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ZDARMA
ZŠ Novolíšeňská v novém kabátě
Za velkÈ pomoci Magistr·tu mÏsta Brna a M» Brno-LÌöeÚ byla
v uplynul˝ch dnech dokonËena celkov· regenerace naöÌ Zä NovolÌöeÚsk·. Po gener·lnÌch oprav·ch st¯ech vöech objekt˘ ökoly (hlavnÌ
budova, ökolnÌ jÌdelna, tÏlocviËny a spojovacÌ chodba) byla naöe ökola
vybr·na do projektu realizovanÈho Magistr·tem mÏsta Brna a financovanÈho z ESF. V r·mci tohoto projektu bylo rozhodnuto o tom, ûe v letoönÌm roce bude provedena v˝mÏna vöech oken za plastov· okna a veökerÈ prosklenÈ kopilitovÈ v˝plnÏ budou buÔ zazdÏny, nebo nahrazeny
taktÈû plastov˝mi okny. D·le mÏlo b˝t provedeno celkovÈ zateplenÌ obvodovÈho pl·ötÏ budovy spolu s novou barevnou fas·dou.
Stavba zapoËala 9. srpna. V prvnÌ f·zi byly veökerÈ stavebnÌ ˙pravy
provedeny na ökolnÌ jÌdelnÏ tak, aby û·ci a zamÏstnanci ökoly mÏli
od 1. z·¯Ì (tedy od zaË·tku novÈho ökolnÌho roku) zajiötÏnÈ svaËinky
a obÏdy, coû se zd·rnÏ poda¯ilo. PotÈ pokraËovaly stavebnÌ pr·ce na hlavnÌ ökolnÌ budovÏ, na spojovacÌ chodbÏ a na tÏlocviËn·ch, coû s sebou
p¯in·öelo nutnost mnoha organizaËnÌch zmÏn a improvizacÌ v umÌstÏnÌ
jednotliv˝ch t¯Ìd, kterÈ se uËily v n·hradnÌch prostor·ch (mimo jinÈ
i v KnihovnÏ J. Mahena, za coû jim pat¯Ì velk˝ dÌk), v umÌstÏnÌ jednotliv˝ch oddÏlenÌ ökolnÌ druûiny i v samotnÈ v˝uce. Tyto organizaËnÌ zmÏny
se ¯eöily na tÈmÏ¯ kaûdodennÌch porad·ch vedenÌ ökoly s vedenÌm stavby.
P¯es mnoho problÈm˘ a tÏûkostÌ, kterÈ se v pr˘bÏhu rekonstrukce vyskytly, musÌm pochv·lit vöechny û·ky, uËitele, vychovatelky ökolnÌ druûiny
a panÌ z·stupkynÏ, protoûe organizaci vyuËov·nÌ i samotnou v˝uku zvl·dali v tÏchto obtÌûn˝ch podmÌnk·ch na v˝bornou. Coû ostatnÏ potvrdila
i »esk· ökolnÌ inspekce, kter· navÌc v pr˘bÏhu stavby provedla na naöÌ
ökole hloubkovou inspekci zamÏ¯enou na zhodnocenÌ podmÌnek, pr˘bÏhu a v˝sledk˘ vzdÏl·v·nÌ poskytovanÈho naöÌ z·kladnÌ ökolou. I v tÈto
zkouöce v tak obtÌûn˝ch podmÌnk·ch obst·la naöe ökola na v˝bornou.
Velk˝ dÌk pat¯Ì takÈ rodiË˘m naöich û·k˘ za jejich velkou trpÏlivost,
vst¯Ìcnost a pochopenÌ. Velice r·d bych takÈ vyzdvihl kaûdodennÌ obÏtavou pr·ci panÌ uklizeËek v Ëele s panem ökolnÌkem, jejichû pracovnÌ nasazenÌ a mnoûstvÌ odpracovanÈ pr·ce p¯i ˙klidu bylo obdivuhodnÈ.
Ale poda¯ilo se a dnes m·me ökolu jako novou. Vöude kr·snÈ teplo
dÌky nov˝m okn˘m a zateplenÌ a samoz¯ejmÏ kr·sn˝ vzhled ökolnÌ budovy (dÌky z·¯iv˝m barv·m novÈ fas·dy) nesrovnateln˝ s p˘vodnÌm stavem, kter˝ dÏl· z naöÌ ökoly nep¯ehlÈdnutelnou dominantu na p¯edÏlu
starÈ a novÈ LÌönÏ.
JeötÏ jednou moc dÏkuji vöem, kte¯Ì se o toto kr·snÈ dÌlo p¯iËinili ñ
od p¯edstavitel˘ mÏsta Brna, p¯es vedenÌ M» Brno LÌöeÚ aû po realiz·tora stavby firmu Prostavby.
RNDr. Josef Nov·k, ¯editel ökoly
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Vážení spoluobčané!
Čas neúprosně ubíhá ke konci roku 2010. Všichni se již
jistě těšíme na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Chtěl
bych Vám všem při této příležitosti popřát příjemné prožití
svátků vánočních, hodně lásky, pohody, štěstí a abychom
všichni k sobě byli milí, hodní a chovali se k sobě s láskou
a úctou!
Do následujícího roku 2011 bych chtěl všem líšeňským
občanům popřát jménem vedení radnice především to nejdůležitější – pevné zdraví, mnoho úspěchů a příjemných
zážitků!
Za vedenÌ radnice

Mgr. Ji¯Ì Janiötin, starosta



Informace občanům
Územní plán města Brna – koncept předložen k projednání!
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
po t¯ÌletÈm ˙silÌ je koncept novÈho ⁄zemnÌho
pl·nu mÏsta Brna dopracov·n a ve 3 variant·ch
p¯ipraven k p¯edloûenÌ brnÏnskÈ ve¯ejnosti.

JakÈ jsou cÌle ˙zemnÌho pl·nu
Strategick˝m z·mÏrem novÈho ˙zemnÌho
pl·nu je vyv·ûen˝ rozvoj mÏsta respektujÌcÌ v˝jimeËnÈ p¯ÌrodnÌ z·zemÌ. TÏûiötÏm ¯eöenÌ novÈho ˙zemnÌho pl·nu je podpora rozvoje v jiûnÌm
sektoru mÏsta s cÌlem vyrovnat disproporce v jeho prostorovÈm uspo¯·d·nÌ, vzniklÈ v d˘sledku
v˝voje v uplynul˝ch desetiletÌch.
HlavnÌ stavebnÌ rozvoj je orientov·n smÏrem jiûnÌm (HornÌ a DolnÌ Heröpice, P¯Ìz¯enice),
smÏrem v˝chodnÌm (LÌöeÚ), jihov˝chodnÌm
(Tu¯any, Chrlice), v menöÌm rozsahu na z·pad
(Bosonohy) a sever (Ivanovice, ÿeËkovice,
Medl·nky ñ perspektiva p·sovÈho rozvoje smÏrem na »eskou a Ku¯im).
Oproti p¯edchozÌm ˙zemnÌm pl·n˘m je velk· pozornost vÏnov·na vyuûitÌ p¯estavbov˝ch
˙zemÌ a revitalizaci nevyuûit˝ch ˙zemÌ tzv.
brownfields (pr˘myslovÈ, arm·dnÌ a zemÏdÏlskÈ
are·ly), kterÈ p¯edstavujÌ velkou vnit¯nÌ rezervu
rozvoje mÏsta.
HlavnÌm cÌlem koncepce novÈho ˙zemnÌho pl·nu je udrûenÌ rovnov·hy mezi zastavÏn˝m ˙zemÌm a jeho rozvojem na jednÈ stranÏ a v˝jimeËn˝m p¯ÌrodnÌm z·zemÌm mÏsta
a jeho ochranou na stranÏ druhÈ. V praxi to
znamen· ¯Ìdit stavebnÌ rozvoj tak, aby nedoölo k poökozenÌ p¯ÌrodnÌch a urbanistick˝ch
hodnot.
BudoucÌ rozvoj mÏsta je navrûen ve t¯ech
variant·ch konceptu novÈho ˙zemnÌho pl·nu.
SpoluobËanÈ, dnes m·te moûnost z˙Ëastnit se p¯Ìpravy strategickÈho dokumentu
ovlivÚujÌciho budoucnost mÏsta Brna. P¯ijÔte
na v˝stavu, sledujte internetovÈ str·nky
www.brno.cz. SdÏlte n·m svÈ n·zory, p¯ijÔte
se pt·t a diskutovat o budoucnosti mÏsta
Brna.

