÏti).
Sobota 5. 1. od 19.00 ñ Ponoûkov˝ b·l, p¯edprodej vstupenek od 12. 12. 2012 na recepci
Saleska, 150 KË s mÌstenkou, 130 KË bez mÌstenky nebo s ˙kolem, 200 KË na mÌstÏ. Hraje
skupina CS KreditnÌ systÈm.
NedÏle 6. 1. od 10.00 ñ DivadelnÌ p¯edstavenÌ
Nafoukan· dcerka. HrajÌ dÏti z dramatickÈho
krouûku salesi·nskÈho st¯ediska v OstravÏ.
Vstup zdarma.

Salesko na LÌöeÚsk˝ch V·nocÌch
I letos se naöe st¯edisko z˙ËastnÌ spoleËnÈ lÌöeÚskÈ oslavy V·noc. P¯ipravili jsme si pro v·s p·r
tvo¯iv˝ch aktivit a kromÏ toho bude mÌt na pÛdiu
velkou premiÈru n·ö dramatick˝ krouûek. Zastavte se na LÌöeÚsk˝ch V·nocÌch u saleskovÈho
stoleËku a urËitÏ si odnesete dom˘ nÏco hezkÈho
na pam·tku. Akce se kon· v sobotu 8. 12. na
DÏlÚ·ku.

Spolupráce Obce Slovákov v Brně
a Základní školy Novolíšeňská
V r·mci multikulturnÌ v˝chovy spolupracuje Obec Slov·kov v Brne se z·kladnÌmi ökolami NovolÌöeÚsk· a MutÏnick·. SpoleËnÏ realizujeme projekty
zamÏ¯enÈ na pozn·v·nÌ jin˝ch n·rod˘, jejich kultury a v˝znamnÈ osobnosti,
kterÈ oba n·rody spojujÌ.
V letoönÌm roce realizujeme projekt ÑO Slov·cÌch na MoravÏì podporovan˝ JMK. Mezi nejzn·mÏjöÌ osobnosti pat¯Ì Duöan Samuel JurkoviË, kter˝ tady
zanechal nezamÏnitelnou stopu. Ve spolupr·ci s uËitelkou v˝tvarnÈ v˝chovy, Kamilou Kopeckou,
jsme se pokusili p¯iblÌûit jeho dÌlo v soutÏûi o nejlepöÌ kresbu ÑDuöan Samuel JurkoviË oËima
dÏtÌì. NejlepöÌ pr·ce byly vyhodnoceny a odmÏnÏny ve dvou kategoriÌch (6. + 7. roËnÌk
a 8. + 9. roËnÌk).
Se z·kladnÌ ökolou NovolÌöeÚsk· spolupracuje Obec Slov·kov v Brne uû druh˝m rokem. V roce 2011 p¯ipravili pro û·ky ökoly kvÌz ÑSlovensko n·ö sousedì, kde se sezn·mili se SR, jejÌ historiÌ,
kulturou i jazykem. I p¯es nÏkterÈ jazykovÈ rozdÌly jsme si schopni nejlÈpe porozumÏt. DÏti se tak
uËÌ toleranci k jin˝m n·rod˘m, respektov·nÌ jejich zvyk˘ a tradic.
Mgr. Judita GuötafÌkov·, vyuËujÌcÌ Zä NovolÌöeÚsk· (redakËnÏ kr·ceno)
Kresba vpravo naho¯e: Duöan Samuel JurkoviË, soutÏûnÌ pr·ce AdÈly ävÈdovÈ, IX. A
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Putování s lampiony

„Za jeden provaz...“

PoslednÌ ¯Ìjnov˝ podveËer se potemnÏlÈ Mari·nskÈ ˙dolÌ rozz·¯ilo spoustou kym·cejÌcÌch se svÏt˝lek. ProbÏhlo zde totiû ÑPutov·nÌ
za svÏt˝lkemì.
PovedenÈ akce, po¯·danÈ Zä Holzova, se z˙Ëastnilo mnoho û·Ëk˘
1.ñ3. t¯Ìd spolu s jejich sourozenci i rodiËi. DÏti si tajuplnou atmosfÈru
kr·snÏ uûily. Putovaly se sv˝mi lampionky ˙dolÌm a na nÏkolika straöideln˝ch stanoviötÌch plnily r˘znorodÈ ˙koly. Veselo bylo nap¯Ìklad
na stanoviöti, kde mÏly dÏti poznat, kdo vyd·v· zvuky, kterÈ se linuly
z lesa. To bylo n·pad˘!

