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ZDARMA
Líšeňské trhy – tradice a poctivost
LÌöeÚ obnovuje tradice v podobÏ farm·¯sk˝ch trh˘, kterÈ budou slavnostnÏ zah·jeny
nad podzemnÌ zast·vkou JÌrova dne 17. prosince 2011 od 10.00 hod.
Farm·¯skÈ trhy jsou dnes û·dan˝m zp˘sobem nakupov·nÌ potravin a v˝robk˘ p¯Ìmo
od prvov˝robc˘ a vynech·vajÌ meziËl·nek
zvan˝ supermarket Ëi obchod. Lze je oznaËit
za öetrnÈ k ûivotnÌmu prost¯edÌ a takÈ podporujÌcÌ lok·lnÌ ekonomiku. O kvalitÏ prod·vanÈho zboûÌ p¯Ìmo od v˝robc˘, ve srovn·nÌ
s obchodnÌmi ¯etÏzci, ani nemluvÏ. Nejen na
JiûnÌ MoravÏ je mnoho zemÏdÏlc˘ a farm·¯˘,
kte¯Ì prod·vajÌ svÈ zboûÌ p¯Ìmo. P¯ijÌt a ochutnat jejich v˝robky je to nejmenöÌ co m˘ûeme
pro sebe udÏlat a vytvo¯it si tak vlastnÌ n·zor
na kvalitu prod·vanÈho zboûÌ v obchodnÌch
¯etÏzcÌch.
V souvislosti s farm·¯sk˝mi trhy jsme poloûili 5+1 ot·zek panu mÌstostarostovi Jozefu
Sedl·Ëkovi.
1. ProË farm·¯skÈ trhy a co V·s vedlo k tomu,
ûe budou probÌhat zrovna v prostoru nad podzemnÌ zast·vkou MHD JÌrova?
Farm·¯skÈ trhy nejsou pouze ÑmodernÌì,
ale jsou p¯edevöÌm n·vratem k tradicÌm. KonkrÈtnÏ v LÌöni majÌ trhy bohatou historii.
Chceme nav·zat na to dobrÈ, co v LÌöni vûdy
bylo a z·roveÚ nabÌdnout lidem poctivÈ potraviny. PoctivÈ, vznikajÌcÌ podle staletÌ provÏ¯en˝ch postup˘, bez pouûitÌ chemie, kterÈ byly
vyprodukov·ny lok·lnÏ a nemusely na V·ö
talÌ¯ cestovat p¯es p˘l svÏta. UmÌstÏnÌ trh˘
bylo hlavnÏ ot·zkou prostoru vhodnÈ velikosti
a dostupnosti pro celou LÌöeÚ. D·le potom
napojenÌ na inûen˝rskÈ sÌtÏ, vysok· fluktuace
obyvatel apod.
2. Kolik stojÌ uspo¯·d·nÌ farm·¯sk˝ch trh˘?
150 000 KË jsme dostali dotaci od JihomoravskÈho kraje a asi 100 000 KË bude hrazeno z rozpoËtu M». Tyto v˝daje jsou p¯edevöÌm jednor·zovÈ, byly po¯Ìzeny prodejnÌ
st·nky jednotnÈho vzhledu, doplÚkov˝ mobili·¯ jako jsou koöe a stolky, d·le vybudov·nÌ
el. p¯Ìpojky atd. V n·sledujÌcÌch letech se bude
jednat uû pouze o provoznÌ n·klady, kterÈ budou hradit nejspÌö p¯Ìmo prodejci.
3. MusÌ prodejci splÚovat hygienickÈ, p¯ÌpadnÏ jinÈ normy?
MusÌ a to hned nÏkolik. VÌce konkrÈtnÌch
informacÌ pro prodejce najdete na www.brnolisen.cz.
4. Prov·dÌ radnice nÏjak· opat¯enÌ, aby se
na trzÌch neprod·valo ÑnepoctivÈì zboûÌ?
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Registraci prodejc˘
prov·dÌme na z·kladÏ
vytvo¯en˝ch ÑPravidel
prodeje na farm·¯sk˝ch
trzÌchì a ÑKodexu farm·¯sk˝ch trh˘ì. LÌöÚ·k˘m chceme p¯edevöÌm
nabÌdnout produkty se
znaËkou ÑRegion·lnÌ potravinaì JihomoravskÈho kraje, garantovanÈ
BIO produkty, kvalitnÌ
vakuovanÈ maso od moravsk˝ch statk·¯˘, poctivÈ uzeniny a klob·sy vyrobenÈ pouze z masa,
ËerstvÈ ryby z moravsk˝ch ¯ek, kvalitnÌ farm·¯skÈ s˝ry, chleba a peËivo z obilÌ, kterÈ vyrostlo na
naöich polÌch. TÈmÏ¯ dom·cÌ vejce z podest˝lky,
sezonnÌ moravskou zeleninu a ovoce, marmel·dy, dûemy, moöty, med a spoustu dalöÌho.
5. Jak˝ je rozdÌl v pojmu V·noËnÌ trh a Farm·¯sk˝ trh v ot·zce nabÌzenÈho zboûÌ?
V·noËnÌ trhy jsou pouze rozöÌ¯enou verzÌ
farm·¯sk˝ch trh˘ o typicky v·noËnÌ sortiment.
6. Kolik prodejc˘, nebo druh˘ zboûÌ mohou
n·vötÏvnÌci oËek·vat?
P¯edpokl·d·m, ûe na prvnÌch trzÌch bude asi
20 prodejc˘ s velmi pestr˝m sortimentem, kter˝
jsem nastÌnil v˝öe. V˝bÏr jeötÏ nem·me uzav¯en,
ale uû teÔ V·m mohu slÌbit, ûe urËitÏ narazÌte i na
nÏkolik pÏstitel˘ Ëi chovatel˘ p¯Ìmo z LÌönÏ.
Z·roveÚ p¯edpokl·d·m, ûe jejich poËet se bude
do budoucna zvyöovat. Vöe ale takÈ bude z·leûet
na z·jmu obyvatel. Proto mi dovolte, abych V·s
pozval a p¯ijÔte spoleËnÏ s n·mi obnovit jiû zapomenutou tradici, kterou dokreslÌ lidovÈ vystoupenÌ cimb·lovÈ muziky LÌöÚ·ci, spoleËnÏ
s vystoupenÌm dÏtÌ z lÌöeÚsk˝ch z·kladnÌch
a mate¯sk˝ch ökol. Vöichni jste srdeËnÏ zv·ni.

V·ûenÌ LÌöÚ·ci,
konËÌ n·roËn˝ rok pln˝ zvrat˘ a nejistot
doprov·zejÌcÌch finanËnÌ krizi. Nedovolme vöak, aby tato krize p¯erostla v krizi
mravnÌ.
Pom·hejme sv˝m blÌzk˝m a p¯·tel˘m, aby to dobrÈ mezi n·mi nep¯iölo nazmar. VÏ¯me v sebe sama, ve svÈ schopnosti, neboù tak dok·ûeme sn·ze p¯ekonat
souËasnÈ i budoucÌ problÈmy.
Nechme v Ëase Adventu a V·noc
kaûdodennÌ starosti stranou. ZvolnÏme
tempo, zastavme se proto, abychom s naöimi nejbliûöÌmi str·vili co nejvÌce Ëasu
a objevili skuteËnou podstatu V·noc
v pohodlÌ rodinnÈho kruhu a nejbliûöÌch
p¯·tel. Vûdyù prav· hodnota v·noËnÌch
sv·tk˘ nenÌ p¯Ìmo ˙mÏrn· cenÏ nebo velikosti d·rk˘, ale radosti, kterou p¯in·öÌme. »asto i drobn· pozornost Ëi vlÌdnÈ
slovo dok·ûe potÏöit vÌc, neû bychom
Ëekali.
Do novÈho roku vykroËme spoleËnÏ
s nadÏjÌ, ûe rok 2012 bude poslem dobr˝ch zpr·v pro kaûdÈho z n·s. Z·vÏrem
mi dovolte, abych V·m pop¯·l zdravÌ,
l·sku, ötÏstÌ a spokojenost!
B¯etislav ätefan, starosta

Rohovor s Jozefem Sedl·Ëkem, mÌstostarostou M»
Brno-LÌöeÚ vedl S. Karafi·t, za port·l vlisni.cz

TermÌny trh˘:
17. 12. 2011 V·noËnÌ trhy
(kulturnÌ program 10.00ñ11.30 hodin)
18. 12. 2011 V·noËnÌ trhy
26. 5. 2012 Farm·¯skÈ trhy
2. 6. 2012 Farm·¯skÈ trhy
9. 6. 2012 Farm·¯skÈ trhy
1. 9. 2012 HodovÈ trhy
8. 9. 2012 Farm·¯skÈ trhy
15. 9. 2012 Farm·¯skÈ trhy
MÌsto kon·nÌ: ulice JÌrova, nad podzemnÌ
zast·vkou tramvaje Ë. 8.
OtevÌracÌ doba: 8.00ñ14.00 hodin.

Betlémské světlo
M·te-li z·jem, aby ve vaöich domovech bÏhem v·noËnÌch sv·tk˘ ho¯ela svÌce
se svÏtlem z BetlÈma, p¯ijÔte 22. 12. 2011
do kostela sv. JiljÌ, kde od 16.00 hod. bude
probÌhat jeho rozd·v·nÌ. VystoupÌ zde
n·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·Ëek. S sebou p¯ineste svÌËku v n·dobce nebo lucerniËku.



Zprávy z Radnice
Zveme obËany na

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

20. 12. 2011
ve velkÈm s·le radnice M» Brno-LÌöeÚ,
JÌrova 2 v 17.00 hod.
VÌce na str·nk·ch radnice www.brno-lisen.cz.

Bytová komise a její úkoly
Bytov· komise je poradnÌm org·nem Rady M» Brno-LÌöeÚ. Bytov·
komise ˙zce spolupracuje s bytov˝m odborem ⁄M» p¯i n·vrzÌch doporuËov·nÌ smÏn byt˘ a sestavov·nÌ po¯adnÌku ûadatel˘ o p¯idÏlenÌ obecnÌho bytu v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.
Jelikoû si ËlenovÈ komise jsou vÏdomi, ûe ûadatel˘ o byt je mnohem
vÌce, neû byt˘ samotn˝ch, snaûÌme se co nejvÌce eliminovat neopr·vnÏnÈ
nakl·d·nÌ s obecnÌmi byty. Proto takÈ bytov· komise ned·v· automaticky
zelenou kaûdÈ smÏnÏ. Jelikoû si uvÏdomujeme, ûe nejËastÏjöÌ fiktivnÌ smÏny jsou realizov·ny za pomocÌ byt˘ v n·jemnÌch domech, p¯istupujeme
k tÏmto smÏn·m se zv˝öenou opatrnostÌ. Dvojice Ëlen˘ bytovÈ komise
provede mÌstnÌ öet¯enÌ, coû znamen·, ûe se pokusÌ zjistit, zda dotyËn˝
na uvedenÈ adrese opravdu bydlÌ, nebo se jedn· pouze bydliötÏ fingovanÈ.
V p¯ÌpadÏ dalöÌch nejasnostÌ jsou ûadatelÈ o smÏnu p¯izv·ni na jedn·nÌ bytovÈ komise.
SnaûÌme se zavÈst datab·zi smÏnitel˘. Chceme tak vyjÌt vst¯Ìc poûadavk˘m obyvatel LÌönÏ. Ne kaûd˝ m· dostatek finanËnÌch prost¯edk˘, aby
k˝ûenou smÏnu bytu realizoval za pomoci realitnÌ kancel·¯e (p¯i smÏnÏ
platÌ RK vöechny z˙ËastnÏnÈ strany). A ⁄M» m˘ûe bez zbyteËn˝ch vedlejöÌch n·klad˘ evidovat vöechny poûadavky na smÏny obecnÌch byt˘. Ide·lnÌ
by samoz¯ejmÏ bylo, pokud by se k tÈto iniciativÏ p¯ipojily i dalöÌ mÏstskÈ
Ë·sti, aby bylo moûnÈ napom·hat realizaci smÏn nap¯ÌË Brnem.
Bytov· komise takÈ p¯ipravuje n·vrh Pravidel pro p¯idÏlov·nÌ obecnÌch byt˘. Tato pravidla byla jiû Zastupitelstvem M» Brno-LÌöeÚ schv·lena a po¯adnÌk na p¯ÌötÌ rok se jimi bude ¯Ìdit. Snad nejv˝znamnÏjöÌ zmÏnou
je zavedenÌ skupin ûadatel˘, kterÈ by mÏlo cel˝ systÈm zp¯ehlednit. KompletnÌ znÏnÌ pravidel najdete na webu ⁄M».
K dalöÌm ˙kol˘m bytovÈ komise pat¯Ì spolupr·ce se SML (Spr·va majetku LÌöeÚ). SML p¯edkl·d· bytovÈ komisi seznam û·dostÌ o odpuötÏnÌ
˙rok˘ z prodlenÌ p¯i neplacenÌ n·jemnÈho v obecnÌm bytÏ. Tuto û·dost je
moûnÈ podat aû po ˙plnÈm uhrazenÌ celÈho dluûnÈho n·jemnÈho. Bytov·
komise posuzuje individu·lnÏ kaûd˝ p¯Ìpad a navrhuje RM», v p¯ÌpadÏ
vyööÌ Ë·stky ZM», zda a jakou Ë·stku ûadateli prominout. NovÏ jsme
zavedli vyööÌ mÌru tolerance k tÏm, kte¯Ì û·dajÌ o snÌûenÌ pen·le poprvÈ, neû
k notorick˝m dluûnÌk˘m. Bytov· komise se takÈ snaûÌ n·jemnÌky obecnÌch
byt˘, kter˝m vznikl nÏjak˝ dluh na n·jemnÈm, motivovat k ¯·dnÈmu placenÌ. NovÏ jsou ˙roky z prodlenÌ (povÏtöinou do v˝öe 50 %) prominuty aû
v p¯ÌpadÏ, ûe n·jemnÌk po urËitou dobu (zpravidla 6 mÏsÌc˘) platÌ n·jemnÈ
¯·dnÏ a vËas.
Bytovou komisi m˘ûete kontaktovat se sv˝mi podnÏty na zlepöenÌ jejÌ
pr·ce emailem komise.bytova@brno-lisen.cz.
Kate¯ina Hor·kov·, p¯edsedkynÏ BytovÈ komise RM» Brno-LÌöeÚ

Informace sociálního odboru
Od 1. 1. 2012 dojde ke sjednocenÌ vöech d·vkov˝ch agend, kterÈ budou od uvedenÈho data zajiöùovat pouze kontaktnÌ pracoviötÏ ⁄¯ad˘
pr·ce »R. Zde bude moûnÈ vy¯Ìdit veökerÈ sluûby ñ jak z oblasti nezamÏstnanosti, st·tnÌ soci·lnÌ podpory, hmotnÈ nouze i d·vky pro osoby se zdravotnÌm postiûenÌm.
Pro lepöÌ informovanost obËan˘ jsou MPSV p¯ipravov·ny informaËnÌ
let·ky a plak·ty, bliûöÌ podrobnosti k soci·lnÌ reformÏ jsou uvedeny na internetov˝ch str·nk·ch www.mpsv.cz, webu Soci·lnÌ reforma ñ zmÏny
2012, aktu·lnÌ informace je moûnÈ zÌskat takÈ na soci·lnÌm odboru ⁄M»
Brno-LÌöeÚ.
VÏra Plockov·

Stavební úřad informuje
Stavba bytovÈ domy a ubytovny ul. HornÌkova, Brno-LÌöeÚ
Zpr·vy, kterÈ byly uve¯ejnÏny v denÌcÌch a na r˘zn˝ch webov˝ch
str·nk·ch o stavbÏ HornÌkova, jako stavbÏ protiz·konnÈ, n·s p¯imÏly
informovat obËany LÌönÏ o aktu·lnÌm stavu.

UmÌstÏnÌ stavby:
˙zemnÌ rozhodnutÌ naöeho stavebnÌho ˙¯adu je pravomocnÈ, tuto skuteËnost opakovanÏ potvrdil nad¯Ìzen˝ org·n O⁄Sÿ MMB, MalinovskÈho n·m. 3, 601 67 Brno dne 29. 4. 2011, Ë. j. MMB/0169623/2011.
NESEHNUTÕ Brno podali ke KrajskÈmu soudu v BrnÏ v zastoupenÌ
advok·tnÌ kancel·¯Ì dne 2. 7. 2011 ûalobu, ve kterÈ se toto obËanskÈ
sdruûenÌ dom·h· zruöenÌ rozhodnutÌ O⁄Sÿ MMB, MalinovskÈho 3,
601 67 Brno, ze dne 29. 4. 2011 a tÌm i zruöenÌ ˙zemnÌho rozhodnutÌ
naöeho stavebnÌho ˙¯adu z r. 2007.

PovolenÌ realizace stavby:
stavebnÌ povolenÌ je od roku 2009 pravomocnÈ. Certifik·t autorizovanÈho inspektora je jednou z moûnostÌ povolenÌ realizace stavby, kterou
upravuje stavebnÌ z·kon, proto se jedn· o povolenÌ v souladu se stavebnÌm z·konem. V rozsudku Ë. j. 2 As 37/2011-85 ze dne 25. 5. 2011 dospÏl NejvyööÌ spr·vnÌ soud k z·vÏru, ûe certifik·t vystaven˝ autorizovan˝m inspektorem nenÌ p¯ezkoumateln˝ v odvolacÌm ¯ÌzenÌ podle spr·vnÌho ¯·du. Ministerstvo mÌstnÌho rozvoje dne 22. 8. 2011, pod Ë. j.
25800/09-82 ukonËilo p¯ezkum a spis vr·tilo O⁄Sÿ MMB.