T¯i varianty
Koncept ˙zemnÌho pl·nu je zpracov·n ve
3 variant·ch rozvoje mÏsta.
Varianty I a II navazujÌ na dosavadnÌ v˝voj mÏsta a jeho infrastruktury; vych·zejÌ z tÈûe
urbanistickÈ koncepce. RozdÌly mezi nimi spoËÌvajÌ v rozsahu a rozmÌstÏnÌ nov˝ch zastaviteln˝ch ploch a v rozsahu navrûen˝ch p¯estavbov˝ch ˙zemÌ.
Varianta I rozvÌjÌ v jiûnÌ Ë·sti mÏsta rozs·hlou pr˘myslovou zÛnu Tu¯any ñ Chrlice s p¯esahem do ˙zemÌ älapanic. Tomuto velkorysÈmu
rozvoji v˝robnÌch a skladov˝ch ploch odpovÌd·
velk˝ rozsah novÈ obytnÈ zÛny LÌöeÚ, z·padnÌ
rozvojov˝ smÏr (Bosonohy) je doplÚkov˝.
Varianta II je vyv·ûenÏjöÌ ñ tu¯ansk· pr˘myslov· zÛna je navrûena v menöÌm rozsahu. Tomu odpovÌd· takÈ mÌrnÏjöÌ rozvoj bydlenÌ v LÌöni, naopak jsou navrûeny v˝znamnÈ plochy bydlenÌ v Bosonoh·ch. Varianta II obsahuje menöÌ
rozsah p¯estavbov˝ch ˙zemÌ, i menöÌ rozsah stavebnÌho rozvoje na ploch·ch zahr·dek. Principy
ochrany p¯ÌrodnÌch hodnot a omezenÌ rozvoje
mÏsta smÏrem severnÌm a severoz·padnÌm s v˝jimkou p·sovÈho rozvoje smÏrem na »eskou
a Ku¯im jsou spoleËnÈ pro obÏ varianty.
Varianta III p¯in·öÌ novou koncepci s trasou rychlostnÌ komunikace R43 mimo ˙zemÌ
mÏsta Brna, v tzv. boskovickÈ br·zdÏ p¯es ˙ze-

mÌ OstrovaËic, Veversk˝ch KnÌnic, Hvozdce, VeverskÈ BÌt˝öky a ChudËic, coû m· urËitÈ dopady
jak na ˙zemÌ jmenovan˝ch obcÌ, tak na ˙zemÌ
mÏsta. Zde je t¯eba uvÈst, ûe varianta trasy R43
boskovickou br·zdou nenÌ v souladu s rozvojov˝mi pl·ny dotËen˝ch obcÌ. Pro mÏsto znamen·
tato varianta menöÌ nabÌdku zastaviteln˝ch
ploch a revizi dlouhodobÏ sledovanÈ koncepce
komunikaËnÌho systÈmu mÏsta.
V dopravnÌ infrastruktu¯e je kromÏ R43 ¯eöen variantnÏ severojiûnÌ diametr. UrËitÈ variantnÌ rozdÌly jsou takÈ ve vedenÌ velkÈho mÏstskÈho okruhu na jihu mÏsta.V ûelezniËnÌ dopravÏ je
ve vöech variant·ch zakotvena p¯estavba ûelezniËnÌho uzlu Brno (Europoint) s osobnÌm n·draûÌm v odsunutÈ poloze u autobusovÈho n·draûÌ
Zvona¯ka.
Varianty konceptu jsou tak podkladem pro
diskusi a rozhodnutÌ o v˝slednÈ podobÏ rozvoje
mÏsta.

Forma a ËlenÏnÌ ˙zemnÌho pl·nu
Koncept ˙zemnÌho pl·nu je vypracov·n podle z·kona Ë. 183/2006 Sb., o ˙zemnÌm pl·nov·nÌ a stavebnÌm ¯·du (stavebnÌ z·kon), a m· proto
ponÏkud odliönou formu i ËlenÏnÌ neû dosud
platn˝ ˙zemnÌ pl·n. Dokumentace obsahuje z·vaznÈ v˝kresy a textovou Ë·st ñ tzv. z·vaznou
Ë·st ˙zemnÌho pl·nu a doplÚujÌcÌ v˝kresy a text
vysvÏtlujÌcÌ ¯eöenÌ ñ tzv. od˘vodnÏnÌ ˙zemnÌho
pl·nu.
Pro usmÏrÚov·nÌ rozvoje ˙zemÌ pracuje
˙zemnÌ pl·n s nov˝mi typy ploch s rozdÌln˝m
zp˘sobem vyuûitÌ, stanoven˝mi vyhl·ökou
Ë. 501/2006 Sb., kterÈ nahrazujÌ doposud zn·mÈ
funkËnÌ plochy, a formou regulativ˘ stanovÌ z·vaznÏ p¯ÌpustnÈ vyuûitÌ. Intenzita vyuûitÌ jednotliv˝ch ploch je pak stanovena mÌsto dnes zn·m˝ch index˘ formou prostorovÈho uspo¯·d·nÌ
(struktury z·stavby) a v˝ökou z·stavby rozdÏlenou do 5 v˝ökov˝ch ˙rovnÌ.
CÌlem novÈ metodiky je vÏtöÌ pruûnost
˙zemnÌho pl·nu, souËasnÏ ale d˘raznÏjöÌ
ochrana charakteristick˝ch struktur z·stavby, kterÈ vytv·¯ejÌ obraz mÏsta.

Kde bude koncept k nahlÈdnutÌ a postup
projedn·v·nÌ
Koncept ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna bude
vystaven k ve¯ejnÈmu nahlÈdnutÌ v budovÏ
Magistr·tu mÏsta Brna na KounicovÏ ulici 67,
v zasedacÌ mÌstnosti Ë. 426 na 4. podlaûÌ. Zde
bude vystaven od 15. listopadu 2010 do 28.
˙nora 2011.
Vöechny pot¯ebnÈ informace k projedn·nÌ
konceptu budou uvedeny na internetovÈ adrese
mÏsta Brna www.brno.cz ñ ⁄zemnÌ pl·n. Na tÈto
adrese budou vystaveny v˝kresy a textov· Ë·st
vöech 3 variant konceptu.
Koncept ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna bude
p¯edstaven ve¯ejnosti na besed·ch s odborn˝m
v˝kladem. Pro bliûöÌ sezn·menÌ s ¯eöenÌm konceptu ˙zemnÌho pl·nu budou uspo¯·d·ny takÈ
besedy, kterÈ budou zamÏ¯eny na ¯eöenÌ tÈmat
Doprava, BydlenÌ, PracovnÌ p¯Ìleûitosti, N·kupnÌ centra a obËansk· vybavenost, Zahr·dky, zeleÚ a voln˝ Ëas. TermÌny a mÌsto kon·nÌ budou
aktu·lnÏ uve¯ejÚov·ny na internetu a ˙¯ednÌch
desk·ch Magistr·tu mÏsta Brna.
Ve¯ejnÈ projedn·nÌ konceptu dle stavebnÌho z·kona se bude konat v ˙noru 2011. TermÌn a mÌsto kon·nÌ bude p¯edem ozn·meno ve¯ejnou vyhl·ökou; informace bude rovnÏû uve-

dena na internetov˝ch str·nk·ch mÏsta.
Po tomto ve¯ejnÈm projedn·nÌ konceptu
Odbor ˙zemnÌho pl·nov·nÌ a rozvoje Magistr·tu
mÏsta Brna vyhodnotÌ vöechna stanoviska, p¯ipomÌnky a podnÏty. Podle nich zpracuje ÑPokyny pro zpracov·nÌ n·vrhu ˙zemnÌho pl·nuì,
kterÈ definujÌ v˝slednou podobu ˙zemnÌho pl·nu, tedy jakousi v˝slednou variantu, kter· vöak
m˘ûe b˝t sloûena z dÌlËÌch ¯eöenÌ jednotliv˝ch
variant konceptu. ÑPokyny pro zpracov·nÌ n·vrhu ˙zemnÌho pl·nuì pak budou p¯edloûeny
ke schv·lenÌ Zastupitelstvu mÏsta Brna. Po jejich schv·lenÌ se zpracuje N·vrh ˙zemnÌho pl·nu. Ten bude opÏt p¯edloûen k ve¯ejnÈmu projedn·nÌ a n·slednÏ ke schv·lenÌ Zastupitelstvem
mÏsta Brna.