aneb Kr·tk· zpr·va z adaptaËnÌho pobytu 6. a 8. t¯Ìd
v KoryËanech
Ve t¯etÌm z·¯ijovÈm t˝dnu letoönÌho roku jsme zorganizovali t˝dennÌ adaptaËnÌ pobyt v Hipocentru KoryËany. Jako prvnÌ se na dobrodruûnou cestu do p¯ÌvÏtivÈho prost¯edÌ Hipocentra vydala t¯Ìda 8. A, se
svojÌ t¯ÌdnÌ uËitelkou a dvÏma lektorkami z naöÌ ökoly. Motem celÈho
pobytu se stal fiktivnÌ provaz, kter˝m jsme se snaûili propojit vz·jemnÈ
vztahy mezi dÏtmi i pedagogy, nejen hrovou formou, ale i prost¯ednictvÌm z·ûitkov˝ch aktivit. Odtud n·zev celÈho programu. Po n·roËn˝ch
t¯ech dnech, kdy jsme se uËili vz·jemnÈ toleranci, empatii a komunikaci, vyst¯Ìdala osm·ky t¯Ìda 6. A s t¯ÌdnÌ uËitelkou a panÌ asistentkou. To,
ûe cel˝ den bylo uplakanÈ poËasÌ, n·s v˘bec neodradilo od nabitÈho
programu pod st¯echou i ve volnÈ p¯ÌrodÏ. Vöichni si uûili nejen z·bavy
p¯i hr·ch, t·bor·ku s opeËen˝mi öpek·Ëky, ale takÈ n·roËnÈ pr·ce v komunitnÌm kruhu, kde se jsme se snaûili zapracovat na vz·jemnÈm nejen
ökolnÌm souûitÌ. Kr·snÈ vzpomÌnky budeme mÌt jistÏ i na vst¯Ìcn˝ p¯Ìstup majitel˘ a ÑkoÚ·k˘ì z Hipocentra, kte¯Ì n·m ochotnÏ uk·zali, jak
to v jezdeckÈm prost¯edÌ chodÌ, p¯edvedli kovbojskÈ dovednosti i kaûdodennÌ pr·ci kolem tÏchto kr·sn˝ch zvÌ¯at. Nejen jim pat¯Ì dÌk za to,
ûe se adaptaËnÌ pobyt mohl realizovat. MusÌme podÏkovat rodiË˘m,
vedenÌ ökoly a sdruûenÌ rodiË˘, bez kter˝ch bychom nemohli zaûÌt tolik
nevöednÌch vÏcÌ bÏhem tak kr·tkÈ doby.
Z post¯eh˘: ÑUû druh˝ den pobytu bylo moûnÈ pozorovat zlepöenÌ
vz·jemn˝ch vztah˘ ve skupinÏ, ubylo dÏlenÌ kolektivu na menöÌ skupinky, coû potvrdili û·ci i pedagogovÈ. Pobyt v mimoökolnÌm prost¯edÌ
umoûnil ˙ËastnÌk˘m vz·jemnÏ se poznat v nezvykl˝ch situacÌch a byl
p¯i reflexÌch kladnÏ hodnocen. ObÏ t¯Ìdy vyj·d¯ily pot¯ebu prodlouûenÌ
adaptaËnÌho pobytu na vÌce dnÌ.ì ñ lektorka a uËitelka AJ naöÌ ökoly,
Mgr. Krist˝na Odv·rkov·. Ñé·ci dostali p¯Ìleûitost poznat se mimo
ökolnÌ lavice a ökolnÌ prost¯edÌ. V pr˘bÏhu pobytu jsem sledovala, jak

Potom, co vöichni proöli celou trasu, je v cÌli Ëekala zaslouûen· odmÏna. ⁄plnÏ na z·vÏr pak doölo na vypuötÏnÌ nÏkolika balonk˘ p¯·nÌ.
Do p¯Ìpravy celÈ akce byly v p¯edstihu zapojeny i samotnÈ dÏti.
Ve ökole dlabaly d˝nÏ, nÏkterÈ vyr·bÏly lampionky a vöechny se podepisovaly na balonky p¯·nÌ. Ale nejvÏtöÌ kus pr·ce odvedl uËitelsk˝ sbor
z naöÌ ökoly. Za to jim n·leûÌ obrovsk˝ dÌk.
My, rodiËe, m˘ûeme jen doufat, ûe se ÑPutov·nÌ za svÏt˝lkemì stane tradicÌ a nav·ûe tak na vele˙spÏönÈ ñ jiû tradiËnÌ ñ velikonoËnÌ a v·noËnÌ jarmarky na ÑPohanËiì.
AlûbÏta Chalivopulosov·, maminka û·k˘ Zä Holzova