Zah·jenÌ stavby:
1. etapa byla zah·jena v roce 2010, jednalo se o realizaci sjezdu na komunikaci v ulici HornÌkovÏ, vË. v˝ökovÈho p¯eloûenÌ chodnÌku a vybudov·nÌ n·hradnÌch 4 parkovacÌch st·nÌ, tuto samostatnou Ë·st realizovala firma ZEMAKO, s.r.o., se sÌdlem Bohunick· cesta 9, Moravany,
I»: 25504011 a je jiû vÌc jak 1 rok v provozu. StavebnÌk Byty HornÌkova, s.r.o.,se sÌdlem t¯. Kpt. Jaroöe 28, 602 00 Brno, I»: 29183201 ozn·mil v ¯Ìjnu letoönÌho roku zmÏnu zhotovitele stavby, kter˝m je firma
UNISTAV, a.s., se sÌdlem Brno, P¯Ìkop 6, I»: 00531766 a pokraËov·nÌ
2. etapy v˝stavby. V souËasnosti probÌh· p¯Ìprava stavby. Jedn· se o za¯ÌzenÌ staveniötÏ, oplocenÌ, staveniötnÌ p¯Ìpojky, z·zemÌ pro zamÏstnance, sila na maltovÈ smÏsi... a p¯edevöÌm sjezd na staveniötÏ ze silnice
JedovnickÈ, kter˝ odklonÌ z·sobenÌ stavby z ulice HornÌkovy. N·ö stavebnÌ ˙¯ad v souladu se z·konem stavbu kontroluje v p¯edepsan˝ch
kontrolnÌch prohlÌdk·ch.
Z telefonick˝ch dotaz˘ obyvatel je z¯ejmÈ, ûe v souvislosti se stavbou bytov˝ch dom˘ HornÌkova se opÏt öÌ¯Ì poplaönÈ zpr·vy s rasov˝m
podtextem. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ je to jev nebezpeËn˝ a ned· se odhadnout, zda odp˘rci v˝stavby se snÌûili k öÌ¯enÌ tÏchto poplaön˝ch zpr·v
nebo rasisticky zamÏ¯enÈ hnutÌ zneuûilo aktivitu odp˘rc˘ stavby a v tÈto souvislosti öÌ¯Ì rasovou nesn·öenlivost.
Stavba je developersk˝m projektem, kter˝ od samÈho poË·tku
smÏ¯uje k prodeji byt˘ s cÌlem developerskÈ firmy tyto byty prodat se
ziskem. V pr˘bÏhu povolovacÌho procesu se umÌstÏnÌm a povolenÌm
realizace stavby vËetnÏ k·cenÌ d¯evin rostoucÌch mimo les jiû opakovanÏ zab˝val Krajsk˝ soud v BrnÏ, MÏstsk˝ soud v Praze, NejvyööÌ spr·vnÌ soud, stavebnÌ ˙¯ad 1.ñ3. stupnÏ, ministerstvo region·lnÌho rozvoje,
ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ, ve¯ejn˝ ochr·nce pr·v, tj. tak¯ka
vöechny soudy a ˙¯ady v »R. Byly jiû vyd·no desÌtky rozhodnutÌ spr·vnÌch org·n˘ a rozsudk˘ soud˘.
UpozorÚujeme, ûe jsme se na tvorbÏ stavebnÌho z·kona nepodÌleli,
sdÌlÌme n·zor vÏtöiny obËan˘ »R, k nÏkter˝m ustanovenÌm tohoto z·kona. StavebnÌ ˙¯ad musÌ stavebnÌ z·kon respektovat v celÈm jeho znÏnÌ a nem˘ûe si vybÌrat jen ta ustanovenÌ, kter· se mu lÌbÌ.
Ing. Eva Jagoöov·,
vedoucÌ O⁄RV ⁄M» Brno-LÌöeÚ

⁄¯ad M» Brno-LÌöeÚ oznamuje obËan˘m,
ûe st¯eda 28. 12. 2011 nebude ˙¯ednÌm dnem.
DÏkujeme za pochopenÌ.
Ing. Irena Sehnalov·, tajemnice ˙¯adu

LÍEÒSKÉ NOVINY

Zprávy z Radnice

Od 1. ledna 2012 nové občanské průkazy
Od ledna se budou vyd·vat tyto obËanskÈ pr˘kazy: 1. obËansk˝ pr˘kaz se strojovÏ Ëiteln˝mi
˙daji, 2. obËansk˝ pr˘kaz se strojovÏ Ëiteln˝mi ˙daji a kontaktnÌm elektronick˝m Ëipem.
Oba tyto doklady budou mÌt tvar platebnÌ karty,
budou novÏ obsahovat 2D kÛd (dvojdimenzion·lnÌ Ë·rov˝ kÛd), digit·lnÌ zpracov·nÌ podoby
obËana a jeho podpisu. Platnost tÏchto doklad˘
bude 10 let nebo 5 let, bude-li obËansk˝ pr˘kaz
vyd·n obËanovi mladöÌmu 15 let.
3. obËansk˝ pr˘kaz bez strojovÏ Ëiteln˝ch
˙daj˘.
Ministerstvo vnitra nepl·nuje v souvislosti s vyd·v·nÌm nov˝ch obËansk˝ch pr˘kaz˘ jejich
ploönou v˝mÏnu. NovÈ obËanskÈ pr˘kazy se
strojovÏ Ëiteln˝mi ˙daji, p¯ÌpadnÏ obËanskÈ pr˘kazy se strojovÏ Ëiteln˝mi ˙daji a kontaktnÌm
elektronick˝m Ëipem dostanou jen ti obËanÈ,
kte¯Ì si po 1. lednu 2012 p¯ijdou poû·dat o vyd·nÌ obËanskÈho pr˘kazu po skonËenÌ platnosti
nebo z d˘vodu zmÏn ˙daj˘ zapisov˝ch do obËanskÈho pr˘kazu.
Podat û·dost o vyd·nÌ prvnÌch dvou typ˘ obËansk˝ch pr˘kaz˘ bude moûnÈ u vöech obecnÌch ˙¯ad˘ obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ bez
ohledu na mÌsto trvalÈho pobytu. é·dost o vyd·nÌ OP se bude tisknout p¯Ìmo s ˙daji o ûadateli
z informaËnÌho systÈmu, souËasnÏ se po¯ÌdÌ digitalizovan· podoba obËana a zajistÌ se vlastnoruËnÌ podpis obËana k dalöÌmu digit·lnÌmu zpracov·nÌ. Z tohoto d˘vodu je nutn· osobnÌ
p¯Ìtomnost ûadatele o obËansk˝ pr˘kaz. Tyto
doklady budou velikosti kreditnÌ karty. Na û·dost obËana za spr·vnÌ poplatek 500,ñ KË pak
budou obsahovat i kontaktnÌ elektronick˝ Ëip,
do kterÈho se zapÌöe ËÌslo obËanskÈho pr˘kazu

a d·le ˙daje, jejichû z·pis a rozsah stavovÌ
zvl·ötnÌ pr·vnÌ p¯edpis, nap¯Ìklad elektronick˝
podpis.
I nad·le mohou obËanÈ z d˘vodu ztr·ty, odcizenÌ, poökozenÌ nebo zniËenÌ poû·dat o vyd·nÌ
obËanskÈho pr˘kazu bez strojovÏ Ëiteln˝ch
˙daj˘ s dobou platnosti jeden mÏsÌc. O tento typ
dokladu m˘ûe obËan poû·dat v˝hradnÏ na
obecnÌm ˙¯adÏ obce s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ podle mÌsta svÈho trvalÈho pobytu. K tiskopisu
p¯ikl·d· 2 fotografie ze souËasnÈ doby a û·dost
musÌ b˝t obËanem podeps·na.
Jiû nebude moûnÈ poû·dat o nov˝ obËansk˝
pr˘kaz na matriËnÌm ˙¯adÏ.
ObËanÈ M» Brno-LÌöeÚ tedy nebudou moci
poû·dat o nov˝ obËansk˝ pr˘kaz na matrice
⁄M» Brno-LÌöeÚ, JÌrova 2, ale nejblÌûe na
Magistr·tÏ mÏsta Brna, Husova 5.
DalöÌ novinkou je moûnost vydat obËansk˝ pr˘kaz i obËanovi:
ñ mladöÌmu 15 let, za kterÈho û·d· o vyd·nÌ dokladu jeho z·konn˝ z·stupce. Doba platnosti
dokladu je 5 let.
ñ kter˝ nem· trval˝ pobyt na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Doba platnosti dokladu je 10 let.
Do obËanskÈho pr˘kazu se jiû nebudou zapisovat ˙daje:
ñ o omezenÌ nebo zbavenÌ zp˘sobilosti k pr·vnÌm ˙kon˘m,
ñ z·kaz pobytu,
ñ manûel/partner,
ñ nezletilÈ dÏti.
Pokud obËan sdÏlÌ, ûe si nep¯eje zaps·nÌ ˙daje
o rodinnÈm stavu nebo partnerstvÌ (od 1. 1.
2012), anebo ˙daje o adrese mÌsta trvalÈho pobytu (od 1. 1. 2017), tento ˙daj se do obËanskÈho
pr˘kazu nezapÌöe.

⁄daji zapisovan˝mi do obËanskÈho pr˘kazu
jsou:
a) jmÈno, pop¯ÌpadÏ jmÈna, p¯ÌjmenÌ, pohlavÌ,
st·tnÌ obËanstvÌ, datum, mÌsto a okres narozenÌ, rodnÈ ËÌslo, adresa mÌsta trvalÈho pobytu
a rodinn˝ stav nebo registrovanÈ partnerstvÌ.
U obËan˘ narozen˝ch v cizinÏ se zapisuje
pouze kÛd st·tu narozenÌ; n·zev mÌsta a okresu nebo kÛd st·tu narozenÌ se zapisuje podle
stavu ke dni pod·nÌ û·dosti o vyd·nÌ obËanskÈho pr˘kazu. U obËan˘, kte¯Ì nejsou hl·öeni
k trvalÈmu pobytu na ˙zemÌ »eskÈ republiky,
se trval˝ pobyt do obËanskÈho pr˘kazu nezapisuje,
b) ˙¯ednÌ z·znamy obsahujÌcÌ nezkr·cenou podobu jmÈna, pop¯ÌpadÏ jmen a p¯ÌjmenÌ, pokud byly zaps·ny ve zkr·cenÈ formÏ,
c) datum skonËenÌ platnosti, ËÌslo a datum vyd·nÌ obËanskÈho pr˘kazu a oznaËenÌ ˙¯adu,
kter˝ jej vydal,
d) strojovÏ ËitelnÈ ˙daje zapisovanÈ:
1. do strojovÏ ËitelnÈ zÛny v tomto po¯adÌ: kÛd
dokladu, kÛd vyd·vajÌcÌho st·tu, ËÌslo dokladu, kontrolnÌ ËÌslice, datum narozenÌ, kontrolnÌ ËÌslice, pohlavÌ, datum platnosti, kontrolnÌ
ËÌslice, st·tnÌ obËanstvÌ, celkov· kontrolnÌ
ËÌslice, p¯ÌjmenÌ, jmÈno, pop¯ÌpadÏ jmÈna obËana; kontrolnÌ ËÌslice a celkov· kontrolnÌ ËÌslice jsou ËÌseln˝m vyj·d¯enÌm vybran˝ch
˙daj˘ ve strojovÏ ËitelnÈ zÛnÏ,
2. do 2D kÛdu: ËÌslo obËanskÈho pr˘kazu; 2D
kÛdem se rozumÌ dvoudimenzion·lnÌ Ë·rov˝
kÛd s vysokou informaËnÌ hodnotou a schopnostÌ detekce a oprav p¯i jeho poruöenÌ.
Informace Magistr·tu mÏsta Brna
a ⁄M» Brno-LÌöeÚ

Složenka na pokutu? Může jít o podvod

ǀŽůƚĞǀŚŽĚŶĠǌĂďĞǌƉĞēĞŶşĐŚĂƚǇƐ ŽŚůĞĚĞŵŶĂŚŽĚŶŽƚƵũĞũşŚŽǌĂƎşǌĞŶş
;ǀ ŶĢŬƚĞƌǉĐŚ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ũĞĚŶŽĚƵĐŚǉĐŚ ĐŚĂƚ ďĞǌ ŚŽĚŶŽƚŶĢũƓşŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş
ƐĞ ŶĞŵƵƐş ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ ĚŽ ĚƌĂŚĠŚŽ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş ǀǇƉůĂƚŝƚ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ƓŬŽĚĂ
ǀǌŶŝŬůĄƉŽƓŬŽǌĞŶşŵďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚĚǀĞƎşƉƎĞǀǉƓşŚŽĚŶŽƚƵǀĢĐş͕ŬƚĞƌĠďǇ
ŵŽŚůǌůŽĚĢũǌ ĐŚĂƚǇŽĚŶĠƐƚͿ͘
s ďůşǌŬŽƐƚŝ ŽďũĞŬƚƵ ŶĞŶĞĐŚĄǀĞũƚĞ ǀŝĚŝƚĞůŶĢ ǎĞďƎşŬǇ Ă ŶĄƎĂĚş͕ ŬƚĞƌĠ ďǇ
ŵŽŚůŽƉĂĐŚĂƚĞůŝƵƐŶĂĚŶŝƚŶĄƐŝůŶĠǀŶŝŬŶƵƚşĚŽĐŚĂƚǇ͘
WŽĚŽďƵ͕ŬĚǇĐŚĂƚƵƉƌĂǀŝĚĞůŶĢŶĞŶĂǀƓƚĢǀƵũĞƚĞ͕ƐŝŽĚǀĞǌƚĞǀĞƓŬĞƌĠĐĞŶŶĠ
ǀĢĐŝ ;ƚĞůĞǀŝǌĞ͕ƌĄĚŝĂ͕ŬŽůĂ͕ƐƚĂƌŽǎŝƚŶŽƐƚŝ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠǌďƌĂŶĢĂƉŽĚ͘Ϳ͘
^ŶĂǎƚĞƐĞŽďũĞŬƚŶĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĢŶĂǀƓƚĢǀŽǀĂƚ i v ǌŝŵŶşŵŽďĚŽďş chaty
;ƵŬůŝǌĞŶǉƐŶşŚďƵĚşǌĚĄŶşŶĞƵƐƚĄůĞŬŽŶƚƌŽůǇͿ.
WŽŬƵĚ ǎŝũĞ ǀ ďůşǌŬŽƐƚŝ ĐŚĂƚǇ ĚƽǀĢƌǇŚŽĚŶĄ ŽƐŽďĂ͕ ŬƚĞƌĄ ǌĚĞ ƚƌǀĂůĞ ďǇĚůş
ŶĞďŽƐĞǌĚĞĂůĞƐƉŽŸǌĚƌǎƵũĞēĂƐƚĢũŝŶĞǎǀǇ͕ƉŽǎĄĚĞũƚĞũŝŽŬŽŶƚƌŽůƵ ǀĂƓş͘
V ƉƎşƉĂĚĢ ǀůŽƵƉĄŶş ĚŽ ǀĂƓĞŚŽ ƌĞŬƌĞĂēŶşŚŽ ŽďũĞŬƚƵ ēŝ ŽďũĞŬƚƵ ǀĂƓĞŚŽ
souseda ǌĄƐĂĚŶĢ ŶĞǀƐƚƵƉƵũƚĞ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ͕ ŶĞƵŬůşǌĞũƚĞ ƉŽ ǌůŽĚĢũşĐŚ Ă ǀĢĐ
ŽǌŶĂŵƚĞŶĞƉƌŽĚůĞŶĢŶĂWŽůŝĐŝŝZ ƉƎĞƐƚşƐŸŽǀŽƵůŝŶŬƵ158.

LÍEÒSKÉ NOVINY

V˝zvu k zaplacenÌ nedoplatku dostaly v poslednÌch dnech na hlaviËkovÈm
papÌ¯e Magistr·tu mÏsta Brna desÌtky lÌöeÚsk˝ch obËan˘.
Na lÌstku s informacÌ o uloûenÈ pokutÏ nechybÌ ˙¯ednÌ razÌtko ani ËÌslo
konta, kam majÌ lidÈ p¯evÈst penÌze. PolicistÈ i ˙¯ednÌci brnÏnskÈho magistr·tu
vöak upozorÚujÌ, ûe jde o zda¯il˝ podvrh. Z·roveÚ upozorÚujÌ, aby lidÈ na takovou v˝zvu nereagovali a v û·dnÈm p¯ÌpadÏ neposÌlali na konto penÌze.
ÑLidÌ, kte¯Ì takov˝ dopis obdrûeli, je odhadem nÏkolik desÌtek. Tedy co se
celÈho Brna t˝Ëe,ì potvrdila brnÏnsk· policejnÌ mluvËÌ Andrea Strakov·. Kolik
z nich vöak pokutu z faleönÈ sloûenky zaplatilo, odmÌtla up¯esnit. ÑP¯Ìpad st·le
vyöet¯ujeme, proto nebudu a ani nem˘ûu b˝t konkrÈtnÏjöÌ,ì vysvÏtlila Strakov·
mlËenÌ policejnÌch komisa¯˘.
O nÏco sdÌlnÏjöÌ jsou ˙¯ednÌci brnÏnskÈho magistr·tu, kte¯Ì uû podali
na policii trestnÌ ozn·menÌ na nezn·mÈho pachatele. LidÈ totiû podle nich nemohou zjistit, ûe je nÏkdo chce podvÈst. JedinÈ, co na faleön˝ch sloûenk·ch
nesedÌ, je totiû ËÌslo ˙Ëtu. To vöak vÏtöina lidÌ prakticky nem˘ûe zjistit. Pravost
˙daj˘ si mohou ovÏ¯it jedinÏ na internetov˝ch str·nk·ch mÏsta Brna.
ÑV˝zvy k zaplacenÌ nedoplatku odpovÌdajÌ sv˝m vzhledem i obsahem v˝zv·m vyd·van˝m Odborem rozpoËtu a financov·nÌ Magistr·tu mÏsta Brna. Je
v nich vöak uvedeno, stejnÏ jako na poötovnÌch pouk·zk·ch, jinÈ ËÌslo ˙Ëtu,ì
potvrdil mluvËÌ brnÏnskÈ radnice Pavel é·ra s tÌm, ûe pokuty se pohybujÌ
od stokorun aû po tisÌce. NejvyööÌ faleön· sloûenka, kterou ˙¯ednÌk vidÏl, byla
na Ëty¯icet tisÌc korun.
LidÈ, kte¯Ì ve sv˝ch schr·nk·ch najdou nepravÈ pokuty, by se mÏli obr·tit
na policii. Ta v souËasnÈ dobÏ shromaûÔuje veökerÈ podklady k p¯Ìpadu. BrnÏnsk· radnice rovnÏû nem· ˙Ëet v ËeskÈ bance, ale je veden˝ u The Royal Bank of
Scotland. ÑPokud m· ËlovÏk i tak pochybnosti o opr·vnÏnosti pokuty, m˘ûe
zavolat p¯Ìmo na magistr·t. A to na ËÌsla 542 173 050 nebo 542 173 005,ì ¯ekl
é·ra. Podle nÏj jsou na faleön˝ch sloûenk·ch telefonnÌ ËÌsla, kter· neexistujÌ.
Pachateli, kter˝ rozesÌl· zfalöovanÈ sloûenky a snaûÌ se z lidÌ vyl·kat penÌze, hrozÌ v p¯ÌpadÏ dopadenÌ trestnÌ stÌh·nÌ za podvod. Soud ho pak m˘ûe poslat
do vÏzenÌ od dvou do deseti let. Z·leûÌ na tom, kolik od podveden˝ch lidÌ vybral
penÏz.
Pavel Mokr˝

!