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ,
se sÌdlem JÌrova 2, si dovoluje
spoluobËan˘m sdÏlit,
ûe st¯eda 29. prosince 2010
nebude dnem ˙¯ednÌm.
DÏkujeme za pochopenÌ
Ing. Irena Sehnalov·, tajemnice ˙¯adu

Spolky a sdružení
Rodinné centrum Pastelka
n·m. Karla IV. 4, Brno-LÌöeÚ, 628 00
tel: 725 816 804, http://www.pastelka.net
info@pastelka.net
Kdo si z dÏtstvÌ nepamatuje tajemnou atmosfÈru podveËera s mihot·nÌm svÏt˝lek, to ˙ûasnÈ
dobrodruûstvÌ nÈst si svÈ vlastnÌ svÏt˝lko v doprovodu m·my, t·ty nebo babiËky s dÏdou?
Spoustu vÏcÌ Ëasem zapomeneme, ale vzpomÌnky na takto str·venÈ chvÌle s blÌzk˝mi n·s mohou prov·zet cel˝ ûivot.
Pr˘vod svÏtelnÈ cesty, kter˝ po¯·dalo rodinnÈ centrum Pastelka 11. 11. v Mari·nskÈm ˙dolÌ,
byl zavröen p¯ekvapenÌm s v˘nÌ medu a vypuötÏnÌm lampiÛn˘ ötÏstÌ do tmy. DÏkujeme za vaöi
hojnou ˙Ëast.

Na co se m˘ûete tÏöit
ï Jednor·zov· v·noËnÌ keramick· dÌlna: v˝roba a glazov·nÌ v·noËnÌch ozdob nebo d·reËk˘, 4. prosince od 16.00. Cena: 100,ñ KË,
nutn· rezervace.
ï Setk·nÌ s Mikul·öem, Ëerty a andÏly, 5. prosince v 15.30 p¯ed kostelem sv. JiljÌ, n·m.
Karla IV. P¯ekvapenÌ pro dÏti i dospÏlÈ. DobrovolnÈ vstupnÈ. Kon· se ve spolupr·ci s lÌöeÚskou farnostÌ.
ï ZdobenÌ pernÌËk˘ s lÌöeÚskou cukr·¯kou,
6. prosince v 19.00.
Od 24. 12. do 3. 1. 2011 je rodinnÈ centrum Pastelka uzav¯eno.
P¯ejeme klid a pohodu.
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Spolky a sdružení
20. výročí založení
Svazu důchodců
Krajsk· rada Svazu d˘chodc˘ »R pro Jihomoravsk˝ kraj pozvala na slavnostnÌ setk·nÌ
p¯i p¯Ìleûitosti 20. v˝roËÌ zaloûenÌ Svazu d˘chodc˘ d˘chodce z JihomoravskÈho kraje. Toto
setk·nÌ bylo na radnici Brno-st¯ed v zasedacÌm
s·le. P¯Ìtomni byli i funkcion·¯i z krajskÈ rady,
mÏsta Brna a Prahy.
⁄ËastnÌci vyslechli nÏkolik projev˘ ñ za Jihomoravsk˝ kraj promluvil hejtman M. Haöek
a za soci·lnÌ odbor Dr. Altman. Za KD Brno-LÌöeÚ byla za dobrou pr·ci vyhodnocena Blanka
Tuscherov·.
Klub d˘chodc˘ v LÌöni nebyl zaloûen p¯ed
dvaceti lety, ale v Ëervnu 2003 a od zaË·tku n·m
vych·zelo vst¯Ìc jak vedenÌ radnice, tak soci·lnÌ
odbor. KaûdÈ ˙ter˝ n·m prop˘jËuje s·l na radnici a po otev¯enÌ DÏlnickÈho domu i tento s·l,
protoûe jak p¯ib˝v· Ëlen˘ klubu s·l radnice nestaËÌ kapacitnÏ.
»innost KD v LÌöni je aktivnÌ, rozmanit·
a pravideln·. KaûdÈ ˙ter˝ je klubovÈ setk·nÌ,
st¯edeËnÌ odpoledne pat¯Ì z·jemc˘m o turistiku
a vych·zky, ve Ëtvrtek zdravotnÌ cviËenÌ a v p·tek plav·nÌ pro dvÏ skupiny. KulturnÌ a vzdÏl·vacÌ Ëinnost je vÏnov·na divadelnÌm p¯edstavenÌm, p¯edn·ök·m a vystoupenÌm lÌöeÚsk˝ch
soubor˘m. RoËnÏ takÈ po¯·d·me 8ñ10 vlastnÌch
z·jezd˘.
Mimo uveden˝ch pravideln˝ch ËinnostÌ po¯·d·me rej masek na konec masopustu, oslavu
MDé a Sv·tku matek, mikul·öskou nadÌlku, v·noËnÌ besÌdku a slavnostnÌ setk·nÌ s naöimi jubilanty, kterÈ je 2◊ roËnÏ s obËerstvenÌm, hudbou
a za p¯Ìtomnosti starosty LÌönÏ, kter˝ jubilant˘m
poblahop¯eje a p¯ed· kvÏtiny. O pr·zdnin·ch se
sch·zÌme v Mari·nskÈm ˙dolÌ, kde opÈk·me
öpek·Ëky a d˘chodci zahrajÌ na kytary a vöichni
si zazpÌv·me. D·le se z˙ËastÚujeme akcÌ po¯·dan˝ch kulturnÌm centrem, jedn· se o p¯edn·öky,
koncerty, divadelnÌ p¯edstavenÌ, n·vötÏvu hod˘,
SilvestrovskÈho pochodu a akcÌ BrnÏnskÈ dny
pro zdravÌ po¯·dan˝ch Magistr·tem mÏsta Brna.
»innost klubu spad· pod Svaz d˘chodc˘ »R
JihomoravskÈho kraje ñ MO Brno. »lensk· z·kladna se pohybuje okolo 240 Ëlen˘, p¯ich·zejÌ
novÌ ËlenovÈ, nÏkte¯Ì pro zdravotnÌ potÌûe odch·zejÌ. LetoönÌ rok byl hodnÏ smutn˝, naöe ¯ady
opustili pokladnÌk, kytarista, p¯edstavitel Mikul·öe a Ëty¯i dalöÌ senio¯i.
NejstaröÌmu Ëlenu klubu je 91 let a na setk·nÌ jubilant˘ poblahop¯ejeme dvÏma kter˝m je
90 let, vöichni jsou na sv˘j vÏk velmi ËilÌ.
UvedenÈ Ëinnosti zajiöùujÌ ËlenovÈ v˝boru
klubu, kter˝m dÏkuji, mohu se na nÏ vûdy spolehnout. Jsou to p. Rublov·, H. äimÌËkov·,
H. äirok·, L. »ihalov·, L. Nevesel·, I. Wallov·,
J. V·Úov· a B. Navr·tilov·, kter· vede zdravotnÌ
cviËenÌ. TakÈ se sluöÌ podÏkovat za dobrou spolupr·ci vedenÌ lÌöeÚskÈ radnice, soc. odboru, KC
LÌöeÚ, Zä Holzova, CK TOROS LÌöeÚ, J. ProdÏlalovi z LÌöeÚsk˝ch novin a d˘chodcovskÈ hudbÏ vedenÈ B. Strnadem. Da¯Ì se n·m vöem naplnit heslo: ÑNEB›T S¡Mì.
TÏöÌm se na dalöÌ spolupr·ci v roce 2011.
Z·vÏrem p¯eji vöem d˘chodc˘m i lÌöeÚsk˝m
obËan˘m p¯ÌjemnÈ a klidnÈ proûitÌ v·noËnÌch
sv·tk˘ a do roku 2011 pevnÈ zdravÌ,
spokojenost v rodinÏ i v naöem klubu.
Za v˝bor KD Brno-LÌöeÚ Blanka Tuscherov·

LÍEÒSKÉ NOVINY

Nízkoprahový klub Likusák
podporuje líšeňský bikepark
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k se prost¯ednictvÌm projektu ÑNebojÌme se lopaty!ì zapojil
do ˙prav lÌöeÚskÈho bikeparku. Projekt p¯ipravili n·vötÏvnÌci klubu, tedy dÏti a mladÌ lidÈ
z mÏstsk˝ch Ë·stÌ Vinohrady a LÌöeÚ, p¯iËemû
klub Likus·k poskytl autor˘m jak metodickÈ
z·zemÌ, tak i pomoc p¯i p¯ÌpravÏ a realizaci projektu.
CÌlem projektu ÑNebojÌme se lopaty!ì je
rozöÌ¯enÌ existujÌcÌho sportoviötÏ, hlinÏnÈho parku pro jÌzdu na freestylov˝ch a horsk˝ch kolech.
Projekt chce p¯ispÏt k rozvoji tohoto sportu v JihomoravskÈm kraji a podpo¯it trÈninkov˝m z·zemÌm jak zaË·teËnÌky, tak i pokroËilÈ jezdce.
Z·roveÚ chce sezn·mit mÌstnÌ komunitu s kulturou a ûivotnÌm stylem spojen˝m s bikov˝m
sportem, ke kterÈmu pat¯Ì nejen z·bava, ale takÈ
pr·ce.