se kolektiv utuûuje a û·ci pozn·vajÌ lÈpe nejen svÈ spoluû·ky, ale takÈ
i sami sebe. Soubor aktivit zamÏ¯en˝ch na stmelov·nÌ kolektivu a zlepöov·nÌ vztah˘ mezi û·ky byl sestaven˝ na mÌru pedagogy naöÌ ökoly
a ökolnÌ psycholoûkou. Jako t¯ÌdnÌ uËitelka hodnotÌm kurz velmi kladnÏ
a povaûuji ho za p¯Ìnosn˝ z·klad pro dalöÌ pr·ci se svou t¯Ìdou.ì ñ t¯ÌdnÌ
uËitelka 6. A t¯Ìdy, Mgr. Veronika Guziurov·. ÑP¯i zp·teËnÌ cestÏ spolu
nejely dvÏ oddÏlenÈ skupiny dÏtÌ, ale jedna spolupracujÌcÌ a navz·jem
komunikujÌcÌ t¯Ìda. A my dospÏlÌ, kte¯Ì jsme se o toto snaûili, m·me pocit pln˝ uspokojenÌ z dob¯e vykonanÈ pr·ce.ì ñ t¯ÌdnÌ uËitelka 8. A t¯Ìdy, Mgr. Hana PavlÌËkov·. Na z·vÏr bych r·da vyj·d¯ila jedno velkÈ
p¯·nÌ a douf·m, ûe za vöechny z˙ËastnÏnÈ. Aby se n·m da¯ilo t·hnout
za jeden provaz nejen v symbolickÈm slova smyslu, ale i v re·lnÈm
ökolnÌm ûivotÏ a nejen ve t¯Ìd·ch, kterÈ mÏly moûnost proûÌt nevöednÌ
dny v nevöednÌm prost¯edÌ.
Mgr. Duöana Jurkov·,
ökolnÌ psycholoûka
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
borovice, smrky, stříbrné smrky, jedle
denně nové čerstvě řezané stromky
OVOCE, ZELENINA „Na konečné“, Líšeň –
ulice Svánovského, naproti supermarketu Albert
tel.: 605 258 897, 605 547 360
Velký výběr za skvělé ceny. Po domluvě dovoz až domů.
Jsme tu pro vás: PO–PÁ 9.00–18.30, SO 8.00–17.00,
NE 8.00–17.00
Prodej denně od 1. 12. do 23. 12.
Breitcetlova
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Kapacita 15 dětí, věk 3–6 let.

Bližší informace
na tel. 774 591 011
FITNESS BODY-SLIM – MARIE ČERMÁKOVÁ
nyní nově na Štefáčkově 15, Brno-Líšeň.
Vánoční dárkové slevové permanentky na cvičení Gyro, Pilates rehabilitace, Pilates na podložkách, s míčem, gumou. Cvičení je zaměřeno
proti bolesti zad. Cvičení lze libovolně kombinovat. Cvičení seniorů
za jedinečnou cenu – 60 minut cvičení při předplatném cena 45 Kč.
Informace na webu: www.wellness-gyro.cz, mobil: 773 474 758

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň
Broušení hran a skluznic, struktura kamenem, vosk.
Montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Po–Pá 13–18 h., tel.: (v pracovní době) 777 27 69 47

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS,
ELECTRA, LAPIERRE aj.
Ostatní viz Malý-velký obchod. www.tandembike.cz
● HODINOV› MANéEL: nabÌzÌm ¯emeslnickÈ pr·ce vöeho typu
v bytÏ, domÏ, kolem domu i na zahradÏ. Cena 230 KË/h bez
p¯Ìplatku o vÌkendu i ve veËernÌch hodin·ch. Ne˙Ëtuji p¯Ìjezd v lokalitÏ Vinohrady, LÌöeÚ, éidenice. Tel.: 731 227 722.
● Prod·m OV 3+kk, Brno-LÌöeÚ, novostavba, cena: 3 090 000 KË,
RK nevolat, tel. 737 109 753.
● PRON¡JEM BYTU 1+kk, cihlov˝ d˘m, novostavba, ul. HornÌkova,
LÌöeÚ, u polikliniky. N·jem 6700 KË + z·loha energie 1200 KË/
mÏsÌc, od 1. 1. 2013. Mail: mkerblerova@email.cz, tel. 739 602 944.
● PRON¡JEM NEBYTOV…HO PROSTORU (kancel·¯, kosmetika,
pedik˙ra) s WC, s kuchyÚsk˝m koutem, v˝mÏra 12 m2, n·jem 4800
KË + energie/mÏsÌc, ul. HornÌkova, LÌöeÚ, v novostavbÏ, od 1. 1.
2013. Mail: mkerblerova@email.cz, tel. 739 602 944.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● Hled·me ke koupi byt 3+1 nebo 4+1, Brno, LÌöeÚ, v·ûn˝ z·jemce
ñ hotovost. Tel.: 736 161 764, mail: brno.reality@seznam.cz.
● VedenÌ ˙ËetnictvÌ, daÚov· evidence, daÚov· p¯izn·nÌ, mzdy,
20 let praxe. Tel.: 603 306 224, mail: cm.martina@seznam.cz.