● 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.
● DIGITALIZACE, MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
● PÿÕLEéITOSTN… HLÕD¡NÕ DÃTÕ, praxe v Mä. Tel.: 728 898 352.
● N¡BYTEK NA MÕRU ñ Michal Gach. KuchynÏ, vestavÏnÈ sk¯ÌnÏ
a jin˝ n·bytek i s n·vrhem v pohodlÌ vaöeho domova za velmi
p¯ÌznivÈ ceny. Tel.: 737 547 553, www.gach-nabytek.blog.cz.
● Vyzvednu dÌtÏ z Mä, Zä, pohlÌd·m, douËÌm. Tel.: 720 559 828.

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

Objednávky 725 602 009 – sl. Kateřina
Výhodou je krátká objednávací doba a parkování u zámečku.
Studio Orange, Pohankova 8, Líšeň, www.studioorange.cz

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.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
borovice, smrky, stříbrné smrky, jedle
denně nové čerstvě řezané stromky
OVOCE, ZELENINA „Na konečné“, Líšeň –
konečná autobusu č. 56, ulice Svánovského
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, 24. 12. 8.00–13.00
Prodej denně od 1. 12. do 24. 12.
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● Hled·m ke koupi byt v BrnÏ-LÌöni, balkon v˝hodou.
ProsÌm nabÌdnÏte. Tel.: 605 514 210.

Breitcetlova

Novo

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

Nová kadeřnice – Zámek Belcredi

prodej
stromk˘
zde
Klajdovsk·
bus Ë. 56

Albert

● Prosincov· 30 % SLEVA na novÈ nehty, akryl nebo gel, francouz.
˙prava v cenÏ. Z·mek Belcredi, studio Orange, tel. 724 083 530.
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AUTOCENTRUM K.E.I.

PRODEJ ROČNÍCH VOZŮ ŠKODA

» Vozy mladší 18 měsíců
» Najeto do 30 000 km
» Prodloužená záruka od Škoda Auto
» Možnost odpočtu DPH
» Záruka výměny vozu
"

AUTOCENTRUM K.E.I.

Ž a r o š i c k á 2 1 , B r n o -Vi n o h r a d y
518 700 027 • 605 228 789
ojete.vozy@kei-autocentrum.cz

www.kei-autocentrum.cz
LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení pŉátelé Líšnė,
v posledních dvou měsících probíhaly v centru další modernizace. Tentokrát se jednalo
o prostory po bývalé herně a zlevněnce. Kromě modernizace došlo také k jejich propojení s vedlejšími prostory. Vznikla tak plocha
bez mála 300 m2, kde nás srdečně uvítají
Domácí potřeby a Železářství. Modernizace se dotkla i drogerie Elkup, jež se přesunula do vedlejších prostor a umožnila tak
vytvoření této velkorysé plochy. Oceňujeme

prodej kaprʑ
20.–23.12.2011

nepřerušený provoz prodejen a snahu navyšovat sortiment a služby právě v této složité
ekonomické době.
Měsíc prosinec je radostným obdobím především pro naše nejmenší. První sníh, Štědrý
den a vánoční prázdniny, silvestrovské oslavy. Pro nás dospělé přichází každoroční stres
spojený se svátky. Dárky, úklid, cukroví, kapr,
přeplněná super hyper nákupní centra, nekončící fronty u pokladen, vyprodané zboží,
plná parkoviště.
Kde seženeme praktické a přitom cenově dostupné dárky? U kterého centra bezpečně za-

parkujeme, aniž bychom se museli bát, že nám
vykradou vůz? Kde koupíme kapra, abychom
se s ním nemuseli „vláčet“ po celém Brně?
Kam s dětmi, když chceme v klidu nakoupit?
LCOS nabízí klidné prožití předvánočních
dní, i díky zajištění tradičního prodeje kaprů. Nově pod záštitou restaurace U Fidela.
Každý, kdo má malé děti ocení následující
sdělení. Přebalovací místnost a dětský
koutek jsou služby, jež nalezneme v Domácích potřebách. Ano, je to tak, konečně mají maminky s dětmi i v Líšni centrum
s komfortním zázemím. Děkujeme!

VŠICHNI, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA CHODU LÍŠEŇSKÉHO CENTRA OBCHODU A SLUŽEB VÁM PŘEJÍ
POHODOVÉ VÁNOCE, V NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ, POZITIVNÍ MYŠLENÍ A ÚSMĚV NA TVÁŘI,
JENŽ KAŽDÉHO ROZZÁŘÍ.
Závěrem nám dovolte citovat Pana A. Lustiga:

„Život není to, co chceme, ale to co máme.“

DROGERIE
ELKUP
ve dnech 5.12. – 20.12.2011
zvou na VÁNOČNÍ AKCI.
Aby na každého vyšlo, rozdělili kompletní
sortiment do dvou skupin. Na zboží z první
skupiny budou poskytovat slevu dle pořadí
kalendářního dne a na zboží z druhé skupiny
v obráceném pořadí.
DATUM
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

SKUPINA 1
- 5%
- 6%
- 7%
- 8%
- 9%
- 10%
- 11%
- 12%
- 13%
- 14%
- 15%
- 16%
- 17%
- 18%
- 19%
- 20%

SKUPINA 2
- 20%
- 19%
- 18%
- 17%
- 16%
- 15%
- 14%
- 13%
- 12%
- 11%
- 10%
- 9%
- 8%
- 7%
- 6%
- 5%

` Adidas edt 75 ml
ze 199,90 na 99,90 Kč
` Ariel color 1,5 l
ze 169,90 na 109,90 Kč
` Odol herbal white 75 ml
z 24,90 na 16,90
` 50% sleva na parfémy
Kappa, Lacoste, Nina Ricci, Playboy,
Police, Puma, Tom Tailor, Umbro
` Široká nabídka vánočních balíčků
za super ceny

24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

ZAVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO OD 17–23 hod
OTEVŘENO 12–???
bez vstupného.
1.1. 2012 ZAVŘENO
Aktuální informace sledujte na
www.uﬁdela.cz.

VYZRAJTE NA ZIMU A TEPLE SE OBLÉKNĚTE
ZA VÁNOČNÍ CENY
Tipy na dárky:
Dětské zimní kombinézy již od 299 Kč
Lyžařské kalhoty již od 199 Kč

Více nabídek v prodejně Elkup nebo
na www.drogerieelkup.cz
VÁNOČNÍ AKCE
PREPARÁTŮ ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH:
GS Condro Forte

Díky tomuto postupu vyjde na každého
a neměli bychom se tlačit.
Dobrý nápad, co říkáte?

Tým U Fidela pro nás
bude mít ve dnech
svátečních následující
zavírací dobu:

699 Kč

1 měsíc užívání navíc zdarma + dárek CD W. Matušky

GS Ginkgo Forte

279 Kč

pro lepší paměť a prokrvení končetin, 120+30 tbl zdarma

Pharmaton Geriavit

799 Kč

multivitamíny pro fyzickou a duševní pohodu, 100 tbl

Cetebe

85 Kč

vitamín C s prodlouženým uvolňováním, 500 mg - 30 tbl

pohodové nakupování
i díky novému dětskému
koutku a přebalovací
místnosti

Švédské kapky originál, 500 ml
269 Kč
Koňská hřejivá mast forte 1+1 zdarma 245 Kč
Švýcarský digitální tonometr CEMIO 999 Kč

pĜeje tým
Domácích potĜeb

PRO DETI

e
Promoakc tí
s
ých ma
konopn DARMA .
1+1 Z . a 16. 12 h
17
. 12
h 15
12–
c
i
e
n
z
Ve d
me

vítěz testu tonometrů + dárek digitální teploměr

Imugamin

LÉKÁRNA
MASAROVA

239 Kč

na podporu imunity + dárek plyšový tygr, 60 tbl

Více informací v prodejně Domácích potřeb
a Železářství.
PRODEJ KAPRŮ V LCOS 20.–23.12.
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P

PARKOVIŠTĚ

Bepanthen mast

499 Kč

akce 2 balení za výhodnou cenu

VÝHODNÉ NÁKUPY

RESTAURACE

DĚTSKÝ KOUTEK

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

#

Zprávy z Radnice

Bezdomovci mezi námi...
Pohrd·me jimi, rozËilujÌ n·s, m·me z nich
strach, ötÌtÌme se, p¯ehlÌûÌme je, cÌtÌme se bezradnÌ, chtÏli bychom pomoci a moûn· i pom·h·me ... m˘ûeme zaujÌmat r˘znÈ postoje.
Zde je pro v·s nÏkolik informacÌ, kterÈ je uûiteËnÈ zn·t.
BezdomovectvÌ nenÌ nic tak ˙plnÏ novÈho,
tento fenomÈn je s n·mi uû nÏkolik stoletÌ.
V prost¯edÌ bohatÈho mÏsta 21. stoletÌ ale p˘sobÌ
velmi chudÌ lidÈ nepat¯iËnÏ a dle pr˘zkum˘ tÏchto lidÌ u n·s p¯ib˝v·. Podle kvalifikovan˝ch odhad˘ v »R postihuje zjevnÈ bezdomovectvÌ okolo 0,3ñ0,4 % populace. V BrnÏ bylo v loÚskÈm
roce spoËÌt·no minim·lnÏ 1354 osob zjevnÏ bez
domova, z toho bylo 72 % muû˘.
BezdomovectvÌ p¯ednÏ souvisÌ s chybÏjÌcÌmi mezilidsk˝mi vztahy a p¯irozen˝mi rodinn˝mi vazbami. »asto je na poË·tku rozpad rodiny,
nefunkËnÌ rodina nebo dÏtstvÌ str·venÈ v ˙stavnÌ
v˝chovÏ. V˝znamn· Ë·st bezdomovc˘ takÈ trpÌ
nÏjak˝m duöevnÌm onemocnÏnÌm. Mimo zjevn˝
ûivot Ñna uliciì, v provizoriÌch nebo v azylov˝ch
za¯ÌzenÌch existuje i skrytÈ, potenci·lnÌ bezdomovectvÌ dalöÌho mnoûstvÌ lidÌ, kte¯Ì se pohybujÌ nÏkde na hranÏ. V naöem spoleËenskÈm
uspo¯·d·nÌ se problÈm bezdomovstvÌ t˝k·
v podstatÏ kaûdÈho z n·s a t˝k· se n·s i v LÌöni.
Zvl·ötÏ ohroûenou skupinou jsou mladÌ
lidÈ, kte¯Ì nemajÌ z·zemÌ, vzdÏl·nÌ a zkuöenosti,
a kte¯Ì mohou rychle spadnout do spir·ly neza-

mÏstnanosti, finanËnÌ tÌsnÏ, p¯edluûenÌ, ztr·ty
bydlenÌ, z·vislostÌ a p¯ÌpadnÏ se dostat na hranici se z·konem. NÏkdy je pak tÏûkÈ rozliöit, co je
p¯ÌËina a co n·sledek. ProblÈmy se nabalujÌ aû
do stavu, kdy uû je nelze vlastnÌmi silami p¯ijatelnÏ zvl·dat. BezdomovectvÌ nenÌ jen materi·lnÌ nedostatek, p˘sobÌ destruktivnÏ na celou
osobnost. U takto postiûenÈho ËlovÏka doch·zÌ
k psychickÈmu str·d·nÌ, izolovanosti, ztr·tÏ
sebed˘vÏry a sebe˙cty, Ñ˙tÏk˘mì s alkoholem,
nastupuje rezignace a apatie. Proto je tak tÏûkÈ
vr·tit se zpÏt. RozhodnÏ nelze ¯Ìci, ûe by si nÏkdo takov˝ ûivot r·d vybral.
NejlepöÌm prost¯edkem proti bezdomovectvÌ a extremnÌ chudobÏ je vËas jim p¯edch·zet.
Z·sadnÌ je moûnost zamÏstn·nÌ, finanËnÏ dostupnÈ trvalÈ bydlenÌ a podpora rodin. D·le pom·h· odbornÈ soci·lnÌ poradenstvÌ a terapie,
kurzy finanËnÌ gramotnosti nebo speci·lnÌ programy pro osoby vych·zejÌcÌ z v˝chovn˝ch a n·pravn˝ch za¯ÌzenÌ. Bohuûel ale neexistuje û·dnÈ
rychlÈ, jednoduchÈ a trvalÈ ¯eöenÌ bezdomovectvÌ. Zapot¯ebÌ je jistÏ snaha samotnÈho soci·lnÏ vylouËenÈho ËlovÏka, ale bez dlouhodobÈ
odbornÈ soci·lnÌ terapie a podanÈ pomocnÈ ruky
vÏtöinovÈ spoleËnosti to nep˘jde.
Jak m˘ûe pomoci bÏûn˝ ËlovÏk?
M˘ûeme k bezdomovc˘m pozmÏnit sv˘j
postoj, tak aby vÌce odpovÌdal skuteËnosti. MÏli
bychom se k nim chovat jako k lidem, kte¯Ì p¯es

veökerou bÌdu st·le majÌ svoji lidskou d˘stojnost
a nÏco od nich oËek·v·me. MÏli bychom vÏdÏt,
ûe jsou v BrnÏ organizace, kterÈ se zab˝vajÌ odbornou pomocÌ soci·lnÏ vylouËen˝m osob·m
a p¯ÌpadnÏ na nÏ d·t doporuËenÌ. M˘ûeme tyto
organizace finanËnÏ, materi·lnÏ Ëi jinak podpo¯it, p¯ÌpadnÏ vÏnovat pot¯ebnÈ vÏci do tzv. öatnÌk˘ tÏchto organizacÌ. M˘ûeme cÌlenÏ kupovat
v˝robky a sluûby soci·lnÌch firem a chr·nÏn˝ch
dÌlen, kterÈ zamÏstn·vajÌ zdravotnÏ Ëi soci·lnÏ
znev˝hodnÏnÈ. NenÌ p¯Ìliö vhodnÈ d·vat tÏmto
lidem p¯Ìmo jen jÌdlo nebo penÌze, protoûe je to
pouze chvilkov· z·plata hluböÌho problÈmu.
Pokud se setk·me s nÏk˝m, kdo je v bezprost¯ednÌm ohroûenÌ zdravÌ a ûivota, pak je namÌstÏ pomoci nebo p¯ivolat pomoc policie nebo rychlou
zdravotnÌ pomoc.
Odbornou pomoc nap¯Ìklad poskytujÌ:
OddÏlenÌ soci·lnÌ prevence a pomoci Magistr·tu mÏsta Brna, doËasnÏ ul. Jezuitsk· 1,
www.brno.cz
Arm·da sp·sy, ul. Ml˝nsk· 25 a StaÚkova 4,
www.armadaspasy.cz
DiecÈznÌ charita Brno, ul. éiûkova 3 a t¯. Kpt.
Jaroöe 9, http://dchb.charita.cz
Podle port·lu www.socialni-vylouceni.cz zpracovala
Mgr. Edita Kreml·Ëkov·
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky p¯i RM»
komise.socialni@brno-lisen.cz

Školství
Skvělá práce prvňáčků
na ZŠ Novolíšeňská
P¯ed podzimnÌmi pr·zdninami se u n·s ve ökole konal velk˝
prvÚ·Ëkovsk˝ skupinov˝ den Jsem ökol·k. P¯i plnÏnÌ ˙kol˘ jsme si
mÏli uvÏdomit, kolik znalostÌ a dovednostÌ jsme za prvnÌ dva
mÏsÌce zÌskali a jestli je umÌme p¯i skupinovÈ pr·ci dob¯e vyuûÌt.
Povedlo se.
V ËeskÈm jazyce
jsme pozn·vali pÌsmena a tvo¯ili z nich kol·û. Prvouka n·s nadchla skl·d·nÌm obr·zk˘ s podzimnÌ tÈmatikou. NejvÌce se n·m
lÌbila hra, kdy jsme
pozn·vali ovoce a zeleninu podle v˘nÏ,
chutÏ i hmatu. V tÏlocviËnÏ jsme probÏhli p¯ek·ûkovou dr·hu a podle zadanÈho ˙kolu
vybrali kartiËku s ovocem, zeleninou, ËÌslem a p¯inesli ji zpÏt do
svÈho druûstva. V matematickÈm okruhu jsme se ujistili, ûe bezpeËnÏ pozn·me geometrickÈ tvary i ËÌslice. Skl·d·nÌm puzzlÌk˘ vznikaly ËÌslice a my k nim p¯i¯azovali spr·vn˝ poËet prvk˘. SËÌt·nÌ a odËÌt·nÌ si vöichni procviËili s vlaötovkami, kterÈ se slÈtaly na dr·ty
p¯ed odletem na jih.
Na z·vÏr jsme zhodnotili svoji celodennÌ pr·ci a mÏli radost
nejen z odmÏny, ale hlavnÏ z pocitu, ûe jsme jiû opravdovÌ ökol·ci.
VÌme, ûe pracovat se skupinou kamar·d˘ nenÌ jednoduchÈ. MusÌme
totiû umÏt rozdÏlit si pr·ci, spolupracovat a vz·jemnÏ si pom·hat.
Uû nynÌ se tÏöÌme na dalöÌ spoleËnou pr·ci ve skupink·ch, kterou
panÌ uËitelky chystajÌ na v·noËnÌ obdobÌ.
Za prvÚ·Ëky ñ Mgr. Jitka Vlachov·, Zä NovolÌöeÚsk·