Projekt finanËnÏ podpo¯il program Make
a Connection, jehoû posl·nÌm je zapojit mladÈ
lidi od 16 do 26 let do tvorby projekt˘, kterÈ jsou
p¯ÌnosnÈ pro mÌstnÌ komunitu. ⁄pravy bikeparku probÌhajÌ jiû nÏkolik let, avöak dÌky finanËnÌmu p¯ÌspÏvku se od Ëervna letoönÌho roku mohlo
zlepöit vybavenÌ bikeparku i technika pot¯ebn·
k ˙drûbÏ celÈho are·lu.
VyvrcholenÌm snahy o atraktivnÌ bikovÈ
sportoviötÏ se stala z·¯ijov· exhibice, jÌû se
˙Ëastnili nejen jezdci z »eskÈ republiky, ale i ze
Slovenska. Za hudebnÌho doprovodu a odbornÈho koment·¯e jezdc˘ i trik˘ probÏhla akce,
kter· p¯ipoutala pozornost nejen znalc˘ toho
sportu, ale i laickÈ ve¯ejnosti. Bikepark je jiû
souË·stÌ komunity ñ mÌstem, kde se setk·v· mlad· a staröÌ generace nad spoleËn˝m z·jmem
a vlastnÌmi silami ho rozvÌjejÌ a posouvajÌ d·l.

Školství
Klub deskových her na ZŠ a MŠ Horníkova
Klub deskov˝ch her na Zä a Mä Brno, HornÌkova 1 zah·jil Ëinnost v pr·vÏ probÌhajÌcÌm
ökolnÌm roce jako aktivitu v r·mci projektu
Otev¯en· ökola a s finanËnÌ podporou z tohoto
projektu.
Ve ökole byl vytvo¯en samostatn˝ prostor,
slouûÌcÌ ke sch˘zk·m klubu. »lenovÈ se na pravideln˝ch sch˘zk·ch seznamujÌ s jednotliv˝mi
hrami a postupnÏ se je uËÌ. K dispozici majÌ hry
éelvÌ z·vody, Trans America, Galaxy Trucker,
Ubongo, Pandemic a Carcassone. MladöÌ û·ci,
kte¯Ì se zaËali hr·m intenzivnÏ vÏnovat v r·mci
pobytu ve ökolnÌ druûinÏ, se ˙ËastnÌ v listopadu 2010 mÏstskÈho turnaje v Ñdeskovk·chì.
V p¯edv·noËnÌm obdobÌ probÏhne ve ökole turnajov˝ den, jehoû souË·stÌ bude i soutÏû v deskov˝ch hr·ch.
DeskovÈ hry p¯in·öejÌ dÏtem nejen potÏöenÌ,
ale jsou i vynikajÌcÌ podporou rozvoje logickÈho
a kombinaËnÌho myölenÌ. Oproti poËÌtaËov˝m
hr·m poskytujÌ i cennÈ zkuöenosti vz·jemnÈ komunikace v kolektivu. »lenstvÌ v klubu je zdar-

ma. Prost¯ednictvÌm tÈto Ëinnosti hodl· ökola
rozöÌ¯it i spolupr·ci s ve¯ejnostÌ, neboù ËlenovÈ
mohou navötÏvovat v nedÏli odpoledne Ñklubì
spolu s pozvan˝mi kamar·dy, rodiËi nebo prarodiËi.
Pro ˙spÏön˝ chod klubu a v r·mci rozöÌ¯enÌ
nabÌdky Ëinnosti p¯edpokl·d·me postupnÏ n·kup dalöÌch popul·rnÌch deskov˝ch her a budeme iniciovat spolupr·ci s brnÏnsk˝mi ökolami
a z·jmov˝mi organizacemi v po¯·d·nÌ soutÏûÌ
Radim Zezula, vedoucÌ klubu
a turnaj˘.

Přebor základních škol v basketbalu dívek
15. 10. 2010 na gymn·ziu Vejrostova
Rok se seöel s rokem a opÏt se rozjÌûdÏjÌ
soutÏûe v jednotliv˝ch sportovnÌch odvÏtvÌch
mezi z·kladnÌmi ökolami. Letos probÏhl p¯ebor
v basketbalu dÌvek v ponÏkud netradiËnÌm termÌnu, a to jiû na podzim, protoûe na konci soutÏûe Ëek· pro vÌtÏze pozv·nka na mistrovstvÌ Evropy. Bohuûel ani tato l·kav· vidina nedok·zala
p¯il·kat vÏtöÌ mnoûstvÌ druûstev do soutÏûe, a tak
jsme se seöli v tradiËnÌm sloûenÌ t¯Ì ÑposlednÌch
mohyk·n˘ì dÌvËÌho basketbalu v BrnÏ. NejvÌce
zamrzÌ tato situace v dobÏ, kdy se naöe ûensk·
reprezentace stala vicemistrem svÏta. Naöe druûstvo, jiû opÏt o rok staröÌ, v podstatÏ nezmÏnÏnÈ
sestavÏ od loÚska dok·zalo zlepöit svoje umÌstÏnÌ o jednu p¯ÌËku a obsadilo druhÈ mÌsto za vÌtÏznou Zä Sirotkova, kter· jiû nÏkolik let kraluje
nejen basketbalu v naöem mÏstÏ, ale i celÈ republice a ani letos si neklade jin˝ cÌl, neû postoupit
pr·vÏ na onu zmiÚovanou ÑEvropuì.
R·d bych proto pochv·lil svoje hr·Ëky za
dlouhodobou v˝drû a urËitÏ i zlepöenÌ hry, kterÈ

pramenÌ pr·vÏ z ochoty z˙ËastÚovat se nejen z·pas˘, ale i trÈnink˘, coû ve srovn·nÌ s ˙bytkem
ml·deûe vÏnujÌcÌ se alespoÚ nÏjakÈ Ëinnosti je
pro naöi ökolu potÏöitelnÈ a jen douf·m, ûe se
u n·s st·le najdou schopnÈ dÏti, kterÈ se r·dy budou ˙Ëastnit soutÏûÌ pod hlaviËkou Zä Holzova.
TrenÈr a vedoucÌ druûstva
VladimÌr Ruban

!