OČNÍ AMBULANCE

OČNÍ OPTIKA

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

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

ORDINAČNÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá

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

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

PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá 8:30 - 18:00

Důvěřujte kvalitě
Jitka Jurnečková • Petr Jurnečka
výstava – malba – dřevo – sklo

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!

Darujte dárkový poukaz
do SOLNÉ JESKYNĚ
nebo SOLNÉ INFRASAUNY!
Ideální pro:
l Maminky s dětmi (do 6 let zdarma)
l Prarodiče (zvýhodněné ceny pro seniory)
l Zaměstnance
l Přátelé a kamarády
Zvýhodněné ceny vánočních permanentek
+ DÁREK od nás navíc!

Santé – zdraví a relaxace!
Solná jeskyně Santé Po–Pá 19.00–21.00
Holzova 21
So–Ne 15.00–21.00
Brno – st. Líšeň
Tel.: 605 701 673
www.solnajeskyne-sante.cz
(E-shop brzy v provozu)

Zahájení 7. prosince 2012 v 17 hodin v gotickém sklepení
ARTISSIMO v Domě u tří knížat, Jánská 12, Brno.
Výstava potrvá do 11. 12. 2012 denně 10–18 hodin.
Vernisáž bude spojena se křtem kalendáře výtvarného umění
Česko dnes. Vystoupí i hudební umělci!

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

Zednické a obkladačské práce
tel.: 608 712 180

účetnictví a daňové evidence.
Veškerá daňová přiznání, zpracování mezd a související agendy,
spolupráce s úřady. Možnost docházení i k Vám do firmy.

Tel.: 603 927 718.

Domácí zabijačku 7.–8. 12. 2012 pořádá SK Slatina
areál SK Slatina – pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina)

pátek 7. 12. od 10.00 do 20.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej

sobota 8. 12. 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

Školství
Zä Masarova 11

Výlet za historií – Stránská skála
SluneËn˝ podzim n·m na poË·tku podzimnÌch pr·zdnin zaËal
ukazovat odvr·cenou tv·¯. P¯esto, ûe se znaËnÏ ochladilo, poËasÌ n·s
neodradilo od dalöÌho V˝letu za historiÌ. Tentokr·t jsme se vypravili
na Str·nskou sk·lu.
V d·vn˝ch dob·ch zde sÌdlili pravÏcÌ lovci a bylo zde objeveno t·bo¯iötÏ s (zatÌm) nejstaröÌm n·lezem dokazujÌcÌm pouûÌv·nÌ ohnÏ. TakÈ
je zde do dneönÌ doby moûnÈ nalÈzt poz˘statky fosÌliÌ a n·lezy po lidech sÌdlÌcÌch kdysi v tÈto lokalitÏ. Vûdyù v dob·ch, kdy mezi Str·nskou sk·lou a BÌlou horou jeötÏ tekla ¯eka Svitava, zde b˝vala spousta
zvÏ¯e (velk˝ch konÌ, pt·k˘, lesnÌch slon˘, tygr˘ öavlozub˝ch i jeskynnÌch medvÏd˘...), a takÈ p¯irozenÈ ˙kryty (jeskynÏ) pro lovce a jejich
tlupy. Nach·zel se zde i k·men vhodn˝ pro v˝robu hrot˘ na oötÏpy.
MnohÈ z pam·tek zmizely v dobÏ, kdy se k·men l·man˝ v tÈto lokalitÏ zaËal vyuûÌvat pro stavbu. Dnes jej m˘ûeme vidÏt nap¯. na kaönÏ
na ÑZelÚ·kuì nebo na ZderadovÏ sloupu.
V obdobÌ druhÈ svÏtovÈ v·lky doölo k dalöÌmu poökozenÌ jeskynÌ
jejich ˙pravou a rozöÌ¯enÌm pro pot¯eby tov·rny na leteckÈ motory
ñ Ostmark (dneönÌ Zetor). V˝roba zde mÏla b˝t chr·nÏna p¯ed n·lety.

JeötÏ p¯ed dokonËenÌm
podzemnÌ tov·rny vöak
byla ÑOstmarkaì vybombardov·na a dÌlo ve
Str·nskÈ sk·le z˘stalo
nedokonËeno. S dÏtmi
jsme si prohlÈdli pustÈ
tunely ve spodnÌm pat¯e.
Zjistili jsme, jak svÌtÌ naöe baterky i nÏkterÈ obleËenÌ. Objevili jsme tu
i spÌcÌho netop˝ra. Do dalöÌ jeskynÏ jsme jen nahlÈdli. ÿeöili jsme
z·hadu kreseb nad vchodem a l·mali si hlavu tÌm, co asi svÌtÌ p¯ed z·krutem tunelu. Odtud jsme stoupali k vrcholu Str·nskÈ sk·ly.
Kdyû jsme se naho¯e troöku posilnili, p¯eöli jsme p¯es skalnÌ l·vku
smÏrem k nejvyööÌmu mÌstu Str·nskÈ sk·ly a naöli jeho oznaËenÌ. Shora
jsme se podÌvali na ˙dolÌ, kudy kdysi tekla Svitava. Cestou dol˘ jsme
jeötÏ zvl·dli prozkoumat st¯eleckÈ kryty z obdobÌ prvnÌ republiky a pod
kopcem jsme se dozvÏdÏli, proË se na Str·nskÈ sk·le pasou ovce. A pak
uû jsme se tÏöili do ökoly na tepl˝ Ëaj.
ZdeÚka Chaloupkov· a Eva Kr·tk·, äD Zä Masarova