$
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Školství
Z Líšně do Istanbulu
aneb ÑPoh·dkov˝ì projekt tentokr·t s v˘nÌ Orientu
Nov˝ ökolnÌ rok na Zä Holzova se jiû rozbÏhl na plnÈ obr·tky
a spolu s nÌm se svÈho pokraËov·nÌ doËkal i mezin·rodnÌ projekt
Comenius s n·zvem Following the Lead of Fairy Tales, vÏnovan˝ poh·dk·m z celÈ Evropy. Do svÈho druhÈho ÑpoloËasuì vstoupil velmi
netradiËnÏ ñ zahalil se do tajemnÈho z·voje Orientu.
Ve dnech 19.ñ23. 10. 2011 se uËitelÈ angliËtiny ze Zä Holzova vydali na dalekou cestu do Turecka, aby se na partnerskÈ ökole v Kocaeli,
ve mÏstÏ, kterÈ je mÌstnÌmi obyvateli povaûov·no za Ñp¯edmÏstÌ Istanbuluì, z˙Ëastnili dalöÌch pracovnÌch jedn·nÌ s polsk˝mi, slovensk˝mi,
¯eck˝mi a tureck˝mi kolegy ñ koordin·tory.
P¯ijetÌ tureckÈ strany bylo neb˝vale v¯elÈ. Partnersk· ökola ñ soukrom· z·kladnÌ a mate¯sk· ökola Erkul ñ pro svou mezin·rodnÌ n·vötÏvu
p¯ipravila velice zajÌmav˝ program. Nejprve uËitelÈ z jednotliv˝ch zemÌ p¯edstavili sv· mÏsta, ¯eË a kulturu tureck˝m û·k˘m formou neform·lnÌ v˝uky, bÏhem nÌû si i vyzkouöeli znalosti a pohotovost û·k˘
a prodiskutovali nejr˘znÏjöÌ tÈmata s tureck˝mi pedagogy, kte¯Ì v dan˝ch t¯Ìd·ch vyuËujÌ.
Tato obs·hl· Ë·st programu se pravidelnÏ opakuje p¯i setk·nÌch
koordin·tor˘ na kaûdÈ partnerskÈ ökole. Je velice p¯Ìnosn· nejen pro
samotnÈ û·ky, kte¯Ì tak majÌ moûnost komunikovat v angliËtinÏ s lidmi
z r˘zn˝ch zemÌ a dozvÏdÏt se spoustu zajÌmav˝ch informacÌ, ale i pro
samotnÈ uËitele. Ti tak mohou porovnat vöeobecnÈ znalosti û·k˘, jejich
celkovou ˙roveÚ anglickÈho jazyka, mohou se sezn·mit s metodami
v˝uky, kterÈ jsou na danÈ ökole oblÌbenÈ, majÌ tÈû moûnost prohlÈdnout
si budovu ökoly a jejÌ vybavenÌ, srovnat celkovÈ ökolnÌ prost¯edÌ v r˘zn˝ch zemÌch a zhodnotit svÈ post¯ehy a n·pady s dalöÌmi vyuËujÌcÌmi.
PotÈ n·sledovala intenzivnÌ jedn·nÌ t˝kajÌcÌ se dÌlËÌch ˙kol˘ projektu. Byl zhodnocen minul˝ ökolnÌ rok se vöemi sv˝mi v˝stupy (nap¯.
prezentace o sv˝ch zemÌch, mÏstech a ökol·ch). NejvÏtöÌ pozornost
vöak byla vÏnov·na nadch·zejÌcÌm Ëinnostem ñ p¯edevöÌm secviËov·nÌ
z·vÏreËnÈho divadelnÌho p¯edstavenÌ v angliËtinÏ a p¯ÌpravÏ û·kovsk˝ch mobilit. é·ci Zä Holzova, kte¯Ì jiû v tuto chvÌli poctivÏ zkouöejÌ
poh·dku ÑO medvÏdovi, orlu a rybÏì a zaËÌnajÌ k nÌ tvo¯it plak·ty a pozv·nky pro svÈ zahraniËnÌ kamar·dy, se tak s jistotou mohou tÏöit na
n·vötÏvu slovenskÈ a polskÈ partnerskÈ ökoly, kde v kvÏtnu 2012 se
sv˝m divadlem vystoupÌ.
V p¯·telskÈm duchu se nesla i dalöÌ Ë·st programu. TureËtÌ û·ci p¯ipravili pro koordin·tory velkolepÈ komponovanÈ p¯edstavenÌ sloûenÈ
z n·rodnÌch zpÏv˘, tanc˘ i kr·tkÈho divadelnÌho vystoupenÌ v angliËtinÏ ñ p˘sobivÏ sehr·li p¯ÌbÏh o Nasredinu Hodjovi. VeËer byl zakonËen
velmi p¯Ìjemn˝m posezenÌm v domovÏ rodiË˘ jednoho û·ka ökoly, kde
mÏli koordin·to¯i moûnost ochutnat tradiËnÌ tureckÈ jÌdlo a n·poje.
N·sledujÌcÌ den byl vÏnov·n prohlÌdce mÏsta Kocaeli a takÈ n·vötÏvÏ mÌstnÌ radnice. Setk·nÌ se starostou bylo pro vöechny z˙ËastnÏnÈ
opÏtovn˝m d˘kazem tureckÈ nekoneËnÈ p¯ÌvÏtivosti a pohostinnosti.
VeËer se pak vöechny n·vötÏvnice z˙Ëastnily tradiËnÌ tureckÈ svatebnÌ
oslavy, vyhrazenÈ pouze ûen·m a plnÈ jÌdla, zpÏv˘ a tanc˘, kter· byla
nezapomenutelnou teËkou za pobytem v tomto kr·snÈm mÏstÏ.
CelodennÌ prohlÌdka
fascinujÌcÌho Istanbulu,
mÏsta plnÈho zajÌmav˝ch
lidÌ, n·dhern˝ch pam·tek
i neobvykl˝ch v˘nÌ, byla z·roveÚ rozlouËenÌm
partner˘ projektu se zemÌ, kter· je »eskÈ republice vzd·len· nejen svou
polohou na mapÏ, ale zejmÈna kulturou a tradicemi.
A p¯esto je aû k neuvÏ¯enÌ, jak jsme si v ledasËem vöichni i p¯es
tyto rozdÌly podobnÌ... Poh·dky majÌ totiû magickou moc, spojujÌ
n·rody a v lidech z celÈho svÏta probouzejÌ to dobrÈ. A o to jde v tomto
Ñpoh·dkovÈmì projektu p¯edevöÌm, najÌt spoleËnou ¯eË, i kdyû kaûd˝
mluvÌme cizÌm jazykem.
Mgr. Radka Flejberkov·
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Oslava dvacetin na Střední
zdravotnické škole Evangelické
akademie, Šimáčkova 1 v Líšni
Ve Ëtvrtek 20. ¯Ìjna se na St¯ednÌ zdravotnickÈ ökole EvangelickÈ akademie nevyuËovalo, ale cel˝ den slavilo. Studenti a uËitelÈ si p¯ipomÌnali
dvac·tÈ v˝roËÌ EvangelickÈ akademie (EA) v BrnÏ. St¯ednÌ zdravotnick·
ökola je od roku 1995 souË·stÌ EA v BrnÏ a od roku 2003 sÌdlÌ v LÌöni,
v budovÏ, kterou v 19. stoletÌ postavily sestry boromejky, aby mohly vzdÏl·vat a poskytovat milosrdenstvÌ chud˝m dÏtem z okolÌ.
Na û·dnÈ narozeninovÈ oslavÏ by nemÏli chybÏt hostÈ. I my jsme si
pozvali do ökoly t¯i naöe b˝valÈ studenty, kte¯Ì dnes pracujÌ ve zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌch a p¯ipravili si pro vöechny naöe souËasnÈ studenty a uËitele
p¯edn·öku s prezentacÌ.
PrvnÌm hostem byla staniËnÌ sestra z chirurgickÈho oddÏlenÌ z FN USA
Sabina Nedomov·, kter·
pohovo¯ila o tzv. larvoterapii. Tato zajÌmav· lÈËebn· metoda pom·h·
pacient˘m p¯i hojenÌ
ran. Tk·Úov· banka se
nach·zÌ ve FN v BrnÏ
BohunicÌch. S touto medicÌnskou novinkou n·s sezn·mil n·ö dalöÌ ˙spÏön˝
absolvent Filip »·p, DiS. T¯etÌ p¯edn·öejÌcÌ za n·mi p¯ijela z praûskÈ FN
Motol. Vöeobecn· sestra Olga Provaznyk n·m p¯edstavila oddÏlnÌ dÏtskÈ
neurologie a pohovo¯ila o epilepsii u dÏtsk˝ch pacient˘.
Po obÏdÏ jsme se vöichni uËitelÈ a studenti seöli v naöÌ tÏlocviËnÏ, abychom si zazpÌvali a vyslechli kr·tk˝ proslov panÌ ¯editelky Mgr. Hany SvobodovÈ o v˝znamu oslav. Ke kaûd˝m narozenin·m pat¯Ì dort se svÌËkami,
gratulacemi a pÌsnÌ. TakÈ pro EA byl upeËen speci·lnÌ ob¯Ì marcip·nov˝
dort s logem naöÌ ökoly. Kaûd˝ uËitel pronesl p¯·nÌ, zap·lil svÌËku a jako
narozeninovou pÌseÚ jsme zazpÌvali studentskou hymnu Gaudeamus igitur.
Oslavy tÌm vöak zdaleka nekonËily. Odpoledne probÏhly v »ervenÈm
kostele slavnostnÌ bohosluûby, p¯i kter˝ch zaznÏlo mnoho dÌk˘, vzpomÌn·nÌ a pozdrav˘. Po skonËenÌ bohosluûeb jsme si mohli v prostor·ch farnÌho
sboru »CE Brno I jeötÏ spoleËnÏ pohovo¯it, ochutnat dobroty, kterÈ p¯ipravili studenti a uËitelÈ. Byla to takÈ mimo¯·dn· p¯Ìleûitost setkat se
s b˝val˝mi studenty, pedagogy a p¯·teli EA. Jedno z p¯·nÌ, kterÈ zaznÏlo p¯i
zapalov·nÌ svÌËek na narozeninovÈm dortu bylo: ÑAù je tÏch svÌËek na dortu
nejmÈnÏ sto!ì
Zveme z·jemce o studium na n·vötÏvu ökoly v r·mci Dne otev¯en˝ch dve¯Ì ve Ëtvrtek 15. prosince 2011 od 10 do 17 hodin.
Mgr. Romana äpaËkov·

Slavnost broučků
ÑPrvnÌ brouËek, druh˝ brouËek,
kolik jich dnes na palouËek,
kolik jich dnes na palouËek
p¯iölo mezi n·s.

LucerniËky do tmy svÌtÌ,
nocÌ vonÌ pozdnÌ kvÌtÌ,
lucerniËky do tmy svÌtÌ,
svÏt je pln˝ kr·s.ì

Ano, i v sychravÈm podzimu na n·s ËekajÌ r˘zn· p¯ekvapenÌ. Kdyû si
myslÌte, ûe se uû ned· vymyslet nic novÈho, jak zpest¯it soudrûnost dÏtÌ,
rodiË˘ a kolektivu Mä, tak to nenÌ pravda. Letos jsme poprvÈ vyöli vöichni
spoleËnÏ do ulic LÌönÏ s rozsvÌcen˝mi lucerniËkami, s dÏtmi p¯ipomÌnajÌcÌ
vöechny brouËky svÏta a s podzimnÌm ˙smÏvem na tv·¯Ìch dospÏl˝ch. Vöe
se na podzim chyst· k p¯eËk·nÌ zimy a to platÌ i o tom nejnepatrnÏjöÌm
brouËkovi na svÏtÏ, proto slavnost brouËk˘. Program byl doprov·zen kr·snÏ osvÏtlenou veËernÌ zahradou, ozvuËenou p¯Ìjemnou melodiÌ a vypr·vÏnÌm o brouËÌch. PernÌkov˝mi klÌËi, kterÈ dostaly vöechny dÏti, jsme spoleËnÏ zamkli zahradu a pop¯·li jÌ klidn˝ zimnÌ sp·nek. Seöla se vÏtöina dÏtÌ
a rodiË˘ a to je naöÌ odmÏnou, kdy s nimi m˘ûeme tr·vit i Ëas mimo mate¯skou ökolu. AkcÌ, kterÈ naöe Mä po¯·d· bÏhem roku, je spousta. Mezi nÏ
pat¯Ì i t˝den otev¯en˝ch dve¯Ì. P¯ijÔte se za n·mi podÌvat ve dnech 23. 1. ñ
27. 1. 2012 od 8.00 do11.30 a od 15.00 do16.30 hod. Uû se blÌûÌ konec
dalöÌho roku a zb˝v· uû jen jedinÈ, dÏkujeme Vöem, kte¯Ì se s n·mi podÌlejÌ
na naöich aktivit·ch, d·vajÌ n·m d˘vÏru ve v˝chovÏ sv˝ch dÏtÌ, podÌlejÌ se
sponzorsk˝mi dary na budov·nÌ p¯ÌjemnÈho prost¯edÌ naöÌ Mä. Kr·snÈ
v·noËnÌ sv·tky a öùastn˝ nov˝ rok V·m vöem p¯eje cel˝ kolektiv mate¯skÈ
ökoly Nekleû 1a.
Jitka Kubecov·
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Školství
Adaptační den pro
6. třídy na ZŠ Horníkova 1

Stalo se

Chyst·me v prosinci

8 lidÌ a S·ra na n·vötÏvÏ Bulharska

... a v lednu
T¯Ìkr·lov˝ vÌkend v Salesku 7. ledna 2012

V poslednÌm ¯ÌjnovÈm t˝dnu uspo¯·dalo Salesko v˝pravu do Bulharska. NadöenÌ dobrovolnÌci sbalili kufry, napakovali S·ru (salesi·nskou
k·ru) aû do stropu a vyrazili objevovat kr·sy
zemÏ, kterou m·me spojenu p¯edevöÌm s v˝pravami za voÚav˝mi r˘ûemi a tepl˝m »ern˝m mo¯em v dob·ch ned·vno minul˝ch. SpÌöe neû
za r˘ûemi a mo¯em jsme se ale vydali p¯edevöÌm
po stop·ch souËasnÏ zde p˘sobÌcÌch salesi·nsk˝ch mision·¯˘.
Salesi·ni v Bulharsku p˘sobÌ ve StarÈ Zago¯e
a v Kazanlaku, p¯iËemû n·plnÌ jejich pr·ce je
p¯edevöÌm starost o romskÈ dÏti, jejichû ûivotnÌ
podmÌnky jsou velmi obtÌûnÈ. N·vötÏva obrovskÈ romskÈ Ëtvrti ve StarÈ Zago¯e v n·s zanechala tÌsniv˝ dojem. Pr·ce v takov˝ch podmÌnk·ch
vyûaduje plno ˙silÌ a nezmÏrnÈ nadöenÌ ze strany
salesi·n˘, ale i dobrovolnÌk˘, kte¯Ì kaûdoroËnÏ
p¯ijÌûdÏjÌ na misie pom·hat. Pohostinnost, s nÌû
n·s vöichni p¯ijali a neziötnÏ ubytovali ve st¯edisku v Kazanlaku, byla velmi sympatick·.
DÌky salesi·nskÈmu z·zemÌ jsme se mohli neruöenÏ vÏnovat pozn·v·nÌ kr·s bulharskÈ zemÏ.
S ohledem na ned·vnou snÏhovou kalamitu jsme
museli omezit sv˘j pl·novan˝ v˝let do hor pouze na zdol·nÌ dvou sousedÌcÌch hor: Buzuludûe,
kter· dnes nez·mÏrnÏ slouûÌ jako postkomunistick˝ pam·tnÌk lidskÈ lhostejnosti, a äipky, kter· Bulhar˘m p¯ipomÌn· jejich n·rodnÌ nez·vislost. V˝let byl n·dhern˝ a bulharskÈ hory lze jen
doporuËit. Z bulharsk˝ch mÏst jistÏ nejzajÌmavÏjöÌ je Veliko Tarnovo se skalnÌm hradem,
spoustou obch˘dk˘ a par·dnÌmi v˝hledy. I v dalöÌch mÏstech (Sofie, Plovdiv, Star· Zagora) najdete spoustu pam·tek, kterÈ se datujÌ do ¯ÌmskÈ
doby, p¯ÌpadnÏ jsou jeötÏ staröÌ. Pokud srovn·me
bulharsk· mÏsta s BudapeötÌ a BÏlehradem, jeû
jsme navötÌvili cestou, zaujme p¯edevöÌm jejich
odliön· architektura a svÈbytn· neupravenost.
Nejen vÏ¯ÌcÌ ËlovÏk m˘ûe b˝t osloven takÈ setk·nÌm s v˝chodnÌm n·boûenstvÌm. PravoslavnÈ
chr·my se svojÌ v˝zdobou a vöudyp¯Ìtomnou
v˘nÌ kadidla a svÌËek poskytujÌ jinÈ proûitky neû
n·vötÏva naöich kostel˘. KromÏ toho jsme navötÌvili takÈ Sokolsk˝ monast˝r, kl·öter v hor·ch,
jehoû souË·stÌ je kostelÌk u ˙stÌ hlubok˝ch jeskynÌ, kterÈ jistÏ mohou slouûit mnich˘m jako
mÌsto rozjÌm·nÌ. BulharskÈ prost¯edÌ m˘ûe p˘sobit inspirativnÌm dojmem takÈ proto, ûe se nach·zÌ v mÌstÏ st˝k·nÌ k¯esùanskÈ a isl·mskÈ
kultury.
V˝let musÌme hodnotit jako poda¯en˝. VidÏli
jsme, jak vypad· salesi·nskÈ dÌlo v mÌstech, kde
je Ëasto ûivotnÏ d˘leûitÈ, z Ëehoû jsme naËerpali
sÌlu pro plnÏnÌ vlastnÌho posl·nÌ. VidÏli jsme
zajÌmav· mÌsta, na kter· se t¯eba uû nikdy nedostaneme (poöta ve StarÈ Zago¯e postaven· na
¯Ìmsk˝ch z·kladech, tamnÌ amfite·tr, thr·ck·
hrobka v Kazanlaku, muzeum humoru v Gabrovu atd.) a maliËko poznali bulharskou kulturu.
Na z·vÏr pop¯ejme naöim salesi·n˘m v Bulharsku mnoho ˙spÏch˘ v BoûÌm dÌle.
Mgr. Ji¯Ì Jirovsk˝

&

Jiû pot¯etÌ n·s Ëek· veËer ñ Ponoûkov˝ b·l a dopoledne DÏtsk˝ karneval. BliûöÌ informace a ceny vstupenek najdete na webu www.salesko.cz.
SrdeËnÏ zveme öirokou ve¯ejnost!