● 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.
● Aû 5000 KË mÏsÌËnÏ NAVÕC za reklamu na Vaöem AUTÃ, plotÏ,
DOMÃ Ëi pozemku. Volejte (po-p·, 7-19), tel.: 530 509 001.
● Hled·m k dlouhodobÈmu pron·jmu prostory ke komerËnÌmu
vyuûitÌ ñ v˝roba potravin. Poûaduji zhruba 50 m2 + soc. za¯ÌzenÌ.
M˘ûe b˝t i Ë·st rodinnÈho domu Ëi b˝val· prodejna. V˝öi n·jemnÈho respektuji. Tel. 603 552 171, 724 554 095.
● POMOC PÿI ODäKODNÃNÕ osob·m poökozen˝m na zdravÌ p¯i
dopravnÌch nehod·ch ñ ¯idiË˘, spolujezdc˘, chodc˘ i cyklist˘.
I 3 roky zpÏtnÏ. Centrum odökodnÏnÌ ñ 607 252 567.
● FINAN»NÕ SLUéBY ñ BankovnÌ a nebankovnÌ hypotÈËnÌ ˙vÏry
od 300 tis. KË a v˝öe pro fyzickÈ a pr·vnickÈ osoby.
Info: www.financni-sluzby.net, tel. 608 842 354.
● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.
● 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.
● KADEÿNICTVÕ (d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ) MÌöa Such·, Belcrediho 2, tel.: 602 526 346 (na objedn·vku).
● VODOINSTALAT…R, tel. 548 210 679, 602 861 402.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● TAäKA JAKO D¡REK: www.ekologicka-taska.cz.
● ELEKTRICK… SK⁄TRY ñ prodej, servis, zkuöebnÌ jÌzdy. Obeck· 2, Star· LÌöeÚ, tel. 608 467 251, www.akumoto-brno.cz.
● Rychl· p˘jËka, 5ñ10 000 KË, Brno a okolÌ. Tel.: 608 282 608.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● DlouhodobÏ pronajmu gar·û na ul. Popel·kova (gar·ûov˝ are·l).
ElektrickÈ otvÌr·nÌ vrat, cena 1500 KË/mÏsÌc. Tel.: 777 115 403.
● Zkuöen˝ truhl·¯ nabÌzÌ v˝robu vestavÏn˝ch sk¯ÌnÌ nebo n·bytku
dle vaöeho p¯·nÌ. PoradÌm s n·vrhem interiÈru. Tel. 603 215 339.
● PROD¡M ZAHRADU o v˝mÏ¯e 380 m2 s chatou ve StarÈ LÌöni,
ul. Heydukova, za 300 000,ñ KË, platba hotovÏ. Tel.: 530 318 082.
● Prod·m 3+1 OV, Konradova, LÌöeÚ, po zda¯ilÈ rekonstrukci, novÈ
rozvody el. vË. revize, ne RK, cena 2 650 000 KË. Tel.: 777 055 196.
● AXA ñ obchodnÌ mÌsto na novÈ adrese: OrlÌ 3, 602 00 Brno
Otev¯eno: Po ñ P· 10 ñ 17 hod. Kontakt: 723 299 996
● KOUPELNY NA KLÕ» Brno a okolÌ.
www.bytjadra.cz, mob.: 777 852 244
● PŸJ»KA OPRAVDU PRO KAéD…HO. 5000 KË aû neomezenÏ,
bez poplatku, rychlÈ a solidnÌ jedn·nÌ. Tel.: 608 951 020.
● INTERNET ñ TELEVIZE ñ TELEFON ñ NETBOX, V·ö obchodnÌ
z·stupce Karel K¯emel, Vodafone: 608 415 884, 539 015 555,
T-Mobile: 734 360 856, kkremel@nbox.cz.
● SESTÿI»KY A ZDRAVOTNÕCI ñ po¯·d·me ökolenÌ nutnÈ k registraci za 4 kredity v BrnÏ. Vöechny informace najdete na
www.aisakurzy.cz nebo volejte 602 550 175, p. Loubalov·.

Lékárna na poliklinice Horníkova informuje:

Výhodná zimní nabídka „MOJE LÉKÁRNA“
V prodeji dárkové poukázky v hodnotách
1000, 500 a 250 Kč.

Klidné a spok
ojené vvánoční
ánoční sv
átky
spokojené
svátky
Vám př
eje majit
el lékárny
přeje
majitel
PharmDr. Radim Kučerovský
„Lékárna pod Klajdovkou“, Horníkova 34, Brno
Tel.: 544 210 118, e-mail: info@lekhornik.cz, www.lekhornik.cz

Otevírací doba: po–pá 7.00–18.00 hod.
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Tel. kontakty: 542 210 408, 603 712 673, 603 712 672
E-mail: byt.brno@volny.cz
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sleva

-20%

Při předlože
ní
tohoto inzerá
tu
získáte
jednorázovo
u slevu
na strojní m
ytí.*

OTEVŘENO DENNĚ Po-Pá 7.00-21.00 So-Ne 8.00-20.00
Posezení s občerstvením.
*platnost akce je pouze do 28.2.2011

Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, 628 00 Brno-Vinohrady
tel.: 544 232 881-3

www.kei-autocentrum.cz

Vážení přátelé, přejeme Vám radostné
a spokojené Vánoce a do nového roku
Vám přejeme hlavně štěstí,
protože ať chceme či nechceme
štěstí je potřeba všude.

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU A
SLUŽEB

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně,

DROGERIE
ELKUP

jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu
a Služeb na ulici Masarova a rádi bychom vás touto cestou pravidelně informovali o akcích v našich prodejnách a provozovnách.
Podzim už je za námi a za nedlouho
nás čekají zimní radovánky, které jsou
spojené s krásným slovem - Vánoce,
jež zaznívá po celém světě.
Mladí i staří jsou jím jakoby okouzleni
a prožívají chvíle napětí a očekávání.
I provozovatelé našeho centra
se nechali okouzlit a pro Vás, milí
Líšeňáci, naplánovali pár určitě
zajímavých akcí do konce letošního
roku.
Byli jste už někdy na pravé
moravské zabíjačce? Pokud
ne, máte nejvyšší čas si ji přijít
„omrknout“ a hlavně ochutnat
produkty, které se budou připravovat
přímo před zraky návštěvníků jako
jsou tlačenka, jitrničky, jelítka, škvarky,
ale i tradiční bílá a černá polévka,

zabíjačková omáčka, vařené maso
přímo z kotle a spoustu dalších
dobrot. Již 11. 12. od 10.00 hodin.
V pozdním odpoledni se bude
podávat i tradiční čerstvá pečínka.
K dobré předvánoční náladě zcela
jistě přispěje i živá cimbálová hudba
a nabídka teplých nápojů, včetně
vynikájícího vánočního punče
s lesním ovocem. Kombinace
těchto věcí vás možná i roztancuje.
Očekáváme frontu s konvičkami,
jako za starých časů :-)
Pro ty z Vás, kdo ještě nevíte, kde
oslavit příchod nového roku,
rezervujte si teplé místečko
v pivnici u Fidela a to od 6. 12.
2010. Více informací na
www.lcos.cz.

PRODEJNA
EJNA
CHOVATELSKÝCH POTŘEB

ZVERIMEX
40%
AKCE!
předvánoční sleva

Nabízíme
prostředky
předvánočn pro
í
a vánočn úklid
v širokém soí dárky
rtimentu
za výhodné
ceny.
Ke každému
náku
nad 500Kč dá pu
rek.
Od prosince
2010
u nás můžet
e platit
platebními ka
rtami.

Andulka, Agapornis,
Papoušek zpěvavý
Široká nabídka oblečků
pro psy, pelíšky, vánoční
a dárkové zboží.

www.

e-zoo.cz

PIVNICE
U FIDELA
11.–31.12.
Speciální vánoční
ležák
REGENERÁTOR 15°

Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–12.00
So 8.00–12.00

Kontakt: tel.+fax : 544 214 134
E-mail: lekarnamasarova@seznam.cz

ZAČÁTKEM MĚSÍCE LISTOPADU JSME PRO VÁS OPĚT OTEVŘELI LÉKÁRNU.
NAŠIM CÍLEM JE ZAJISTIT VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ,
VELMI VÝHODNÉ NÍZKÉ DOPLATKY NA LÉKY, MILÝ A INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP A HLAVNĚ ODBORNÉ PORADENSTVÍ
PŘI LÉČBĚ.

Nově pro Vás navíc rozšiřujeme sortiment o bezlepkové potraviny!!
Tento měsíc jsme pro Vás připravili spoustu akčních cen výrobků v dárkovém balení z nichž vybíráme:
GS Ginko forte + dárek termohrnek + 30 tbl Ginko redwine
GS Vápník, Hořčík, Zinek 200 tbl + dárek krém proti vráskám
GS Condro forte Comfort 120 + 60 + CD a další výhody
GS vitamin C a šípky 500 mg 120 tbl
GS Imunostim 30 tbl
Calibrum Activit 100 tbl – pro aktivitu a imunitu
Pharmaton Geriavit 100 tbl
Medovina – višeň, mandle
Navíc pro Vás máme v měsíci prosinci slevu
na výrobky EUCERIN

279 Kč
259 Kč
699 Kč
119 Kč
135 Kč
385 Kč
879 Kč
129 Kč

-10%

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů v novém roce 2011

LÍEÒSKÉ NOVINY

#

Školství
Výprava Líšňáků do Evropy
Titulek z povÏsti V˝prava LÌöÚ·k˘ proti Napoleonovi z knihy
Frantiöka Elpla jsme si upravili z·mÏrnÏ, aby n·m pomohl v˝stiûnÏji
vyj·d¯it n·ö z·mÏr v mezin·rodnÌm projektu Following the Leads of
Fairy-Tales around Europe (Po stop·ch poh·dek ñ podÏlme se o poh·dkovÈ bohatstvÌ s celou Evropou). O tomto projektu probÌhajÌcÌm
na Zä Holzova jsme V·s informovali v minulÈm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch
novin.
ÿeditelÈ a uËitelÈ evropsk˝ch ökol (z Turecka, ÿecka, Polska a Slovenska) se seöli ve druhÈ polovinÏ ¯Ìjna s kolektivem angliËtin·¯˘ na Zä
Holzova, aby spoleËnÏ projednali veökerÈ d˘leûitÈ ot·zky spojenÈ s n·roËnou pracÌ na dvouletÈm mezin·rodnÌm projektu Comenius ñ PartnerstvÌ ökol. V r·mci projektu û·ky ËekajÌ n·roËnÈ aktivity, nap¯Ìklad
zpracov·nÌ prezentace o sv˝ch zemÌch, mÏstech a ökol·ch, Ëi zasl·nÌ
dopis˘ û·k˘m do zahraniËÌ ñ samoz¯ejmÏ vöe v angliËtinÏ. VyvrcholenÌm bude divadelnÌ p¯edstavenÌ (do angliËtiny p¯epracovan· n·rodnÌ
poh·dka), se kter˝m û·ci navötÌvÌ vybranÈ zahraniËnÌ ökoly. O tom, kter· z kr·sn˝ch lÌöeÚsk˝ch poh·dek zvÌtÏzÌ, rozhodnou sv˝m hlasov·nÌm
samotnÌ û·ci naöÌ ökoly v polovinÏ tohoto ökolnÌho roku.