Projekt Učíme se e-learningem na ZŠ Novolíšeňská
Od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014 bude Z·kladnÌ
ökola NovolÌöeÚsk· zapojena do operaËnÌho
programu VzdÏl·v·nÌ pro konkurenceschopnost s projektem UËÌme se e-learningem. Pod
pojmem e-learning ch·peme vzdÏl·vacÌ proces,
vyuûÌvajÌcÌ informaËnÌ a komunikaËnÌ technologie k tvorbÏ kurz˘, k distribuci studijnÌho obsahu, komunikaci mezi û·ky a pedagogy a k ¯ÌzenÌ studia.
Projekt na Zä NovolÌöeÚsk· je zamÏ¯en na
zv˝öenÌ kvality vzdÏl·v·nÌ zavedenÌm e-learningu do bÏûnÈ v˝uky na 2. stupeÚ z·kladnÌ ökoly.
E-learningovÈ prvky chceme zavÈst do p¯ÌrodovÏdn˝ch obor˘: Matematika a jejÌ aplikace, Fyzika, Chemie a P¯Ìrodopis.

HlavnÌm v˝stupem projektu bude ökolnÌ
e-learningov˝ port·l LMS Moodle, kter˝ bude
slouûit pro tvorbu, ukl·d·nÌ, prezentaci a sdÌlenÌ
vlastnÌch e-learningov˝ch v˝stup˘ s ostatnÌmi
ökolami. VlastnÌ v˝stupy ñ celÈ e-learningovÈ
vyuËovacÌ hodiny, kratöÌ e-learningovÈ v˝stupy
nebo e-testy ñ budou vznikat spolupracÌ sedmi
pedagog˘ p¯ÌrodovÏdn˝ch obor˘ a dvou informatik˘. HlavnÌmi cÌlov˝mi skupinami budou
û·ci 2. stupnÏ a uËitelÈ, kte¯Ì se z˙ËastnÌ ¯ady
ökolenÌ v oblasti ICT.
Projekt nem· za cÌl suplovat bÏûnÈ uËebnice
a postupy, ale rozöÌ¯it proces uËenÌ o z·bavnÏjöÌ
a vÌce motivaËnÌ formy zÌsk·v·nÌ vÏdomostÌ
a dovednostÌ. Budeme se snaûit o to, aby û·ci

mÏli moûnost se aktivnÏji zapojovat do procesu
uËenÌ, aby byli vÌce vtaûeni do problÈmu a aby
Ëasto stereotypnÌ klasick· v˝uka byla zpest¯ov·na modernÌmi metodami. Po ukonËenÌ projektu
chceme nad·le pokraËovat v popsan˝ch aktivit·ch a plnÏ zaËlenit e-learning do vyuËov·nÌ vÏtöiny vzdÏl·vacÌch obor˘ naöeho ökolnÌho vzdÏl·vacÌho programu.
Projekt je spolufinancov·n z prost¯edk˘ ESF
a ze st·tnÌho rozpoËtu »eskÈ republiky.
kolektiv uËitel˘ ZS NovolÌöeÚsk·

Z dopisů čtenářů
Vöimli jste si?
Ondr·Ëkova ulice podle mÈho soudu nepat¯Ì
v LÌöni k tÏm nejhezËÌm. Po pravÈm b¯ehu LÌöeÚskÈho potoka vede jedna z hlavnÌch silnic, je zde
pomÏrnÏ hust· doprava a hluk. Proto, kdyû vyrazÌm na proch·zku smÏrem do Mari·nskÈho
˙dolÌ, vyberu si vûdy lev˝ b¯eh.
Asi p¯ed dvÏma lety jsem si v dolnÌ polovinÏ
ulice na zÌdce nad potokem vöimla poË·teËnÌch
krok˘ nÏËeho, co se do dneöka rozvÌjÌ a podle
mÈho soudu velmi p¯ispÌv· k jejÌmu zkr·ölenÌ.
Pozvolna zde zaËaly vyr˘stat p¯ekr·snÈ mozaiky.
Nejd¯Ìve jednoduööÌ, pozdÏji st·le propracovanÏjöÌ.
S v˝zdobou zÌdky zaËalo p·r lidÌ, kte¯Ì ve
zmÌnÏnÈ oblasti bydlÌ a jejÌ öediv˝ betonov˝ povrch se jim nelÌbil. Nejsou profesion·lnÌ v˝tvarnÌci, ale mnozÌ pracovali s keramikou v kurzech,
coû m˘ûeme poznat i podle v˝stavek zajÌmav˝ch
v˝robk˘ za okny jejich domov˘. DÌky tÏmto zkuöenostem zaËali do sv˝ch dÏl komponovat i sloûitÏjöÌ tvary ñ nap¯Ìklad plastickÈ slunce a r˘znÈ
bizarnÌ obliËeje. SouË·stÌ jednoho z obr·zk˘ je
dokonce lahev se vzkazem napsan˝m na kusu
papÌru uvnit¯. Skupina tv˘rc˘ se rozrostla o dalöÌ
umÏlecky zaloûenÈ osoby a dneska je zÌdka Ñrozebran·ì. Zb˝vajÌcÌ plochy, na kter˝ch je dostatek mÌsta pro ztv·rnÏnÌ obrazu, uû majÌ lidÈ za-