Klub rodiË˘ a dÏtÌ
»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t na tÈma:
Hr·tky s ovËÌ vlnou ñ suchÈ filcov·nÌ aneb plstÏnÌ jehlou. P¯ijÔte si s n·mi vyrobit origin·lnÌ
öperk, plstÏnÈho andÌlka Ëi ozdoby na stromeËek... Kdy? 1. 12. 9.00ñ11.00
LEDEN: Hr·tky s textilnÌmi barvami ñ malov·nÌ
triËek, taöek... textilnÌmi barvami p¯es öablonu,
razÌtkov·nÌ... Kdy? 5. 1. 9.00-11.00
P¯ihl·öky do 2. 1. 2012 p¯es systÈm salesianivali.
cz (aktivita: Hr·tky s textilnÌmi barvami). DÏti
vÌt·ny ñ prostory pro hranÌ dÏtÌ zajiötÏny.

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

AdventnÌ a v·noËnÌ zvyky v LÌöni
PhDr. Josef Tr·vnÌËek
O v·noËnÌ hudbÏ, o koled·ch i koledov·nÌ a na
z·vÏr nÏco m·lo z jÌdelnÌËku naöich p¯edk˘...
Kdy: ˙ter˝ 13. 12. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

LetnÌ pr·zdniny 2012 v Salesku
äkolnÌ rok je v plnÈm proudu a pomalu je t¯eba
zaËÌt pl·novat letnÌ pr·zdniny. Pl·novat se zaËÌn· i v Salesku. To, co se napl·novalo, tedy jakÈ
t·bory jsou pro V·s a Vaöe blÌzkÈ nachyst·ny, se
dozvÌte, kdyû v druhÈ polovinÏ ledna 2012 zavÌt·te na naöe str·nky www.salesko.cz nebo se
p¯ijdete zeptat k n·m do Saleska na Kotlanovu 13.

Klub VeSPOD
Je otev¯en˝ klub, pro vöechny, kter˝m je nejmÈnÏ 13 a cÌtÌ se maxim·lnÏ na 26 let. KromÏ posezenÌ na baru a pokec·nÌ s p¯·teli si m˘ûeö zahr·t
öipky, stolnÌ fotb·lek, kuleËnÌk, zajÌt na basketbal, fotbal, hokejbal, na pinec, do tÏlocviËny
nebo posilovny a v˘bec proûÌt p¯Ìjemn˝ veËer.
TÏöit se m˘ûeö na p¯ÌleûitostnÈ koncerty, diskotÈky Ëi p·rty... Otev¯eno je vûdy pondÏlÌ, st¯eda,
Ëtvrtek: 17ñ20 hodin a p·tek 17ñ21 hodin. Klub
najdeö na ulici KotlanovÏ 2660/13 v Salesi·nskÈm st¯edisku ml·deûe.

M·te starost, ûe je pro vaöe dÌtÏ p¯echod
na II. stupeÚ n·roËn˝? TakÈ se ob·v·te zmÏn
v t¯ÌdnÌm kolektivu? Jak zvl·dne novÈ uËivo,
prost¯edÌ a st¯Ìd·nÌ uËitel˘? Nebude mÌt komunikaËnÌ nebo k·zeÚskÈ problÈmy?
AdaptaËnÌ, chcete-li seznamovacÌ programy, jsou v˝bornou p¯ÌleûitostÌ, jak hravou
a z·bavnou formou stmelit nov˝ kolektiv.
SlouûÌ k tomu, aby se nejen novÌ spoluû·ci
vz·jemnÏ poznali mezi sebou, ale aby se vytvo¯ilo pouto takÈ mezi û·ky a jejich nov˝mi
uËiteli. Je mnohem snadnÏjöÌ a p¯ÌjemnÏjöÌ
poznat novÈ kamar·dy p¯i h¯e, neû se s nimi
seznamovat pouze v lavicÌch. Abychom dÏtem p¯echod na druh˝ stupeÚ usnadnili, p¯ipravili jsme pro nÏ jednodennÌ adaptaËnÌ
kurz, kter˝ se konal 19. z·¯Ì pro t¯Ìdu 6. B
a 22. z·¯Ì pro 6. A. Aby mÏl ÑadaptaËnÌ denì
smysl, byla d˘leûit· ˙Ëast vöech û·k˘ t¯Ìdy,
coû se n·m v obou p¯Ìpadech poda¯ilo. Ke t¯ÌdÏ se p¯ipojil t¯ÌdnÌ uËitel a v˝chovn· poradkynÏ, program vedla ökolnÌ psycholoûka. äesù·ci zah·jili tento den v terapeutickÈ t¯ÌdÏ, kde
se sezn·mili s pravidly programu a komunitnÌho kruhu a s n·plnÌ celÈho dne. N·sledovaly
bloky her a aktivit zamÏ¯en˝ch jak na sezn·menÌ, tak na spolupr·ci a komunikaci v novÏ
vznikajÌcÌm kolektivu, na prohloubenÌ vz·jemnÈho pozn·nÌ, rozvoj d˘vÏry a hluböÌ pozn·nÌ uËitele. PoËasÌ n·m po oba dva dny
nebylo naklonÏno, proto jsme se p¯esunuli na
Ë·st programu mÌsto h¯iötÏ do tÏlocviËny, kde
se dÏti mohly vybÏhat a vy¯·dit. V poslednÌm
bloku dÏti vytv·¯ely na balicÌ papÌry hromadnou kol·û ÑNaöe t¯Ìdaì, kde se zrcadlil v˝sledek spoleËnÏ str·venÈho dne. V z·vÏreËnÈm
Ñkruhu d˘vÏryì dÏti zhodnotily vöe, co za tento den proûily a co jim p¯inesl. DÌky tomu, ûe
se vöichni aktivit zhostili s velk˝m nadöenÌm
a naplno, nebylo aû tak velk˝m problÈmem
zapamatovat si jmÈna spoluû·k˘ a lÈpe vnÌmat jeden druhÈho. I my, dospÏlÌ, jsme se
shodli, ûe jsou p¯ed n·mi t¯Ìdy, kterÈ jsou
schopny spolupracovat p¯i ¯eöenÌ r˘zn˝ch zapeklitostÌ, dok·ûÌ se dohodnout a majÌ naöl·pnuto st·t se dobr˝m t˝mem. Abychom se k tomuto cÌli jeötÏ vÌce p¯iblÌûili, bude pot¯eba
jeötÏ zapracovat na vytv·¯enÌ a posilov·nÌ
pozitivnÌch vztah˘ a vz·jemnÈ komunikaci.
Mgr. Duöana Jurkov·,
ökolnÌ psycholoûka

Minigalerie Salesko srdeËnÏ zve na v˝stavu v˝tvarnice Julie »erm·kovÈ ÑTich˝ dialogì.
SmÏsice velkoform·tov˝ch obraz˘ r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch technik potrv· do konce prosince.
Julie »erm·kov·: studentka Sä umÏnÌ a design,
zamÏ¯uje se na figur·lnÌ kresbu, ilustrace, perokresbu. OkrajovÏ se takÈ zab˝v· fotografiÌ, p¯ev·ûnÏ report·ûnÌ.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
tzn. ÑJdi a vraù se v pokoji.ì
VzpomÌnka studentky lÌöeÚskÈho gymn·zia
na cestu do Gruzie
Gruzie je n·dhernÏ rozmanit· zemÏ. Na jednom konci se lze koupat
v »ernÈm mo¯i, na druhÈm vylÈzt na nÏkterou z kavkazsk˝ch t¯ÌtisÌcovek.
ProjÌt se m˘ûete subtropick˝m h·jem, stejnÏ jako sadem nebo vinicÌ. LidÈ
jsou v Gruzii pohostinnÌ a vst¯ÌcnÌ. éijÌ daleko skromnÏji neû my a jsou
velmi hrdÌ na svou zemi.
V Gruzii se traduje jedna legenda, kter· GruzÌnce velmi trefnÏ charakterizuje (a vysvÏtluje mnohÈ z toho, s ËÌm jsem se v Gruzii setkala): Kdyû
vl·dce ZemÏ rozdÏloval svÏt na st·ty, putovali za nÌm vyslanci vöech n·rod˘ a on jim podle z·sluh a taky podle toho, jak mu byl kdo sympatick˝,
p¯idÏloval urËit· ˙zemÌ. GruzÌnci vöak zrovna tehdy po¯·dali nÏjakou velkou oslavu, jedli, pili a na nÏjakÈ sch˘ze nemÏli ani pomyölenÌ. Takûe p¯iöli
o nÏkolik dn˘ pozdÏji. Vl·dce se rozzlobil: ÑJak jste si to mohli dovolit!?ì
ñ ÑJe n·m to moc lÌto, nechtÏli jsme V·s urazit ani rozËÌlit. Kdybyste ale
ochutnal naöe jÌdlo a pitÌ, pochopil byste to. Od naöeho jÌdla nelze vst·t a od
naöeho vÌna uû v˘bec ne,ì omlouvali se GruzÌnci. Vl·dce se nechal p¯emluvit a gruzÌnskÈ jÌdlo ochutnal. Bylo tak skvÏlÈ, ûe se na GruzÌnce za zpoûdÏnÌ zlobit p¯estal. ProblÈm vöak byl v tom, ûe vöechny zemÏ uû byly v tu dobu rozdanÈ. Vl·dce se znovu po¯·dnÏ napil ËervenÈho vÌna a pak dal GruzÌnc˘m kousek zemÏ pod Kavkazem, kter˝ si p˘vodnÏ schov·val pro sebe.
Tam tedy GruzÌnci od nepamÏti ûijÌ a hodujÌ.
JednoduchÈ to GruzÌnci nemÏli nikdy. Jejich ˙zemÌ bylo kolonizov·no
uû ÿeky, pozdÏji ÿÌmany, Peröany a dokonce i Turky. Koncem 19. stoletÌ
pak byla Gruzie sjednocena pod nadvl·dou Rus˘. Vytouûenou samostatnost zemÏ zÌskala aû v roce 1991. Neshody s Ruskem vöak trvajÌ dodnes.
Takto teoreticky vzdÏl·na, s jednÌm velk˝m kufrem a oËek·v·nÌm
a s nÏkolika spoluû·ky a kantory z naöeho gymn·zia, jsem ve Ëty¯i hodiny
r·no mÌstnÌho Ëasu p¯ist·la v Tbilisi, hlavnÌm mÏstÏ Gruzie. P¯ivÌtali n·s
tam z·stupci naöÌ druûebnÌ ökoly a hostitelsk˝ch rodin, tedy vesmÏs uËitelÈ.
Uû zde jsme narazili na jazykovou jinakost: zcela nevinnÈ oslovenÌ Ñchlapciì v gruzÌnötinÏ n·m znÏlo jako jedno naöe velmi nesluönÈ slovo. GruzÌnötina se mi jevÌ jako jazyk z jinÈ Ñplanetyì. NÏkterÈ hl·sky jsou pro n·s velmi tÏûko vyslovitelnÈ ñ asi jako naöe Ñ¯ì pro vÏtöinu ostatnÌho svÏta. Jen
tÏch hl·sek je vÌc. Jejich pÌsmo je vöak vcelku jednoduchÈ, i kdyû to na prvnÌ pohled nevypad·. NauËila jsem se ho za p·r veËer˘ (spÌöe nocÌ) ve svÈ
hostitelskÈ rodinÏ ñ protoûe v Gruzii se chodÌ sp·t hodnÏ po p˘lnoci a vst·v· se pochopitelnÏ pozdÏji neû u n·s. »as tu, jak naznaËila legenda, nenÌ
nejd˘leûitÏjöÌ veliËinou. Itiner·¯ naöeho pobytu nebyl Ñsvat˝ì. VidÏli jsme
toho asi mÈnÏ, neû se p˘vodnÏ uvaûovalo, nebo bych i j· r·da vidÏla. Ale
i tak toho bylo hodnÏ. Zase jsme si to o to vÌce uûili a mohli konverzovat
v jazyce anglickÈm. Proto jsme sem vlastnÏ jeli. Poznat a mluvit. Naöi gruzÌnötÌ spoluû·ci umÌ anglicky velmi dob¯e, m·me co doh·nÏt.
Naöe druûebnÌ ökola, musÌm podotknout, ûe soukrom·, je nejvÏtöÌ
v Tbilisi a nejlepöÌ v Gruzii. NavötÏvuje ji 1500 û·k˘ od 6 do 18 let. Je tudÌû
mnohem vÏtöÌ neû naöe. Jen tÏlocviËny jsou vÏtöÌ neû cel· naöe ökola. MajÌ
venkovnÌ h¯iötÏ pro r˘znÈ sporty, dva plaveckÈ bazÈny ñ pades·tku i dvacÌtku. Zkr·tka vybavenÌ, jakÈ nem· û·dn· ökola v BrnÏ. Velmi se db· na v˝uku
jazyk˘ a Ñn·rodnÌchì p¯edmÏt˘ (gruzÌnsk˝ jazyk, gruzÌnsk· literatura,

gruzÌnsk˝ zpÏv, gruzÌnsk˝ tanec, gruzÌnsk· historie, gruzÌnsk· geografie,
öachy, vodnÌ polo), ostatnÌ p¯edmÏty nejsou vyuËov·ny v takovÈm rozsahu
jako u n·s. Moûn· majÌ vÏtöÌ moûnost voliteln˝ch p¯edmÏt˘. I vyuËovacÌch
hodin majÌ mÈnÏ neû my. A ûe by se do ökoly p¯ipravovali nÏkolik hodin
dennÏ, tak to nehrozÌ. Tamuna (Tamara), moje ÑgruzÌnsk· sestraì, byla dosti vydÏöen· z mÈho bÏûnÈho dennÌho programu. P¯ipouötÌm, ûe mÏ by takÈ
vyhovoval reûim ponÏkud pomalejöÌ a d˘kladnÏjöÌ a ûe jsem sk¯ivanem
a nÏkdy z·roveÚ sovou jen dÌky okolnostem. Ale hned jak jsem si uû zvykla
na pomalejöÌ tempo (na nedochvilnost si nezvyknu nikdy) a ztratila ostych
mluvit, uû jsme odjÌûdÏli. Deset dnÌ ubÏhlo rychle. Kaûd˝ z n·s ˙ËastnÌk˘
by mohl samostatnÏ ps·t o sv˝ch z·ûitcÌch jak z vyuËovacÌch hodin, o pam·tk·ch, kultu¯e, cestov·nÌ, o jÌdle, o pobytu v hostitelsk˝ch rodin·ch. Je
mnohÈ, o Ëem by se mohlo ps·t, o mnoha rozdÌlech, o mnohÈm, nad ËÌm
bychom se my ÑcivilizovanÌì mohli oöklÌbat, o mnohÈm, co m˘ûeme z·vidÏt, a p¯edevöÌm, a to je pro mÏ d˘leûitÈ, o mnohÈm, co m·me spoleËnÈ.
A je pro mne d˘leûitÈ, ûe bych se tam r·da znovu jednou vr·tila. A snad
i Tamuna a jejÌ spoluû·ci budou na ja¯e od n·s z Brna odjÌûdÏt stejnÏ tak
obohaceni a spokojeni, jako j·, i kdyû vöe urËitÏ nebude probÌhat podle jeAnna Gregorov·, studentka Gymn·zia INTEGRA BRNO
jich p¯edstav.