T¯ÌdennÌ intenzivnÌ jedn·nÌ naöich i zahraniËnÌch uËitel˘ a ¯editel˘
v knihovnÏ Zä Holzova skvÏle doplnili samotnÌ û·ci, kte¯Ì se ujali role
jejich pr˘vodc˘ po LÌöni, ökole Holzova i Pohankova a nakonec se
vöichni podÌvali i do samotnÈho centra Brna. Za sv˘j v˝kon z·vÏrem
sklidili velk˝ a up¯Ìmn˝ potlesk od vöech z˙ËastnÏn˝ch n·vötÏvnÌk˘ñ
pedagog˘, kte¯Ì byli velmi mile p¯ekvapeni v¯elostÌ, s jakou je jak uËitelÈ a vedenÌ Zä Holzova, tak i samotnÌ û·ci p¯ijali. Pro û·ky to vöak
celÈ byla p¯edevöÌm v˝born· jazykov· i kulturnÌ zkuöenost, neboù mÏli
jedineËnou öanci popovÌdat si anglicky se zajÌmav˝mi lidmi z r˘zn˝ch
Ë·stÌ Evropy a podÏlit se s nimi alespoÚ o ten prvnÌ pomysln˝ kousek
Ñpoh·dkovÈho bohatstvÌì, kv˘li kterÈmu tento Ñkouzeln˝ì projekt
vznikl.

Integra se zapojila do mezinárodních
projektů Ekoškola a Globe
Gymn·zium Integra Brno, s. r. o. v n·sledujÌcÌm obdobÌ ËekajÌ dvÏ
vel- kÈ v˝zvy. Zapojili jsme se totiû v r·mci realizovanÈho projektu P¯Ìroda
v obrazech do dvou program˘, kterÈ sv˝m pojetÌm a obsahem v˝znamnÏ
aktivizujÌ studenty a zvyöujÌ jejich praktickÈ dovednosti v p¯ÌrodovÏdn˝ch
p¯edmÏtech. Od zapojenÌ
do tÏchto program˘ si slibujeme, ûe p¯inesou student˘m do v˝uky novou
motivaci a oûivÌ pr·ci
i n·m pedagog˘m. DalöÌm pozitivem program˘ je, ûe povedou nejen
ke spolupr·ci û·k˘ a uËitel˘, ale i vedenÌ ökoly a mÌstnÌ komunity.
PrvnÌm z program˘, do kterÈho jsme se zapojili, je program Ekoökola.
V˝zvou, cÌlem programu je zÌsk·nÌ prestiûnÌho ocenÏnÌ Ekoökola, kterÈ je
udÏlov·no dle p¯Ìsn˝ch pravidel ekologicky sm˝ölejÌcÌm a öetrnÏ se chovajÌcÌm ökol·m. V r·mci programu Ekoökola by studenti mÏli nejd¯Ìve zhodnotit prost¯edÌ ökoly s ohledem na mnoûstvÌ a efektivitu spot¯ebovan˝ch
energiÌ, nakl·d·nÌ s odpady, okolnosti dopravy a öetrnost spot¯ebitelsk˝ch
n·kup˘. Ve druhÈ f·zi projektu by se mÏli studenti pokusit nejen navrhnout,
ale i zrealizovat zlepöenÌ t˝kajÌcÌ se t¯ÌdÏnÌ odpad˘ a minimalizace pl˝tv·nÌ
energiemi. Tato jejich Ëinnost ve svÈm d˘sledku zmenöÌ tzv. ekologickou
stopu ökoly. é·ci prost¯ednictvÌm tÏchto ˙kol˘ porozumÌ vybran˝m problÈm˘m ûivotnÌho prost¯edÌ v oblastech energie, vody, odpad˘, prost¯edÌ
ökoly, klimatick˝ch zmÏn, dopravy a spot¯ebitelstvÌ. ZavröenÌm jejich pr·ce by pak mÏl b˝t ökolnÌ Ekokodex. Zda û·ci byli ˙spÏönÌ p¯i realizaci ekologick˝ch opat¯enÌ, nakonec zhodnotÌ auditor programu, kter˝ takÈ rozhodne o p¯ÌpadnÈm udÏlenÌ titulu Ekoökola.
Programu Ekoökola se na naöÌ ökole ˙ËastnÌ vöechny t¯Ìdy prost¯ednictvÌm sv˝ch z·stupc˘ sdruûen˝ch v Ekot˝mu. O vöem svÈm poËÌn·nÌ
Ekot˝m informuje celou ökolu prost¯ednictvÌm projektovÈ n·stÏnky.
Druh˝m programem, do kterÈho jsme se zapojili, je mezin·rodnÌ program Globe. HlavnÌ aktivitou programu je sbÏr, vyhodnocenÌ a prezentace
v˝sledk˘ studentsk˝ch mÏ¯enÌ p¯edevöÌm v oblastech meteorologie, hydrologie a biologie. Studenti na naöÌ ökole budou nap¯Ìklad sledovat v˝voj
poËasÌ a mÏ¯it z·kladnÌ meteorologickÈ veliËiny (teplotu, tlak, vlhkost
atd.), mÏ¯it kvalitu vody v nedalekÈ ÿÌËce a jezÌrku v R˘ûeninÏ lomu, zkoumat druhy lesnÌch porost˘ v okolÌ H·d˘ a pokusÌ se urËit i nÏkterÈ z p˘dnÌch
vlastnostÌ zmÌnÏn˝ch lokalit.
Studenti budou tato data pravidelnÏ sbÌrat a odesÌlat p¯es internetovou
aplikaci do centr·lnÌ datab·ze, do kterÈ majÌ p¯Ìstup vöechny ökoly zapojenÈ do projektu ve 112 zemÌch svÏta. Garantem projektu je americk· NASA,
kter· meteorologick· data namÏ¯en· ve ökol·ch d·le vyuûÌv· a kter· je takÈ
autorem vÏtöiny metodick˝ch postup˘.
Program Globe je na ökole teprve na poË·tku. Pr·vÏ ¯eöÌme z·kladnÌ
ot·zky t˝kajÌcÌ se mÏ¯enÌ dat a stanovenÌ ˙kol˘ pro jednotlivÈ pracovnÌ skupiny. PevnÏ ale vÏ¯Ìme, ûe od jarnÌch mÏsÌc˘ budeme jiû plnohodnotnÏ
p¯ispÌvat daty do sÌtÏ Globe.
Mgr. Petr H¯ebaËka

UËitelÈ anglickÈho jazyka Zä Holzova (flekolondrub)