mluveny a je jenom ot·zkou Ëasu,
kdy na nich svoji fantazii p¯etavÌ
do umÏleckÈho dÌla.
Tato Ëinnost tv˘rËÌch osobnostÌ LÌönÏ p¯ispÏla nejenom k jejÌmu zkr·ölenÌ, ale takÈ k p¯Ìkladn˝m sousedsk˝m vztah˘m. ObËas
se sch·zejÌ, aby si popovÌdali
a dvakr·t do roka se sklenkou vÌna
Ëi jinÈho moku v ruce, kytarami
a dalöÌmi n·stroji, kterÈ ovl·dajÌ, si
spoleËnÏ p¯i grilov·nÌ i zazpÌvajÌ.
Mozaiky jsou tvo¯eny p¯edevöÌm z odlomk˘ obyËejn˝ch obkladaËek p¯ilepen˝ch bÏûn˝m lepidlem a dokonËeny sp·rovacÌ hmotou. ZatouûÌte-li mÌt podobnÏ kr·sn˝ obr·zek u v·s doma, staËÌ zajÌt
na Ondr·Ëkovu a poptat se po autorech. R·di v·m prozradÌ jak na to a pokud vaöe fantazie nenÌ jeötÏ
v dostateËnÈm rozletu, poradÌ
i s n·mÏtem. MajÌ jich totiû tolik,
ûe si mozaiky pro potÏöenÌ oka i duöe tvo¯Ì i doma.
P¯estoûe poËasÌ k vych·zk·m
uû tak nel·k·, protoûe slunÌËka m·me v tÏchto dnech mÈnÏ a mÈnÏ,
zkuste se zajÌt podÌvat na to, kterÈ
svÌtÌ na zÌdce. UrËitÏ v·s zah¯eje.
Eva Bartuskov·

Foto J. ProdÏlal
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KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líeò, tel.: 544 210 182
DÌLÒÁK, Klajdovská 28, Brno-Líeò, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
Pozv·nka:

SrdeËnÏ v·s zveme na koncert
ÑzpÌvajÌcÌho pr·vnÌkaì IVO JAHELKY.
»tvrtek 24. ledna 2013 v 19.00 hod.
v kulturnÌm domÏ DÃL“¡K,
Klajdovsk· 28, Brno-LÌöeÚ,
tel.: 544 210 136, 739 252 117.
Vstupenky jsou jiû v p¯edprodeji! M˘ûete je takÈ zakoupit
na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7,
tel.: 544 210 182, 731 117 114, www.kclisen.cz.
JednotlivÈ vstupy na pohybovÈ kurzy KCL Kotlanka
N·vötÏvnÌk˘m pohybov˝ch kurz˘ KCL nabÌzÌme i moûnost
jednotliv˝ch vstup˘ v n·sledujÌcÌch kurzech:

Zumba + posilov·nÌ
CviËenÌ pro seniory
Kalanetika
Pilates
CviËenÌ pro zdrav· z·da

pondÏlÌ
pondÏlÌ
˙ter˝
˙ter˝
st¯eda

19.00ñ20.00
11.00ñ11.45
17.00ñ18.00
19.00ñ20.00
17.00ñ18.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

P¯ipravujeme:
CviËenÌ pro maminky a dÏti. ZaËÌn·me 7. ledna 2013.
PondÏlÌ 10.00ñ11.00 (pro dÏti ve vÏku 1ñ2 roky)
»tvrtek 10.00ñ11.00 (pro dÏti ve vÏku 4 mÏsÌce ñ 1,5 roku)

LÍEÒSKÉ NOVINY
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Sport
Podzimní sezona přípravek