Výlet za historií
S druûinov˝mi dÏtmi se snaûÌme pozn·vat historii LÌönÏ a jejÌho okolÌ.
Vyd·v·me se na objevitelskÈ v˝pravy, snaûÌme se pozn·vat mÌsta, kter·
byla v minulosti d˘leûit·. Prozkoumali jsme StarÈ Z·mky, Hor·kovsk˝ hrad
a jeskyni Pek·rna. SychravÈ poËasÌ konce ¯Ìjna n·s ale do p¯Ìrody ne- l·kalo.
Vydali jsme se tedy zjistit nÏco o minulosti
do Anthroposu. D·vnou
historiÌ n·s provedla panÌ K¯Ìûov· z muzea, uk·zala n·m i vykop·vky
z jeskynÏ Pek·rna.
A tak jsme mÏli moûnost na vlastnÌ oËi vidÏt
to, o Ëem se p¯Ìmo u jeskynÏ m˘ûeme doËÌst.
Zdenka Chaloupkov·,
äD Zä Masarova
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„Snažím se, aby se lidé měli kde setkávat a mluvit spolu.
To je v dnešní době to nejdůležitější.“
Rozhovor s lÌöeÚsk˝m far·¯em P. Frantiökem Vavruöou.
Narozen: 5. 8. 1963, ZlÌn
DÏtstvÌ proûil v PodhradÌ u LuhaËovic
Sourozenci: dvÏ mladöÌ sestry
VzdÏl·nÌ: Zä LuhaËovice, D¯eva¯sk· a stavebnÌ pr˘myslovka, od 24 let knÏûsk˝ semin·¯ v LitomÏ¯icÌch, od 26 let knÏûsk˝ semin·¯ v Praze
P¯edchozÌ p˘sobenÌ: deset let na fa¯e v éabov¯esk·ch, nynÌ öest let v LÌöni
éivotnÌ krÈdo: Nadchla mÏ myölenka zakladatele ¯·du Salesi·n˘ sv. Dona Bosca, kter˝
chtÏl dÏlat vöe pro ml·deû a jeho i moje heslo
je ÑDej mi duöe, ostatnÌ si vöechno vezmiì.
Voln˝ Ëas: Pro mÏ je voln˝m Ëasem pr·ce
pro lidi, po¯·d jsem zde na fa¯e nebo nÏkde
mezi nimi. Kdyû jsem byl mladöÌ, tak jsem
jezdÌval na kole, to mÏ hodnÏ bavilo. Pokud
se skuteËnÏ nÏjak˝ voln˝ Ëas najde, zajedu
do lesa na houby a takÈ navötÌvit maminku,
kter· z˘stala sama.

● Co v·s vedlo k tomu st·t se far·¯em?
Cesta ke knÏûstvÌ nebyla p¯Ìm·... Nejd¯Ìve
jsem se rozhodl st·t se Salesi·nem, kter˝ pracuje
pro dÏti a ml·deû, kter˝ usiluje s·m o nÏjak˝ stupeÚ duchovnÌho ûivota. Aû poslÈze, po splnÏnÌ ¯eholnÌho slibu, jsem vstoupil do semin·¯e
a zvolil si knÏûskou dr·hu.
● A jak· byla vaöe cesta k samotnÈ vÌ¯e?
VÌ¯e jsem se uËil od dÏtstvÌ. RodiËe byli vÏ¯ÌcÌ a chodili jsme pravidelnÏ v nedÏli do kostela.
Kdyû uû jsem byl ve vÏku st¯edoökol·ka, uvÏdomil jsem si, ûe mohu b˝t na bohosluûbÏ i ve
vöednÌ den, ûe mohu udÏlat nÏco vÌc. »asto jsem
takÈ navötÏvoval duchovnÌ. A poslÈze jsem si
zp˘sob tohoto ûivota zvolil.
● Narazil jste na nÏjakÈ p¯ek·ûky?
Ano. V tÈ dobÏ byl jeötÏ star˝ po¯·dek. Takûe kdyû jsem jel za nÏjak˝m duchovnÌm, doma
jsem nic ne¯ekl, abych rodiËe nep¯iv·dÏl do rozpak˘, kdyby se jich nÏkdo ptal, co to vlastnÏ dÏl·m. Dlouho jsem se do knÏûskÈho semin·¯e nemohl dostat, protoûe od n·s z LuhaËovic uû tam
byli t¯i, coû bylo dost podez¯elÈ... Nakonec se mi
to poda¯ilo ponÏkud zajÌmav˝m zp˘sobem ñ
protoûe jsem pracoval, musel jsem b˝t uvolnÏn
z k·dr˘ a p¯ihl·öku na vysokou ökolu mi musel
podepsat ¯editel podniku. Ten tam tehdy nebyl,
zastupoval ho v˝robnÌ n·mÏstek a ten udÏlal
osudovou Ñchybuì - mÌsto teologie Ëetl geologie. ÑA kdyû uû m·ö stavebnÌ pr˘myslovku, proË
by sis nemohl udÏlat i tu geologii...ì A podepsal



to. Aû z·hy zjistil, co vlastnÏ umoûnil, ale uû to
neölo vzÌt zpÏt. A tÌm p·dem jsem byl uvolnÏn
a mohl jsem studovat.
● Nastalo nÏjakÈ obdobÌ, kdy byste o spr·vnosti vaöeho rozhodnutÌ pochyboval?
TroöiËku jsem zapochyboval na vysokÈ ökole. Kdyû jsme p¯ijeli do LitomÏ¯ic do semin·¯e
tak mnozÌ mÌ spoluû·ci v prvnÌm roËnÌku uû Ëetli
hebrejsky nebo umÏli ¯ecky a j· jsem z toho neumÏl tÈmÏ¯ nic. Tam se tedy objevily malÈ pochybnosti, jestli je doûenu, ale jinak jsem p¯esvÏdËen˝, ûe moje volba je spr·vn·.
● JakÈ jsou radosti a naopak zklam·nÌ, kter·
jste bÏhem vaöÌ duchovnÌ dr·hy zaûil?
Zklam·nÌ snad ani nejsou. VÌte, je to p¯edevöÌm pr·ce s lidmi. My nikoho nep¯esvÏdËujeme
o tom, ûe m· b˝t vÏ¯ÌcÌ. Radost m·me z toho,
kdyû m˘ûeme nÏkomu uk·zat cestu. SkuteËnost,
ûe vÌra je nÏco, co se dnes d· ûÌt. ée m˘ûeme
nÏkoho sezn·mit s BiblÌ. ée to nenÌ jen nÏjak·
historick· kniha, ale ûe je st·le ûiv·, aktu·lnÌ,
dot˝kajÌcÌ se ËlovÏka. »asto se stane, ûe p¯ijde
nÏkdo dospÏl˝ a û·d·, aby mohl b˝t pok¯tÏn.
A kdyû m˘ûeme nÏkomu tento smÏr uk·zat a on
si ho zvolÌ jako ûivotnÌ, je to velk· radost.
● ZaËÌnal jste na fa¯e v éabov¯esk·ch a z nÌ
p¯eöel do LÌönÏ. VnÌm·te nÏjakÈ z·sadnÌ rozdÌly
mezi tÏmito dvÏma mÌsty?
Je to spÌö vnit¯nÌ z·leûitost naöeho salesi·nskÈho ûivota. My m·me faru tady ve starÈ LÌöni
u kostela a s ml·deûÌ pracujeme na KotlanovÏ
v sÌdliöti. T¯i salesi·ni jsou tedy na fa¯e a t¯i
u centra ml·deûe. Takûe n·ö ûivot je rozdÏlen˝.
V éabov¯esk·ch pracovala cel· komunita salesi·n˘ na jednom mÌstÏ. My se snaûÌme, aby na
sÌdliöti byla cel· öÌ¯e naöÌ Ëinnosti. Nejenom
ökolskÈ za¯ÌzenÌ a volnoËasovÈ aktivity, i duchovnÌ z·zemÌ. To znamen·, ûe tam bude jednou
st·t kostel.
● JakÈ je LÌöeÚ mÌsto pro ûivot?
Star· LÌöeÚ je mal·, takûe se hodnÏ podob·
mÈmu p˘vodnÌmu domovu. SÌdliötÏ mi s ohledem na svoji velikost p¯ipad· ponÏkud nevybavenÈ. V éabov¯esk·ch je spoleËenskÈ centrum
RubÌn, kino... Tady je teprve p·r let otev¯en˝
DÏlÚ·k ñ mÌsto setk·v·nÌ, kultury. Je zde jeötÏ
kostel, naöe st¯edisko, d·le nÏjakÈ dobrovolnickÈ aktivity. Ale skuteËnÈ centrum spoleËenskÈho
ûivota zde chybÌ.
● S·m se podÌlÌte na kulturnÌch aktivit·ch.
KterÈ z nich v·s nejvÌc tÏöÌ?
Z kaûdÈ aktivity m·m radost, protoûe je to
pr·ce pro lidi. Vûdy, kdyû se lidÈ mohou setkat,
tak je to p¯ÌnosnÈ.
● Co byste ¯ekl o farnÌm dvo¯e?
Kdyû jsem p¯iöel do LÌönÏ, farnÌ dv˘r bylo
mÌsto opuötÏnÈ, sev¯enÈ jenom star˝mi budovami. Ty jsme bÏhem Ëty¯ let odstranili a vznikla
velk· zatravnÏn· plocha. LidÈ se zde sch·zÌ v nedÏli po möi svatÈ. Vyjdou ven z kostela a tady si
jeötÏ m˘ûou mezi sebou povykl·dat. MÌsto je
otev¯enÈ pro dÏti a skauty, seniory, p¯ich·zÌ
k n·m i sdruûenÌ Pastelka, protoûe zde m·me
houpaËky, trampolÌnu... Na farnÌm dvo¯e budeme letos dÏlat Mikul·öe, o V·nocÌch tady hraje-

me ûiv˝ BetlÈm. O hodovÈm vÌkendu je dv˘r
otev¯en pro vöechny ñ po sv·tostnÈm poûehn·nÌ
v kostele majÌ lidÈ moûnost zde posedÏt p¯i vÌnÏ
a pÌsniËk·ch cimb·lovÈ muziky. SnaûÌme se, aby
mÌsto bylo st·le otev¯enÈ.
● Slyöela jsem takÈ o vaöÌ kav·rnÏ. Jak funguje?
Je to mal· mÌstn˘stka, kter· stojÌ na mÌstÏ
b˝valÈ hospod·¯skÈ budovy. Je tam asi t¯icet
mÌst k sezenÌ, dobrovolnÌci tam va¯Ì Ëaj a k·vu.
LidÈ mohou p¯ijÌt, posedÏt a povykl·dat si. Pokud je p¯Ìleûitost, b˝v· zde obËas i nÏjak˝ vzdÏl·vacÌ program.
● Mohl byste ¯Ìct vÌc o svatÈm JiljÌm, kterÈmu
je zasvÏcen kostel?
Svat˝ JiljÌ byl poustevnÌk, ûil na ˙zemÌ
Francie. Velmi touûil po samotÏ ñ po hled·nÌ
Boha ñ proto odeöel do jeskynÏ, kterou ob˝val se
sv˝mi p¯·teli. Legenda vypr·vÌ o kr·li, kterÈmu
na lovu unikla laÚ. VbÏhla do jeskynÏ, on do nÌ
naslepo vyst¯elil öÌp a ten zas·hl pr·vÏ svatÈho
JiljÌ. Kdyû kr·l vidÏl, ûe zranil ctnostnÈho muûe,
nechal mu na tomto mÌstÏ postavit kl·öter. MÌsto
zaËalo p¯itahovat muûe ñ pozdÏjöÌ n·sledovnÌky
poustevnÌka ñ kte¯Ì touûili po tichu a usebranosti
a svat˝ JiljÌ se stal jejich opatem.
● D·v· to nÏjakÈ pouËenÌ pro souËasnost?
On je svÏtcem st¯edovÏku. To, ûe je mu zasvÏcen kostel, ukazuje na jeho ko¯eny, kterÈ sahajÌ do t¯in·ctÈho stoletÌ. A co m˘ûe ¯Ìct naöemu
vÏku? Touûil po samotÏ, touûil po tom, aby rozumÏl s·m sobÏ. UmÏl se koncentrovat, umÏl se
ztiöit a to si myslÌm, ûe m˘ûe dneönÌmu ËlovÏku,
kter˝ je Ëastokr·t p¯eplnÏn˝ informacemi a zatÌûen˝ ûivotem, pomoci.
● Nezd· se v·m i dneönÌ komerËnÌ pojetÌ V·noc
aû moc p¯esycenÈ?
Z·leûÌ na ËlovÏku, jak˝m zp˘sobem se do
tajemstvÌ V·noc dok·ûe vno¯it. Jestliûe budu cel˝ prosinec sh·nÏt jenom d·rky, tak samoz¯ejmÏ
komerci neuniknu. Ale jestliûe si v prosinci najdu i chvÌli, abych se nÏkde ztiöil nebo abych si
nÏco hezkÈho p¯eËetl, tak mohu nach·zet ˙plnÏ
jin˝ rozmÏr p¯Ìpravy na V·noce.
● Co byste doporuËil lidem, kte¯Ì nejsou vÏ¯ÌcÌ,
ale letos by V·noce r·di proûili trochu jinak,
mÈnÏ komerËnÏ. Kde zaËÌt?
O V·nocÌch si m˘ûe ËlovÏk p¯eËÌst cel˝ v·noËnÌ p¯ÌbÏh ñ co se vlastnÏ stalo ñ a hledat
v nÏm biblickou pointu. A z nÌ m˘ûe vytÏûit, o co
tu vlastnÏ jde. V·noce jsou v podstatÏ cÌrkevnÌ
sv·tek. V tichu betlÈmskÈ noci se nÏco velkÈho
ud·lo a ËlovÏk se nad tÌmto tajemstvÌm m˘ûe
zam˝ölet nebo se mu dokonce m˘ûe poklonit.
A pokud na tuto hru p¯istoupÌ, tak objevÌ celou
kr·su V·noc.
● Co vöechno se bude o V·nocÌch na fa¯e
a v kostele dÌt?
NevÌm, jestli v·m to ¯eknu ˙plnÏ p¯esnÏ...
Ale o prvnÌ nedÏli adventnÌ by mÏlo b˝t odpoledne v kostele duchovnÌ p·smo, hudba a poezie.
V adventu, kter˝ p¯edch·zÌ dobÏ v·noËnÌ, chodÌ
kaûdÈ r·no o p˘l sedmÈ vÏ¯ÌcÌ do kostela na adventnÌ bohosluûby. JeötÏ p¯ed ökolou jdou dÏti
do kostela na takzvanÈ ror·ty ñ to je zpÌvan· möe
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svat·, i dÏti se do nÌ zapojujÌ. ChodÌ jich zpoË·tku dvacet, t¯icet, pozdÏji t¯eba i Ëty¯icet. Ror·ty
jsou velmi navötÏvovanou bohosluûbou. Chr·movÈ sbory nacviËujÌ v·noËnÌ reperto·r, letos p¯i
p˘lnoËnÌ möi svatÈ zaznÌ Missa Brevis Ji¯Ìho
Pavlici, zn·mÈho hudebnÌka z Hradiöùanu. D·le
na V·noce p¯ipravujeme koncerty a vystou- penÌ
hudebnÌch tÏles v kostele.
● Roste mezi lidmi o V·nocÌch z·jem o n·vötÏvu kostela?
Ano, p¯ich·zÌ podstatnÏ vÌc lidÌ. Kdyby byl
kostel t¯ikr·t vÏtöÌ, tak je urËitÏ pln˝. Vûdyù je to
mal˝ vesnick˝ kostelÌËek.
● ProË pr·vÏ o V·nocÌch? ChtÏjÌ dohnat to, co
p¯es rok zmeökali?
O V·nocÌch se lidskÈ srdce probouzÌ. Zjihne
a je naklonÏno tajemstvÌ, kterÈ by mohl kaûd˝
ËlovÏk o V·nocÌch objevit. A proto se ËlovÏk
zvedne a jde se do kostela podÌvat.
● NevadÌ v·m ale naopak, ûe spousta mlad˝ch
lidÌ jde do toho kostela pr·vÏ jen o V·nocÌch?
J· nejsem od toho, abych lidi hodnotil. P¯iöli
se podÌvat, mohou nÏco zakusit a t¯eba z˘stanou
nebo se jich to dotkne. A majÌ dalöÌ rok na to, aby
v nich myölenka tajemstvÌ V·noc dozr·la, aby se
tomuto tajemstvÌ otev¯eli a za v·noËnÌ hvÏzdou
p¯ÌötÌ rok opÏt p¯iöli. VÌm, ûe u nÏkter˝ch kostel˘
b˝v· docela rozruch, kdyû tam p¯ijdou lidÈ ötÏdroveËernÏ povzbuzeni. Tady b˝v· docela klid.
A ûe nÏkdo p¯ijde a za chvÌli se zase zvedne
a odejde a druh˝ m˘ûe p¯ijÌt, tak co...
● V·noce jsou dnes, p¯edevöÌm pro dÏti, spojeny s d·rky. DÏti jsou z mÈdiÌ bombardov·ny
obr·zky nejnovÏjöÌch hraËek, kterÈ je nutnÈ
o V·nocÌch dostat. MajÌ se rodiËe v˘bec nÏjakou öanci br·nit? Mohou dÏtem vysvÏtlit, ûe
V·noce nejsou jen o d·rcÌch?