äim·Ëkova 1, 628 00 Brno zve k n·vötÏvÏ ökoly.
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Den otev¯en˝ch dve¯Ì: 9. prosince 2010 od 10.00 do 17.00 hodin
a 3. ˙nora 2011 od 10.00 do 17.00 hodin
Pro ökolnÌ rok 2011/2012 p¯ipravujeme studium v oborech:
53-41-M/01 Zdravotnick˝ asistent ñ Ëty¯letÈ dennÌ studium ukonËenÈ
maturitnÌ zkouökou
53-41-H/01 Oöet¯ovatel ñ t¯ÌletÈ dennÌ studium ukonËenÈ z·vÏreËnou
zkouökou s v˝uËnÌm listem
53-41-L/51 Zdravotnick˝ asistent ñ dvouletÈ dennÌ n·stavbovÈ studium ukonËenÈ maturitnÌ zkouökou, urËenÈ pro absolventy oboru Oöet¯ovatel ukonËenÈho z·vÏreËnou zkouökou s v˝uËnÌm listem
Tel./fax: 542 212 979, e-mail: cszs@eabrno.cz, http://www.eabrno.cz
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Školství
Soutěž ve střelbě raket
na stlačený vzduch
Ve st¯edu 10. listopadu probÏhla na Zä NovolÌöeÚsk· netradiËnÌ soutÏû ñ ve st¯elbÏ raket na
stlaËen˝ vzduch. Z˙Ëastnilo se jÌ 10 t¯ÌËlenn˝ch
nebo dvouËlenn˝ch druûstev z 5.ñ8. t¯Ìd. StartovacÌ za¯ÌzenÌ se vyr·bÏlo z PET l·hve o objemu
2 litry, kusu plastovÈ hadice a plastovÈ trubky
o pr˘mÏru 2 cm. Tyto t¯i Ë·sti se spojily pomocÌ
öirokÈ izolepy. Kaûd˝ Ëlen druûstva si zhotovil
papÌrovou raketu. TÏlo rakety se vytvo¯ilo namot·nÌm kancel·¯skÈho papÌru A4 na trubku, pak se
udÏlala öpiËka a dolepila 3ñ4 k¯Ìdla. Startov·nÌ
rakety se prov·dÏlo skokem na PET l·hev. Rekordmany soutÏûe se stali VojtÏch Urban a Dalimil Rozpr˝m, jejichû raketa dolÈtla do vzd·lenosti 5 m. 1. mÌsto bylo udÏleno Jakubu Coufalovi a Pavlu Stoklasovi s doletem rakety 31 m.
Na 2. mÌstÏ s dÈlkou letu 25,5 m se umÌstili Pavel
Million, Aleö Mich·lek a ätÏp·n Pol·Ëek, na t¯etÌm mÌstÏ s dÈlkou letu 25 m dvÏ druûstva ñ Monika Laöt˘vkov·, Simona Trzaskalikov· a Martin Rozpr˝m, Martin Kleinhampl a Luk·ö äeiner.
SoutÏû se lÌbila nejen ˙ËastnÌk˘m, ale i div·k˘m,
kte¯Ì start raket p¯ed ökolou sledovali. ⁄ËastnÌci
navrhli, ûe bychom podobnou soutÏû mohli
uspo¯·dat i pro vÌce ˙ËastnÌk˘ nÏkde v terÈnu
v okolÌ LÌönÏ.
Organiz·to¯i soutÏûe ze 7. A,
VÏra Bdinkov· ñ uËitelka

Dýňové odpoledne
a veselé nocování
ve škole na Horníkově
V p·tek 5. 11. 2010 od 14 hodin se konalo
ÑD˝ÚovÈ odpoledneì ve ökolnÌ druûinÏ Mä a Zä
HornÌkova 1.
VychovatelÈ äD mÏli pro dÏti nachyst·ny
velikÈ d˝nÏ a nÏkterÈ dÏti si jeötÏ p¯inesly svÈ
vlastnÌ z domova. D˝nÏ jsme spoleËnÏ vydlabali
a ozdobili. Vykrajov·tky na v·noËnÌ cukrovÌ
jsme vykrojili oËi, nos a r˘znÈ vzory, kter˝mi
jsme je zdobili. NÏkterÈ jsme doplnili p¯ÌrodnÌmi materi·ly ñ nap¯. listy, vÏtviËkami, öÌpky,
l˝kem apod.

Burza středních škol na ZŠ Holzova
aneb Kam po základní škole?
V pondÏlÌ 8. listopadu 2010 probÏhla na Zä
Holzova ÑBurza st¯ednÌch ökolì. Tato akce je
ökolou jiû tradiËnÏ po¯·d·na zejmÈna pro û·ky
dev·tÈho roËnÌku a jejich rodiËe, kte¯Ì ¯eöÌ nesnadnou ot·zku: Kam po z·kladnÌ ökole?
V˝bÏr dalöÌ vzdÏl·vacÌ cesty, povol·nÌ, totiû
z·sadnÌm zp˘sobem ovlivÚuje cel˝ lidsk˝ ûivot
ñ kaûd· dalöÌ volba t˝kajÌcÌ se profesnÌ orientace
ËlovÏka je tÌmto v˝bÏrem znaËnÏ ovlivnÏna,
omezena... NavÌc û·k prov·dÌ volbu v dobÏ, kdy
na ni jeötÏ nenÌ p¯ipraven˝ a pot¯ebuje v˝raznÏ
pomoci. Z toho jasnÏ vypl˝v·, proË chce naöe
ökola poskytnout sv˝m û·k˘m, jejich z·konn˝m
z·stupc˘m dostatek informacÌ, aby se mohli
dob¯e a zodpovÏdnÏ rozhodnout, orientovat se
na trhu pr·ce, v systÈmu dalöÌho vzdÏl·v·nÌ.
é·ci naöÌ ökoly se proto na obtÌûnou volbu
povol·nÌ aktivnÏ p¯ipravujÌ v pr˘bÏhu celÈho
osmÈho a dev·tÈho roËnÌku. HlavnÌ n·plnÌ p¯edmÏtu PracovnÌ Ëinnosti je V˝chova k volbÏ povol·nÌ ñ û·ci se tak formou refer·t˘ seznamujÌ
s konkrÈtnÌmi st¯ednÌmi ökolami, jejich uËebnÌmi programy, rozloûenÌm p¯edmÏt˘ a jejich
Ëasovou dotacÌ v jednotliv˝ch roËnÌcÌch danÈ
st¯ednÌ ökoly, s nÏkter˝mi z nich se seznamujÌ
i osobnÏ bÏhem exkurzÌ. TakÈ lÈpe pozn·vajÌ sami sebe, svÈ moûnosti prost¯ednictvÌm r˘zn˝ch
psychologick˝ch test˘ a test˘ k volbÏ povol·nÌ.
Naöe ökola takÈ zprost¯edkov·v· û·k˘m vyöet¯enÌ souvisejÌcÌ s volbou povol·nÌ v pedagogicko-

Za kolektiv äD
Lenka Zelinkov·

LÍEÒSKÉ NOVINY

Mgr. Martina TrËkov·

Podzimní čarování na ZŠ Novolíšeňská
S nast·vajÌcÌm Ëasem duöiËek se prvÚ·Ëci
promÏnili i s panÌ uËitelkou na ËarodÏjnice a tajemn· straöidla. K ËarodÏjnicÌm, d˝nÌm a straöidl˘m pat¯Ì i pavouci. A tak jsme spoleËnÏ ve
t¯ÌdÏ vytvo¯ili obrovskou pavuËinu. DÏti byly
zaËarov·ny a nemohly mluvit. Aby kouzlo pominulo, musel kaûd˝ podle receptu uva¯it pÌsmenkov˝ lektvar. Na dÏti Ëekala i spoleËn· Ëinnost ve skupince. DokonËenÈ pr·ce n·m zkr·ölily chodbu ökoly.
Mgr. Kamila Smolinsk·,
Zä NovolÌöeÚsk·

D˝ÚovÈho odpoledne se z˙Ëastnili i rodiËe
naöich dÏtÌ. Aby nebyla tlaËenice u dlab·nÌ d˝nÌ,
tak si Ë·st dÏtÌ mohla vyrobit d˝ni z papÌru a list˘ nebo si ji namalovat na öpejli.
Vöechny v˝robky se dÏtem moc povedly.
Na z·vÏr jsme udÏlali v˝stavku v˝robk˘ a vydlabanÈ d˝nÏ jsme si rozsvÌtili zap·len˝mi svÌËkami.
TÌm ale program zdaleka nekonËil. DÏti totiû ve ökole p¯espaly a po setmÏnÌ uspo¯·daly
pr˘vod s nasvÌcen˝mi d˝nÏmi. Na z·vÏr ökolnÌho t˝dne tak proûily malÈ dobrodruûstvÌ.