V

minulÈm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin jsme
v·s sezn·mili se systÈmem n·bor˘
a fungov·nÌm p¯Ìpravek SK LÌöeÚ, kterÈ se
sice, kromÏ bÏûnÈ p¯Ìpravy, ˙ËastnÌ r˘zn˝ch
turnaj˘ a z·pas˘, ale nejsou za¯azeny do jednotliv˝ch soutÏûÌ. Dnes bychom V·m chtÏli
p¯edstavit muûstva p¯Ìpravek, kter· jiû bojujÌ
o kaûd˝ bod a pozici v soutÏûnÌ tabulce.
***
A je tu listopad... konec podzimnÌ Ë·sti
fotbalovÈ sezony 2012/2013. Na h¯iötÏ se sn·öÌ listÌ, letos m·me za sebou uû i snÏhovou premiÈru a je tudÌû Ëas poohlÈdnout se za z·pasy
tohoto podzimu. V kr·tkosti mi dovolte p¯ipomenout, kter· druûstva odehr·la mistrovsk·
utk·nÌ a kte¯Ì jsou ti, co t˝den co t˝den vbÏhnou na h¯iötÏ a snaûÌ se, co jim sÌly staËÌ, uhr·t
vÌtÏzstvÌ, uk·zat soupe¯˘m i n·m ostatnÌm, ûe
oni jsou p·ni fotbalisti, zatÌm malÌ vzr˘stem,
ale velcÌ odhodl·nÌm, bojovnostÌ a chutÌ hr·t
fotbal. ZaËnÏme tedy od nejmladöÌch...
MladöÌ p¯Ìpravka C+D: V souËasnÈ dobÏ je v k·dru 26 kluk˘ r. 2005, coû je velice
vysok˝ poËet. Jedn· se o nejmladöÌ p¯Ìpravku
v LÌöni, kter· hraje mistrovsk· utk·nÌ.
TrÈnujÌ 3◊ t˝dnÏ, (2◊ v Mari·nskÈm ˙dolÌ na p¯ÌrodnÌ tr·vÏ a 1◊ na umÏlÈ tr·vÏ v are·lu SK LÌöeÚ. Na podzim p¯ihl·sili do soutÏûÌ
2 druûstva. Tabulky se u tÈto kategorie neuv·dÌ. Ml. p¯Ìpravka C 6 utk·nÌ vyhr·la a 2 prohr·la. Ml. p¯Ìpravka D 5 z·pas˘ vyhr·la a ve
4 prohr·la. Je nutnÈ podotknout, ûe za nÏkterÈ
soupe¯e nastupujÌ i chlapci o rok staröÌ. S v˝kony svÏ¯enc˘ jsou trenÈ¯i spokojeni. P¯es
zimnÌ p¯est·vku budou d·le rozvÌjet fotbalovÈ
dovednosti hr·Ë˘ 2◊ t˝dnÏ na Zä MutÏnick·.
Z˙ËastnÌ se halovÈ ligy a nÏkolika turnaj˘.
MladöÌ p¯Ìpravka A+B: K·dr t˝mu tvo¯Ì
16 hr·Ë˘ roËnÌku 2004, hrajÌcÌch takÈ 2 skupiny soutÏûe. Po podzimnÌ Ë·sti je skupina A
na pr˘bÏûnÈm 6. mÌstÏ tabulky s 19 body
a celkov˝m skÛre 102:59 a skupina B bude
p¯es zimu vÈvodit 1. mÌstu s celkovou bilancÌ
7 v˝her, 1 prohra a 1 remÌza ñ to jim vyneslo