MalÈ dÌtÏ na ten d·rek Ëek·. Pro nÏj nÏjak˝
d·reËek pod stromeËkem musÌ b˝t. Ale j· se
osobnÏ domnÌv·m, ûe to m˘ûe b˝t d·rek jednoduch˝. Ovöem dÌtÏ proûÌv· mnohem vÏtöÌ ötÏstÌ
a radost z toho, kdyû m· oba dva rodiËe. Kdyû
jsou na ätÏdr˝ veËer spolu. Oba si s dÌtÏtem povÌdajÌ nebo mu t¯eba i zazpÌvajÌ koledu a vytv·¯ejÌ kr·snou rodinnou atmosfÈru. To si myslÌm,
ûe je pro dneönÌ dÏti nejvÏtöÌ d·rek.
MnÏ se t¯eba stalo, ûe jsem byl v kostele ve
zpovÏdnici a p¯iöel tam ˙plnÏ mal˝ chlapec.
A ¯Ìk·: ÑVÌte, j· do kostela norm·lnÏ nechodÌm.
Pane far·¯, co m·m udÏlat, aby se moje maminka
neh·dala s p¯Ìtelem?ì A teÔ p¯ed tÌm ËlovÏk stojÌ
a poraÔte nÏco desetiletÈmu chlapci, kterÈmu
straönÏ leûÌ na srdci, aby byl doma koneËnÏ klid.
A to jsou momenty, kdy se setk·v·m s obrovskou lidskou beznadÏjÌ, s ËlovÏkem, kter˝ chce
nÏco vy¯eöit, ale opravdu nevÌ, jak na to. Nez·leûÌ na tÏch dÏtech, z·leûÌ na n·s dospÏl˝ch, jak
my ûijeme. My jim to musÌme uk·zat.
● A co v·ö ätÏdr˝ veËer? D·v·te si nÏjakÈ
d·rky?
N·ö ätÏdr˝ veËer vypad· tak, ûe p¯ed okamûikem, neû jdeme slouûit p˘lnoËnÌ möe svatÈ,
se n·s vöech öest salesi·n˘ sejde na fa¯e. M·me
veËe¯i a i ten d·rek tu obËas nÏkdo najde...
(usmÌv· se).
● Jak˝ d·rek udÏl· nejvÏtöÌ radost v·m?
MnÏ udÏl· radost hezk· kniha, cestopisy.
Pokud se nÏkam s·m nedostanu, m˘ûu danÈ mÌsto poznat z knÌûek. A pak hudebnÌ nosiËe. BaroknÌ muzika, to je moje tÈma. Ale to tam prosÌm
nepiöte, abych tady nebyl zasypan˝ cÈdÈËkama
(smÏje se).
Lenka Mareöov·

„Vystoupení v kostele sv. Jiljí je pro nás velká čest“
Rozhovor s Kl·rou MaröÌkovou vedoucÌ dÏtskÈho pÏveckÈho souboru Holzov·Ëek.
● Jak vypadajÌ vaöe zkouöky na adventnÌ koncert? Sch·zÌte se ËastÏji neû obvykle?
Sch·zÌme se kaûdÈ pondÏlÌ v odpolednÌch
hodin·ch. Sbor navötÏvuje pÏtadvacet zpÏv·k˘
z t¯etÌch aû dev·t˝ch t¯Ìd; je tedy velmi n·roËnÈ
pro nÏ najÌt spoleËnÈ volnÈ odpoledne. ProbÏhly
uû dvÏ prodlouûenÈ zkouöky, p˘lenÈ zkouöky
pro alt a mezzosopr·n a samostatn· pro sopr·n,
Ëek· n·s dvakr·t rannÌ vst·v·nÌ na sedmou a p¯ekvapenÌm pro zpÏv·ky bude i nedÏlnÌ odpolednÌ
zpÌv·nÌ v hudebnÏ ökoly, aby si zvykli na n·stroje.
● Co nejvÌc pilujete? NacviËujete na V·noce
nÏco novÈho, nebo se zlepöujete v tom, co uû
umÌte?
U kaûdÈ pÌsnÏ je to jinÈ; nÏkde n·m dÏl·
problÈmy v˝slovnost, jinde dynamika nebo rozdÏlenÌ hlas˘. VÏtöina v·noËnÌch pÌsnÌ m· t¯i hlasy ñ sopr·n, mezzosopr·n a alt ñ dÏti jsou ale
moc öikovnÈ a postupnÏ si zvykajÌ. Na v·noËnÌ
vystoupenÌ m·me p¯ipraven˝ch p·r pÌsnÌ, kterÈ
uû zn·me z minulÈho ökolnÌho roku, kdy jsme
vystupovali v jÌdelnÏ Zä Holzova, ale samoz¯ejmÏ zpÌv·me i novÈ pÌsnÏ s vlastnÌm hudebnÌm
doprovodem.
● Jak se na adventnÌ vystoupenÌ p¯ipravuje vaöe nej˙spÏönÏjöÌ sÛlistka Nat·lie »adeni?
Z Nat·lky se stala st¯edoökolaËka, takûe naöi
ökolu jiû nenavötÏvuje. Ale na zkouöky za n·mi,
kdyû m· Ëas, chodÌ. V kostele sv. JiljÌ si s n·mi
vöechny pÌsnÏ zazpÌv· i se sÛlem.
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● Po kolik·tÈ v lÌöeÚskÈm kostele vystupujete?
V kostele sv. JiljÌ vystupujeme poprvÈ a je to
pro n·s velk· Ëest.
● Je pro v·s tento prostor nÏËÌm specifick˝?
Ano, rozhodnÏ, na takov˝ prostor nejsme
zvyklÌ. I akustika bude zcela jin·. Samy se tedy
nech·me p¯ekvapit a budeme doufat, ûe se n·m
poda¯Ì plnÏ vyuûÌt kouzla toho mÌsta.
● Na co si je t¯eba d·vat pozor?
Troöku m·me strach z ozvuËenÌ, ale p¯i gener·lnÌ zkouöce to jistÏ s panem zvuka¯em Robertem MaröÌkem vypilujeme.
● Jakou oËek·v·te n·vötÏvnost? M˘ûe p¯ijÌt kaûd˝?
Ano, samoz¯ejmÏ, na adventnÌ koncert m˘ûe p¯ijÌt kaûd˝ a douf·me, ûe si n·s p¯ijde poslechnout a podpo¯it velk· Ë·st ne jen lÌöeÚsk˝ch
posluchaË˘.
● JakÈ pÌsnÏ jste si na vaöe v·noËnÌ vystoupenÌ
p¯ipravili? Jak bude probÌhat?
Naöe vystoupenÌ bude trvat p¯ibliûnÏ Ëty¯icet minut a cel˝ koncert i s hostem vok·lnÌ folkovou skupinou MOäNY asi hodinu. Nachystan˝ch m·me zhruba 17 pÌsnÌ, jako jsou P·sli sme
oveËky, U souseda nov· stajÚa, Maria hust˝m lesem öla, Kyrie eleison, Danielis prophetia, Doöli
jsme k v·m, Ta noc, ten den, ZhasnÏte svÏtla,
Hallelujah nebo Adiemus.
● Je jeötÏ nÏco, na co byste r·da upozornila?
Ano, r·da bych vyzdvihla dom·cÌ p¯Ìpravu
hr·Ë˘ z ¯ad Holzov·Ëku. M˘ûeme se tak tÏöit
na doprovod kytary, houslÌ, flÈten a klavÌru.

Spolky a sdružení
Aktivní senioři v Pastelce
Jedno ¯ÌjnovÈ p·teËnÌ odpoledne se seöla
skupina nÏkolika seniorek a jednoho seniora
v prostor·ch farnÌ kav·rny ve StarÈ LÌöni. Co je
na toto mÌsto p¯ivedlo?
RodinnÈ centrum Pastelka se rozhodlo rozöÌ¯it nabÌdku sv˝ch program˘ i pro cÌlovou skupinu, kter· do rodiny bezesporu pat¯Ì ñ o seniory.
Vzhledem k tomu, ûe tÏûiötÏ jejich pr·ce spoËÌv·
p¯edevöÌm v pÈËi o rodiny s mal˝mi dÏtmi, pomohlo jim v zaË·tku Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi, kde se seniory jiû ¯adu let pracujÌ
a dokonce ökolÌ ty, kte¯Ì se tÈto cÌlovÈ skupinÏ
chtÏjÌ vÏnovat. Velkou podporu programu poskytl i mÌstnÌ spr·vce farnosti, P. Frantiöek Vavruöa, kter˝ dal bezplatnÏ k dispozici nezbytnÈ
bezbariÈrovÈ prostory. A tak se mohlo zaËÌt. Pracovnice Centra pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi, panÌ
Dana éiûkovsk·, p¯ijela se sv˝m programem
KLAS ñ Klub aktivnÌch senior˘ a umoûnila
vöem, kte¯Ì se seöli, zaûÌt neopakovatelnou atmosfÈru povÌd·nÌ, trÈnov·nÌ pamÏti, öpanÏlskÈ hudby a hlavnÏ spoleËnÈho sdÌlenÌ a proûÌv·nÌ radosti. K p¯ekvapenÌ vöech se celÈho setk·nÌ
z˙Ëastnili a do programu se aktivnÏ zapojili takÈ
starosta B¯etislav ätefan, mÌstostarosta Jozef
Sedl·Ëek a radnÌ Eliöka Vondr·Ëkov·. Jejich
nadöenÌ povzbudilo vöechny p¯ÌtomnÈ, zvl·ötÏ
jedinÈho muûe z ¯ad senior˘, kter˝ se dÌky tomu
mezi sam˝mi ûenami necÌtil osamocen˝.
Touto ochutn·vkou KLAS v LÌöni rozhodnÏ
nekonËÌ a bude pokraËovat jako program rodinnÈho centra Pastelka ve spolupr·ci s farnostÌ
a za podpory M» Brno-LÌöeÚ i nad·le, v novÈm
roce od 6. 1. vûdy jednou za 14 dn˘. Povede ho
panÌ Iveta Kol·¯ov·, kter· se ochutn·vky takÈ
aktivnÏ ˙Ëastnila a navÌc v lednu projde specializovan˝m ökolenÌm, kterÈ ji pro tuto pr·ci p¯ipravÌ. Vöichni senio¯i, bez ohledu na sv˘j fyzick˝
stav, jsou tedy zv·ni a majÌ moûnost aktivnÏ str·vit p¯ÌjemnÈ chvÌle ve spoleËnosti p¯·tel a kromÏ
sdÌlenÌ se nauËit nÏco novÈho, potrÈnovat svoji
pamÏù a hlavnÏ neb˝t s·m...
Mgr. Ing. Eliöka Vondr·Ëkov·

OSLAVA
5. NAROZENIN
KLOKÁNKU BRNO
s rádiem Kiss Hády
a Monikou Bagárovou
12. 12. 2011
od 16 00 do 20 00
v Dělnickém domě v Juliánově.
Hlavní body programu:
– diskotéka s moderátory
rádia Kiss Hády
– Monika Bagárová
– soutěže, tombola, občerstvení,
ohňostroj

Akce se koná pod záštitou
Mgr. Břetislava Štefana,
starosty městské části Brno-Líšeň.
Vstupné: 50 Kč
Bližší info: www.klokanekbrno.cz

Lenka Mareöov·



Domácí zabijačku 16.–17. 12. 2011 pořádá SK Slatina
areál SK Slatina – pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina)

pátek 16. 12. od 10.00 do 20.00 hod. zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej
sobota 17. 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

OPRAVY ELEKTRO SPOTŘEBIČŮ
pračky, myčky, sporáky, sušičky
Küfhaber – Vinohrady, www.opravy-pracek-brno.cz

tel. 606 939 842, e-mail: kid.kid@email.cz
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Pedikúra Dana Hájková
Synkova 1, Líšeň, objednávky na tel. 607 865 400
Těším se na Vás!

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

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

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň
Broušení hran a skluznic lyží, struktura kamenem –
Montana, vosk, montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Otevřeno Po–Pá 13–18 hod.

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

Kadeřnické studio Veroniky Pfeiferové
Modní střihy a barvení vlasů a prodlužování vlasů na míru.

Poliklinika Horníkova 34 (suterén), tel.: 607 250 951.



V naší restauraci najdete nejen pĜíjemnou atmosféru a obsluhu, ale hlavnČ výbornou kuchyni spolu
s kvalitní pizzou. VýbČr z 38 druhĤ pizz, které Vám
pĜivezeme až domĤ. Objednávky: 608 11 77 38

Pro Vaši firmu pĜipravíme na míru Vánoþní
veþírek dle Vašich pĜedstav a bez obvyklých
pĜedvánoþních stresĤ.
Nejbližší akce, na které jste srdeþnČ zváni
15 - 20.11. TATARÁKY z hovČzího masa a lososa
25.11. PANORÁMA živá hudba k tanci i poslechu
25.11 – 4.12. ZVċěINA kanþí a daĖþí speciality
5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA nejen pro dČti
10.12. DISCO pro všechny vČkové kategorie
31.12. SILVESTROVSKÁ PÁRTY
Více na: www.restauracejasmin.cz

Sportbar Tulipán
Kometa – na TV plazmČ, SYNOTtip – terminál
Toþíme: Kozel 11°- 23 Kþ, PlzeĖ 12° – 33 Kþ,
RychtáĜ 10°- 20 Kþ, prĤbČžné alko akce veþera
www.facebook/sportbar tulipan
Restaurace a pension
Mariánské údolí 3, 628 00 Brno
Tel.: 544 217 996, 603 777 825
www.kadlcuvmlyn.cz
Nechce se vám vařit nebo nemáte čas si udělat oběd?
Zavolejte nám a my vám oběd dovezeme.
Doprava do lokalit Líšeň, Vinohrady, Slatina zdarma,
ostatní dohodou.
Nejbližší akce:

☞ Víkend 10.–11. 12. 2011 Zvěřinové hody
☞ Pondělí 5. 12. 2011

Mikuláš na mlýně od 17 h
pro děti a jejich rodiče

☞ Sobota 31. 12. 2011

Silvestr – hudba, jídlo, pití,
ohňostroj a tombola – 1. cena digitální fotoaparát 986 Kč,
možnost přespání 400 Kč/osobu se snídaní

☞ Víkend 14.–15. 1. 2012 Zabíjačkové hody

LÍEÒSKÉ NOVINY

800 521 521

Nová
pobočka
Brno-Líšeň

www.kb.cz

Bednaříkova
2883/1b,
628 00 Brno

Komerční banka, a. s., oznamuje, že dne 31. 10. 2011 otevřela nové prodejní místo:

Brno-Líšeň
Bednaříkova 2883/1b, 628 00 Brno, GPS: 49°12'33.195" N, 16°41'15.034" E
Kontakty:
Tel.: +420 955 584 621, 955 511 111, Fax: +420 955 584 629
Ředitelka pobočky:
Romana Florianová: +420 955 584 620, MT +420 725 872 268
Infolinka KB: 800 521 521, www.kb.cz
Klientská linka KB při ztrátě platební karty: +420 955 512 230
Otevírací doba pobočky:
Pondělí
8:30 – 12:00
Úterý
8:30 – 12:00
Středa
8:30 – 12:00
Čtvrtek
8:30 – 12:00
Pátek
8:30 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 16:30
13:00 – 17:00
13:00 – 16:30
13:00 – 16:30

Pobočka je vybavena bankomatem s nepřetržitým provozem,
umístěným v samoobslužné zóně v zádveří pobočky.
Nová bezbariérová pobočka Brno-Líšeň je plnohodnotnou
pobočkou s nabídkou všech retailových produků.
Nenabízí pouze směnárenskou činnost, tedy není možný
nákup a prodej valut, a omezení vkladů a výběrů hotovosti
je do 100 000 Kč.
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Z kultury
Závěr roku v Galerii Hády
Listopadovou podzimnÌ n·ladu p¯esnÏ vystihla kolekce dÏl, vystaven˝ch v Galerii H·dy sdruûenÌm Anam Êara. ProsÌm, nejde o p¯eklep
n˝brû ñ jak mi bylo vysvÏtleno ñ o keltskÈ souslovÌ s v˝znamem ÑP¯·telÈ duöeì. A to je n·zev volnÈho sdruûenÌ v˝tvarnÌk˘, kterÈ kolem
sebe shrom·ûdil Jaroslav Sklen·¯.
Tento grafik a jiû popul·rnÌ v˝tvarnÌk v GH v minulosti vystavoval.
Jenûe tentokr·t p¯edstavil na v˝stavnÌch ploch·ch i dÌla sv˝ch dalöÌch
deseti p¯·tel sp¯ÌznÏn˝ch tak Ëi onak profesnÏ s v˝tvarnou tvorbou nebo i mlad˝ch a zaËÌnajÌcÌch umÏlc˘ ñ amatÈr˘, kte¯Ì sv˘j v˝tvarn˝ styl
a rukopis teprve hledajÌ. V˝sledkem byla rozmaninost v˝tvarn˝ch technik a pohled˘, vyt¯Ìbenost v˝tvarn˝ch n·zor˘, nebo naopak hled·nÌ
cest k nov˝m a neot¯el˝m technik·m, kombinacÌm v˝tvarn˝ch technik
apod.
Samotnou charakteristiku dÏl 11 vystavujÌcÌch autor˘ na vernis·ûi
ve Ëtvrtek 3. listopadu vystihla p¯esnÏ a vtipnÏ v ˙vodnÌm kr·tkÈm vyj·d¯enÌ Dr. Ludmila Hor·kov· z MoravskÈ Galerie, kter· zah·jila vernis·û v˝stavy.
V programu vernis·ûe vystoupila ûena ñ asi tÏûko pochopiteln˝
zjev mezi lÈka¯i a umÏlci ñ opernÌ pÏvkynÏ a praktikujÌcÌ lÈka¯ka
MUDr. Jana Chaloupkov·. KlavÌrnÌho doprovodu se ujal prof. Frantiöek KratochvÌl.
VÌce jak stovka n·vötÏvnÌk˘ opÏt zcela zaplnila prostor pro vernis·û a v Ëase jeötÏ hodnÏ p¯edv·noËnÌm bylo vidno, ûe mnozÌ z·jemci se
jiû domlouvali s autory na zakoupenÌ d·rku pro svÈ blÌzkÈ ñ tedy nÏkterÈho z obraz˘. (Vöechna dÌla vöak musela z˘stat souË·stÌ expozice aû
do skonËenÌ v˝stavy tj. 24. 11.) Z·jemci si je odnesli aû potÈ, a to jeötÏ
nynÌ p¯ed·v·me kontakty na autory. Je p¯ÌjemnÈ zjiötÏnÌ, ûe z·jem
o umÏnÌ p¯ece jen tak nekles·, zvl·ötÏ nejsou-li ceny öroubov·ny agenturami a snobsk˝m pseudovkusem.
Pro NadaËnÌ fond galerie H·dy byla tato v˝stava inspiracÌ a v˝zvou, jak d·le orientovat svÈ snaûenÌ. PoËet n·vötÏvnÌk˘ vËetnÏ vÌkendov˝ch otevÌracÌch termÌn˘ p¯es·hl nÏkolik set. PoËet prodan˝ch dÏl
bohuûel nenÌ moûno ani odhadnout, neboù NFGH tyto skuteËnosti nezjiöùuje, je pouze tÌm Ël·nkem, kter˝ m· v˝tvarnou kulturu podporovat
a popularizovat. A to se v tomto p¯ÌpadÏ rozhodnÏ zda¯ilo.
N·vötÏvnÌci se na v˝stavÏ mohli setkat jak se zn·m˝mi technikami:
od olejomalby p¯es r˘znÈ techniky kombinovanÈ ñ nap¯. p˘vabnÈ kombinace malby na hedv·bÌ doplÚÏnÈ paliËkovan˝mi motivy autorky Nadi
BÏlÌkovÈ, romanticky ladÏnÈ oleje MÌly Sklen·¯ovÈ, form·lnÏ promÏnlivÈ oleje Jitky NejezchlebovÈ, energetickÈ obrazy Lenky SingerovÈ,
generaËnÏ odliönÏ pojatÈ malby otce a dcery Pavla a MÌöi éecov˝ch,
rafinovanÏ technicky kombinovanÈ kompozice Verunky Hor·kovÈ,
enkaustiky Jany RemerovÈ. Div·ky rozhodnÏ nejvÌce zaujala dÌla zpracovan· technikou Ñfotografikyì hned t¯Ì autor˘ ñ Eliöky VorlovÈ, zkuöenÈho grafika Radka Vlacha a samotnÈho p˘vodce tÈto bezesporu
zajÌmavÈ v˝stavy Jaroslava Sklen·¯e. (DuöÌ organizace ze strany v˝tvarnÌk˘ byla panÌ Lenka Singerov·, kterÈ NFGH tÌmto vyjad¯uje sv˘j
velk˝ dÌk.)
DalöÌm poËinem Galerie H·dy bude v prosinci v˝stava dÏl Frantiöka BaËovskÈho, vÏnovan· öedes·tin·m autora. Expozice v galerii bude
doplnÏna o dalöÌ mal· p¯ekvapenÌ, kter· navodÌ p¯edsv·teËnÌ atmosfÈru.
NadaËnÌ fond Galerie H·dy se tÏöÌ na vaöe dalöÌ n·vötÏvy a p¯eje
vöem p¯Ìznivc˘m a n·vötÏvnÌk˘m mnohoho ötÏstÌ a pÏkn˝ch umÏlecRadim Zezula ñ kur·tor GH
k˝ch z·ûitk˘ v n·sledujÌcÌm roce 2012.