22 bod˘ a skÛre 102:27... Je vidÏt, ûe i v tÈto kategorii je spousta öikovn˝ch st¯elc˘. Hr·Ëi si p¯es
zimu na halov˝ch turnajÌch prohloubÌ svÈ dovednosti a budou tak p¯ipraveni na jarnÌ Ë·st
soutÏûÌ.
StaröÌ p¯Ìpravka C+D: RoËnÌk 2003. Po
reorganizaci soutÏûÌ p¯Ìpravek zaËali hr·t, stejnÏ
jako ostatnÌ p¯Ìpravky, ve dvou skupin·ch soutÏûe. ÑByli jsme zvÏdavÌ, jak se kluci poperou se
systÈmem hry 5+1. Na letnÌm soust¯edÏnÌ jsme
se na tento systÈm hry zamÏ¯ili a myslÌm, ûe se
ubÌr·me spr·vn˝m smÏrem. Kluci jsou vÌce u balonu a uËÌ se tvo¯it hru.ì To jsou slova z ˙st nejpovolanÏjöÌch, z ˙st trenÈra Michala ToczyskÈho. V polovinÏ soutÏûe jsou zatÌm na pr˘bÏûnÈm
prvnÌm mÌstÏ ve skupinÏ B a na druhÈm mÌstÏ
ve skupinÏ D. Kluci se snaûÌ a odmÏnou jim je,
ûe se drûÌ na prvnÌm mÌstÏ nebo v pop¯edÌ sv˝ch
skupin. Tabulce st¯elc˘ ve skupinÏ B vÈvodÌ
na prvnÌch t¯ech mÌstech borci SK LÌönÏ ñ Jan
Holomek se vst¯elen˝mi 26 brankami, na druhÈm mÌstÏ Ian Gill s 21 brankami a Tom·ö Klement s 20 vst¯elen˝mi gÛly. Ale fotbal je t˝mov·
hra takûe velk· pochvala pat¯Ì vöem kluk˘m staröÌ p¯Ìpravky. TrenÈ¯Ì Michal Toczyski, Luboslav
Hn·t a Michal äebela se snaûÌ vychov·vat budoucÌ hr·Ëe, ale obËas je to s dÏtmi velice tÏûkÈ.
StaröÌ p¯Ìpravka A+B: K·dr tvo¯ilo na
podzim 18 kluk˘ roËnÌku 2002, hrajÌcÌch stejnÏ
jako ostatnÌ p¯Ìpravky ve 2 skupin·ch soutÏûe.
Nutno podotknout, ûe nÏkte¯Ì soupe¯i majÌ
v k·dru chlapce o rok mladöÌ a dle toho vypadajÌ
i v˝sledky..., ale to d·v· kluk˘m moûnost zdokonalovat se v technice, p¯ihr·vk·ch, zkr·tka si hru
vychutnat a zkouöet, co vöe umÌ a ukazujÌ hru,
na kterou je radost pohledÏt. V˝sledkem je,
po podzimnÌ Ë·sti, 1. a 2. mÌsto v soutÏûÌch, s bilancÌ pouze 1 por·ûky a celkov˝m skÛre z obou
t˝m˘ 247:41 ñ kluci se v t˝mech toËÌ, vöichni
st¯ÌlÌ gÛly, tudÌû v˝sledky jsou z·sluhou vöech!
Podzim n·m p¯inesl i ˙Ëast na nÏkolika turnajÌch, vËetnÏ VelkÈho fin·le na E.ON Junior Cupu
v OtrokovicÌch a pr·vÏ zaËÌnajÌcÌ halov· sezona
bude snad stejnÏ ˙spÏön· jako ta podzimnÌ, coû

dokazuje n·ö 1. halov˝ turnaj v OstravÏ,
ze kterÈho jsme si hned 1. listopadov˝ vÌkend
p¯ivezli zlato! Uû teÔ m·me kalend·¯ pln˝ halov˝ch turnaj˘ ñ tÏch v˝jezdnÌch i tÏch, co budeme po¯·dat sami.V zimÏ nebudeme zah·let
a fotbal bude naöÌm spoleËnÌkem i v tomto obdobÌ.
A co ¯Ìci z·vÏrem? Je jistÈ, ûe podzim byl
pro p¯Ìpravky velmi ˙spÏön˝, ûe v LÌöni m·me
öikovnÈ kluky, trenÈry i rodiËe, kte¯Ì jsou
do fotbalu zap·lenÌ, kte¯Ì obÏtujÌ t˝den co t˝den sv˘j Ëas i finance pro tu Ñkulatou vÏcì
zvanou ÑkopaË·kì a pro FOTBAL se vöÌm,
co k nÏmu pat¯Ì... Vöem p¯Ìpravk·m p¯eji
˙spÏönou halovou sezonu a uû teÔ se urËitÏ
vöichni tÏöÌme na jarnÌ Ë·st soutÏûe.
Jind¯iöka Spi¯Ìkov·
St. p¯Ìpravka A+B, roËnÌk 2002

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

Mikul·ösk˝ volejbalov˝ turnaj
mix˘ neregistrovan˝ch
Datum:
MÌsto:

sobota 8. 12. 2012
velk˝ s·l sokolovny,
Belcrediho 27, tÏlocviËna
Zä Holzova, LÌöeÚ
StartovnÈ: 400,ñ KË na druûstvo
Zah·jenÌ:
8.45 hod., prezentace
7.30ñ8.45 hod. v sokolovnÏ
Druûstvo:
2 ûeny + 4 muûi ñ povinnÏ
1 muû nad 55 let
(neakceptov·n jako libero)
Ceny:
druûstva na prvnÌch t¯ech
mÌstech dostanou
Mikul·öskou nadÌlku
ObËerstvenÌ: zajiötÏno v malÈm s·le
restaurace na ChajdÏ
P¯ihl·öky: J. Neubauer, t. 608 617 236,
neuba@post.cz
Partnerem akce je KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
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Sportovní komise Rady městské části Brno-Líšeň
pořádá každoroční
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SILVESTROVSKÝ POCHOD
V PONDĚLÍ 31. 12. 2012
Start je od 9.00 do 10.00 hodin
v Mariánském údolí.
Důstojné zakončení pochodu a roku
v restauraci POTREFENÁ HUSA
na radnici.
TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ.
PARTNEREM AKCE
JE KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ.
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