"

Křest CD skupiny FLERET v KC Líšeň
Pro n·s v KulturnÌm centru LÌöeÚ bylo velmi potÏöujÌcÌ, ûe si celorepublikovÏ zn·m· skupina Fleret vybrala pr·vÏ KCL DÏlÚ·k, aby zde
9. listopadu 2011 p¯edstavila a pok¯tila novÈ
CD. Jedn· se v po¯adÌ jiû
o 13. titul s n·zvem
O kr·s·ch Valaöska. Za
tÈmÏ¯ 29 let, kdy Fleret
p˘sobÌ na naöÌ hudebnÌ
scÈnÏ, se zapsal do tisÌc˘
srdcÌ fanouök˘ svojÌ jedineËnostÌ a originalitou. NÏkterÈ jeho pÌsnÏ
zlidovÏly. I novÈ album
obsahuje nÏkolik hit˘, kterÈ k tomu aspirujÌ. Nap¯. L·skovraûda, Kap˘rkov·, Neperte sa ogare a dalöÌ. PÌsniËky se vöem n·vötÏvnÌk˘m velmi lÌbily,
protoûe si Fleret vyû·dali sv˝m z·vÏreËn˝m potleskem t¯ikr·t zpÏt na scÈnu, kde jeötÏ p¯idali nÏkterÈ ze sv˝ch tradiËnÌch ˙spÏön˝ch skladeb.
Mgr. Hana Baldelli,
¯editelka KC LÌöeÚ
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Z kultury
Divadlo Líšeň získalo čtyři ceny
na mezinárodním festivalu v Toruni
BrnÏnskÈ divadlo LÌöeÚ se z˙Ëastnilo na konci ¯Ìjna osmn·ctÈho
roËnÌku mezin·rodnÌho festivalu loutkov˝ch divadel Spotkania v polskÈ
Toruni. Uvedlo zde loutkovou stÌnohru S·vitrÌ a politickou fraöku podle
RuskÈho denÌku Anny PolitkovskÈ Putin lyûuje. P¯ehlÌdky se z˙Ëastnily
soubory ze Ëty¯ evropsk˝ch zemÌ a Kanady. V konkurenci dalöÌch t¯in·cti
soutÏûnÌch p¯edstavenÌ zÌskalo divadlo LÌöeÚ Ëty¯i ocenÏnÌ.
StÌnohra S·vitrÌ zÌskala prvnÌ cenu festivalu v kategorii p¯edstavenÌ pro
dÏti. Porota ohodnotila takÈ Cenou prim·tora mÏsta TorunÏ hudbu LuÔka
VÈmoly k inscenaci S·vitrÌ a reûii obou inscenacÌ (Pavla Dombrovsk·).
Svaz polsk˝ch divadelnÌch umÏlc˘ udÏlil divadlu LÌöeÚ Cenu Jana Wilkowskiego v oboru loutkovÈho divadla za obÏ inscenace.

S¡VITRÕ
Loutkov· stÌnohra
na motivy staroindickÈ
b·je z Mah·bh·raty pojedn·v· o l·sce a sÌle
princezny S·vitrÌ, kter·
vysvobodÌ svÈho muûe
ze zajetÌ smrti. Vizu·lnÏ
siln˝ obraz pohybliv˝ch
stÌn˘ je doprov·zen zvukovÏ stylizovan˝m projevem vypravÏËe a hudebnÌka v jednÈ osobÏ ovl·dajÌcÌho soubor origin·lnÌch, vlastnoruËnÏ vyroben˝ch netradiËnÌch hudebnÌch n·stroj˘. V˝tvarn·
i zvukov· sloûka inscenace je volnÏ ovlivnÏna orient·lnÌm zp˘sobem scÈnov·nÌ a vytv·¯Ì p˘vodnÌ svÈbytn˝ tvar.
Inscenace se ˙ËastnÌ v˝znamn˝ch festival˘ v »R i zahraniËÌ (v Belgii,
VelkÈ Brit·nii, NÏmecku, Turecku, Rakousku, äpanÏlsku, Rusku, It·lii,
na UkrajinÏ a Slovensku). Na celost·tnÌ p¯ehlÌdce P¯elet nad loutk·¯sk˝m
hnÌzdem zÌskala prvnÌ mÌsto v div·ckÈ soutÏûi a obdrûela putovnÌ cenu Erik.
V roce 2007 S·vitrÌ zÌskala cenu za nejlepöÌ p¯edstavenÌ na mezin·rodnÌm
festivalu King Fairy-Tale v ruskÈm VelkÈm Novgorodu.
VÌce o inscenaci: http://www.divadlolisen.cz/savitri.html

PUTIN LYéUJE
JeviötnÌ report·û zpracov·v· tÈma n·stupu Vladimira Putina k moci
a smÏ¯ov·nÌ Ruska k totalitÏ. NejsilnÏjöÌ inspiracÌ je kniha zavraûdÏnÈ ruskÈ
novin·¯ky Anny PolitkovskÈ Rusk˝ denÌk,
dalöÌmi zdroji jsou webovÈ str·nky poz˘stal˝ch po teroristick˝ch
˙tocÌch. Inscenace se
hraje ve vojenskÈm stanu, nejv˝raznÏjöÌm jeviötnÌm prvkem je velk˝ psacÌ st˘l slouûÌcÌ
jako dÏjiötÏ pro Ñv˝jevy
z Ruskaì. StejnÏ jako
kniha Anny PolitkovskÈ takÈ inscenace spojuje formou mont·ûe p¯ÌbÏhy,
politickÈ souvislosti i prostÈ lidskÈ osudy. Pro dospÏlÈ.
VÌce o inscenaci: http://www.divadlolisen.cz/putin.html

DIVADLO LÕäE“
je nez·visl˝ profesion·lnÌ divadelnÌ soubor zaloûen˝ v roce 1998 v BrnÏ.
Pro jeho osobit˝ styl je typick· v˝razn· stylizace vych·zejÌcÌ z experimentu s v˝tvarnem, zvukem, hudbou a pohybem. »·st dosavadnÌ produkce divadla LÌöeÚ tvo¯Ì loutkovÈ inscenace pro dospÏlÈ. Divadlo LÌöeÚ p¯i svÈ
pr·ci vyuûÌv· starÈ tradiËnÌ divadelnÌ postupy a formy (inspiruje se nap¯.
lidov˝m divadlem, orient·lnÌmi zp˘soby jeviötnÌ pr·ce) a objevuje novÈ
a neobvyklÈ moûnosti jejich pouûitÌ. JednotlivÈ inscenace jsou v˝sledkem
dlouhodobÈ tv˘rËÌ pr·ce a doba jejich vzniku se pohybuje okolo jednoho
roku. Uv·dÏjÌ se pak po celÈ republice a v cizojazyËn˝ch verzÌch putujÌ
po evropsk˝ch festivalech.
KONTAKT:
Kate¯ina Sl·mov· Bartoöov·, produkce@divadlolisen.cz, 728 898 500,
www.divadlolisen.cz, Facebook.
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Zprávy z líšeňské farnosti
Setk·nÌ se sv. Mikul·öem probÏhne 5. 12. od 16.00 ve farnÌm dvo¯e.
Zveme vöechny dÏti i jejich rodiËe!
BetlÈmskÈ svÏtlo si m˘ûete odnÈst z kostela 22. 12. v 16.00.
VystoupÌ zde soubor LÌöÚ·Ëek.
Bohosluûby v lÌöeÚskÈm kostele bÏhem v·noËnÌch sv·tk˘:
24. 12. ätÏdr˝ den
6.00 ror·ty na KostelÌËku
7.30 ror·ty v kostele
15.00 möe sv. pro rodiny s dÏtmi v hale SaSM, rozd·v·nÌ BetlÈmskÈho
svÏtla. VystoupÌ dÏtsk· schola.
22.00 p˘lnoËnÌ möe sv. v kostele sv. JiljÌ (chr·mov˝ sbor s orchestrem
provede dÌlo Ji¯Ìho Pavlici Missa Brevis)
24.00 p˘lnoËnÌ möe sv. v hale SaSM
25. 12. BoûÌ hod v·noËnÌ
7.00 möe sv. v kostele
8.30 möe sv. v hale SaSM
10.00 möe sv. v kostele, J. Pavlica ñ Missa Brevis
15.00 sv·tostnÈ poûehn·nÌ v kostele
15.30 éiv˝ BetlÈm
26. 12. 2011 Sv·tek sv. ätÏp·na
8.30 möe sv. v kostele
8.30 möe sv. v hale SaSM
16.30 vystoupenÌ LÌöÚ·Ëku v kostele
31. 12. Silvestr
16.00 dÏkovn· möe sv. v kostele
1. 1. 2012 Nov˝ rok
7.00 möe sv. v kostele
8.30 möe sv. v hale SaSM
10.00 möe sv. v kostele
18.00 möe sv. v kostele
8. 1. 2012 Sv·tek K¯tu P·nÏ ñ konec v·noËnÌ doby
7.00 möe sv. v kostele
8.30 möe sv. v hale SaSM
10.00 möe sv. v kostele, zpÌv· Jana Kopulet· s komornÌm orchestrem
18.00 möe sv. v kostele, vystoupÌ n·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci
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Sport
Podzim u líšeňské fotbalové mládeže
V letoönÌ fotbalovÈ sezonÏ hrajÌ nÏkterÈ naöe ml·deûnickÈ t˝my
vyööÌ soutÏûe neû doposud. Dorost U19 hraje druhou nejvyööÌ dorosteneckou soutÏû a û·kovskÈ kategorie U15, U14, U13, U12 hrajÌ dokonce nejvyööÌ û·kovskou soutÏû.
Dorost U19 se po poslednÌm podzimnÌm z·pase nach·zÌ na 11.
mÌstÏ v tabulce s osmn·cti body. StaröÌ dorost, kter˝ hraje divizi, je
na 12. mÌstÏ s deseti body, mladöÌ diviznÌ dorost je na ËtvrtÈm mÌstÏ
s 26 body. Vzhledem k moûnostem a velikosti k·dru je ˙Ëast naöich
nejstaröÌch ml·deûnÌk˘ v tÈto soutÏûi ˙spÏön·. StaröÌ a mladöÌ û·ci
hrajÌ û·kovskou ligu, tj. nejvyööÌ soutÏû. Kategorie U15 (staröÌ û·ci)
je na poslednÌm mÌstÏ v tabulce se t¯emi body, kategorie U14 je taktÈû
na poslednÌm mÌstÏ s jednÌm bodem. V obou kategoriÌch se uk·zalo,
ûe velk˝m problÈmem je nedostateËnÏ öirok˝ a kvalitnÌ k·dr, kter˝ je
pro ˙Ëast v tÈto soutÏûi nezbytn˝. U mladöÌch û·k˘ je situace o nÏco
lepöÌ. Kategorie U13 (mladöÌ û·ci) je na dev·tÈm mÌstÏ v tabulce se
sedmn·cti body. V û·kovskÈ lize je nej˙spÏönÏjöÌm ˙ËastnÌkem kategorie U12, kter· je na sedmÈm mÌstÏ v tabulce se t¯iceti body. NesmÌm opomenout takÈ lÌöeÚskÈ p¯Ìpravky, kter˝ch je celkem osm,
z toho pÏt p¯Ìpravek hraje mÏstskÈ soutÏûe, t¯i p¯Ìpravky jsou nehrajÌcÌ. V tÏchto kategoriÌch trÈnujÌ dÏti roËnÌk˘ 2001 aû 2006.
Za SK LÌöeÚ A. Dost·lkov·

Úspěšný podzim kategorie U12
Od lÈta letoönÌho roku hraje naöe kategorie mladöÌch û·k˘ U12
û·kovskou ligu spolu s muûstvy chlubÌcÌmi se statutem SpSM. A nutno dodat, ûe velmi ˙spÏönÏ. Po reorganizaci soutÏûe se museli kluci
nejprve sezn·mit s novÏ vznikl˝m systÈmem a pravidly. Poda¯ilo se
n·m takÈ v naöÌ kategorii zajistit dostateËnÏ öirok˝ k·dr, kdy jsme
vyuûili moûnosti mÌt hr·Ëe na st¯ÌdavÈ starty, coû znamen·, ûe nÏkte¯Ì kluci nejsou naöimi kmenov˝mi hr·Ëi a nastupujÌ tak i ve sv˝ch
mate¯sk˝ch klubech, kde hrajÌ niûöÌ soutÏûe.
Po prvnÌm utk·nÌ na p˘dÏ ZlÌna, kde jsme prohr·li 2:12, jsme
vöichni vÏdÏli, ûe n·s Ëek· spoustu pr·ce. P¯ekvapivÏ uû od druhÈho
z·pasu proti KromÏ¯Ìûi se souhra mladÌk˘ zaËala zlepöovat a kluci
postupnÏ por·ûeli protivnÌky zvuËnÏjöÌch jmen (mimo jinÈ Znojmo,
B¯eclav, Jihlavu, HodonÌn, Vyökov). PodzimnÌ Ë·st û·kovskÈ ligy
jsme uzav¯eli prvnÌ listopadov˝ vÌkend, kdy jsme na dom·cÌm tr·vnÌku porazili, v nejhezËÌm utk·nÌ podzimu, velmi silnÈ VelkÈ Mezi¯ÌËÌ. NejmladöÌ û·ci SK LÌöeÚ dok·zali nasbÌrat z 15 podzimnÌch kol
30 bod˘ p¯i aktivnÌm skÛre 114:109 a v tabulce p¯ezimujÌ na 7. mÌstÏ
z 16 ˙ËastnÌk˘. GÛlovÏ se na v˝sledcÌch nejvÌce podÌleli TrtÌlek, Heidinger a Dost·lek, kte¯Ì dohromady zatÌûili konta soupe¯˘ 45 p¯esn˝mi z·sahy. Tato kategorie dÏl· dobrÈ jmÈno nejen fotbalovÈmu klubu
SK, ale dob¯e reprezentuje celou mÏstskou Ë·st Brno-LÌöeÚ.
Za U12 trenÈr R. Dost·lek

()*''$'*'' +  ,   -. %
/0( 1   2+3 3

Pivnici
Fidela,
Masarova7
4 u
23
5.*,
6
!789:;"<=4 >"/"!:?%
4"!;::,"@A:B:@C!C;9A:;!C,98:D%

LÌöeÚskÈ noviny, vyd·v· Statut·rnÌ mÏsto Brno ñ MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ, 628 00 Brno, JÌrova 2, tel.: 544 424 811, http//www.brno-lisen.cz. P¯Ìjem p¯ÌspÏvk˘: Ing. Irena Sehnalov·, e-mail: sehnalova@brno-lisen. cz,
tel.: 544 424 814. OdpovÏdn˝ redaktor: Ji¯Ì ProdÏlal, e-mail: info@settronic.cz, tel.: 548 538 528, 603 588 971. P¯edseda redakËnÌ rady: Mgr. B¯etislav ätefan. »lenovÈ redakËnÌ rady: Mgr. Ji¯Ì Janiötin, Jozef Sedl·Ëek,
doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr., Ing. Irena Sehnalov·, Pavel Mokr˝, Mgr. Ond¯ej H˝sek, Renata Lorencov·, Lenka Mareöov·. Sazba a tisk: Tisk·rna Settronic, BubenÌËkova 30, 615 00 Brno. N·klad 11 000 ks. Uz·vÏrka
lednovÈho ËÌsla je 12. 12. 2011. Registrov·no pod MK »R 12216. Distribuci zajiöùuje »esk· poöta, s.p., Poötovsk· 3/5, Brno. Za obsah inzerce a jednotliv˝ch Ël·nk˘ odpovÌdajÌ auto¯i. Redakce si vyhrazuje pr·vo
na jejich ˙pravu. Nevyû·danÈ p¯ÌspÏvky se nevracejÌ.