psychologickÈ poradnÏ, pop¯. v informaËnÌm
a poradenskÈm st¯edisku ˙¯adu pr·ce.
Burzy st¯ednÌch ökol se proto ne˙ËastnÌ pouze Ñdev·ù·ciì a jejich rodinnÌ p¯ÌsluönÌci, mezi
jejÌ hosty pat¯Ì i û·ci osm˝ch t¯Ìd a jejich rodiËe,
kte¯Ì si p¯ejÌ vÏdÏt jiû s roËnÌm p¯edstihem, jakÈûe jsou podmÌnky p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ na st¯ednÌ
ökoly, zejmÈna pak na ty vytouûenÈ.
Tuto aktivitu ökola samoz¯ejmÏ podporuje,
neboù û·ci majÌ öanci si jiû p¯edem ujasnit, co se
od nich v p¯ijÌmacÌm ¯ÌzenÌ oËek·v·, jak˝ prospÏch, znalosti, dovednosti budou u p¯ijÌmacÌho
¯ÌzenÌ vÌt·ny. ZÌskanÈ informace pak ¯adu û·k˘
motivujÌ k zv˝öenÈ aktivitÏ, k zodpovÏdnÏjöÌmu
p¯Ìstupu ke ökolnÌ v˝uce.
Letos byla burza opÏt hojnÏ navötÌvena a to
jak z·stupci st¯ednÌch ökol, tak samotn˝mi û·ky
a jejich z·konn˝mi z·stupci. Prezentovaly se na
nÌ nejen lÌöeÚskÈ st¯ednÌ ökoly, ale i gymn·zia,
st¯ednÌ odbornÈ a pr˘myslovÈ ökoly, odborn·
uËiliötÏ z mÏsta Brna a jeho nejbliûöÌho okolÌ.
Z·hy po jejÌm zah·jenÌ se rozpoutala ûiv· diskuse: o termÌnech p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ, o podmÌnk·ch p¯ijetÌ na danou st¯ednÌ ökolu, o studijnÌch
p¯edmÏtech, profilacÌch...
A teÔ uû nezb˝v· neû drûet pÏsti a pop¯·t
budoucÌm absolvent˘m z·kladnÌ ökoly hodnÏ
ötÏstÌ ñ a to jak p¯i v˝bÏru st¯ednÌ ökoly a studijnÌho oboru, tak v p¯ijÌmacÌm ¯ÌzenÌ.

Podzim je v plnÈ kr·se a druh·ci naöÌ ökoly
se zamysleli nad tÌm, co vöechno se d· posbÌrat
na zahr·dce do koöÌku. Toto tÈma se prolÌnalo
vöemi p¯edmÏty. DÏti
pracovaly ve skupink·ch, luötily, zkoumaly, lepily, vyhled·valy
v knih·ch informace,
zapisovaly, kr·jely podzimnÌ plody a ochutn·valy. Na z·vÏr kaûd˝
p¯ipravil pro svÈho kamar·da zdravou svaËinku.

bo si drobnÈ ökraboöky dotvo¯Ì na mÌstÏ. Cel˝m
programem n·s prov·zÌ ËarodÏjnice HorymÌra.
UvÌt· dÏti ve svÈm skromnÈm p¯Ìbytku a ony
tancujÌ na modernÌ, malinko straöidelnou hudbu.
Sn·öÌ se tma a HorymÌra se s n·mi podÏlÌ o p¯ÌbÏh ÑDvan·cti usmÌvajÌcÌch se jeûibabì. Va¯Ìme
v kotli ñ ÑvidliËkov·ì, snaûÌme se dostat ze sp·r˘
ËarodÏjnice ñ ÑpodlezenÌ lanaì a spojujeme se
do r˘zn˝ch kruh˘ ñ Ñmolekulyì. Za pomoci hada, kterÈho dÏti tvo¯Ì, vyhodnocujeme nejlepöÌ
a nejorigin·lnÏjöÌ masky. Uû jen spoleËnÈ foto
s HorymÌrou, odmaskovat se a jsou z n·s zase
kluci a holky. Uû nynÌ se tÏöÌme, co n·m p¯ÌötÌ
rok HorymÌra p¯ipravÌ.
Monika Simandlov·,
ök. druûina, Zä NovolÌöeÚsk·

Mgr. Jitka Vlachov·,
Zä NovolÌöeÚsk·

Jiû druh˝m rokem
po¯·d·me ve ökolnÌ
druûinÏ helloween. DÏti jsou v mask·ch a ne-
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Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Podzim je na draka

Stalo se
Den otev¯en˝ch dve¯Ì v Salesku
aneb Je to klika b˝ti klikou
Dovolte, abych se V·m p¯edstavila. Jsem
klika hlavnÌho vchodu do salesi·nskÈho st¯ediska ml·deûe v BrnÏ-LÌöni. P¯ed nÏkolika t˝dny jsem zaËala pozorovat neobvykl˝ ruch.
Vöichni nÏco st¯Ìhali, vylepovali, bÏhali sem
a tam a horlivÏ se radili. Aû jsem se jednou zadÌvala na n·stÏnku a vöechno mi bylo jasnÈ ñ
chyst· se velk· akce, otevÌr·nÌ novÈ Ë·sti st¯ediska. Nemohla jsem tu noc ani dospat, tuöila
jsem, ûe mÏ Ëek· n·roËn· öichta.
Ve dvÏ hodiny odpoledne se zaËaly hrnout
davy lidÌ a jeden za druh˝m se mnou lomcovali,
aû se mi z toho toËila hlava. Z haly se linula v˘nÏ

kol·Ëk˘, Orato¯ byla v plnÈm proudu a z Klubu
VeSPOD se oz˝valo bouch·nÌ kuleËnÌkov˝ch
koulÌ. KolegynÏ klika z tÏlocviËny na mÏ volala,
aù se p¯ijdu podÌvat, ûe tam dÏcka hrajÌ badminton a spousta jich lozÌ po stÏnÏ. Bohuûel jsem
mÏla d˘leûitou pr·ci, takûe jsem nemohla p¯ijÌt
ani na pingpongovou exhibici salesi·nsk˝ch
mistr˘.
Ze vöech klik na st¯edisku vöak mÏla nejvÏtöÌ kliku kolegynÏ ze zrcadlovÈho s·lu v novÈ
Ë·sti budovy. Prùata tam mÏla postaven˝ sk·kacÌ
hrad a spoustu prolÌzaËek a barevn˝ch balonk˘.

Salesi·nsk· Orato¯ oûila jednoho kr·snÈho
listopadovÈho dne tvo¯ivou dÌlniËkou. Rozhodli
jsme se na poslednÌ chvÌli vyuûÌt p¯ÌznivÈho
podzimnÌho poËasÌ a postavit si lÈtajÌcÌho draka.
N·padu se ujala jen mal· hrstka nadöenc˘, kter·
zato opl˝vala mnoûstvÌm n·pad˘. P¯Ìprava byla
n·roËn·. Museli jsme si sehnat pot¯ebn˝ materi·l, d˘kladnÏ prostudovat postup pr·ce a vytvo¯it n·vrhy vzhledu naöeho lÈtajÌcÌho kamar·da.
Kdo by to byl ¯ekl, ûe takov˝ dr·Ëek musÌ splÚovat tolik p¯edpis˘! Ale konstrukci jsme po delöÌm ¯ez·nÌ, pilov·nÌ, st¯Ìh·nÌ a v·z·nÌ zvl·dli na
jedniËku. DÏti vymyslely pro draka zajÌmav˝
obliËej skl·dajÌcÌ se z obrovsk˝ch modr˝ch oËÌ
a kr·liËÌho Ëum·Ëku se zuby ve tvaru salesi·nskÈho symbolu. Bylo hotovo a mohli jsme jÌt n·ö
v˝tvor vyzkouöet. VÌtr nebyl p¯Ìliö siln˝, ale p¯ece jen foukal. Cestou na kopec se k n·m p¯id·valy ostatnÌ dÏti z Orato¯e, kterÈ byly zvÏdavÈ, zda
n·m drak poletÌ. I p¯es n·roËnÈ bÏh·nÌ z kopce
dol˘ a zase nahoru n·ö dr·Ëek nevzlÈtl. Vinu
jsme p¯isuzovali öpatnÏ namÏ¯enÈmu ocasu.
A neû jsme mu ho stihli p¯ist¯ihnout... KÿUP!...
Mezi oËima se mu udÏlala dÌra, kter· se p¯i dalöÌm pohybu zvÏtöovala. Tak dopadl n·ö podzimnÌ kamar·d. MÌsto slz se vöak na dÏtsk˝ch tv·¯Ìch objevil ˙smÏv, kter˝ znaËil p¯ÌjemnÏ str·venou listopadovou Orato¯.
Za v˝robnÌ v˝bor Veronika ätefechov·

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

Klub VeSPOD
Ml·deû od 14 let m˘ûe p¯ijÌt vûdy v pondÏlÌ,
st¯edu a Ëtvrtek 17ñ20 hod., v p·tek 17ñ21 hod.
Ët ñ pravideln˝ filmov˝ klub 1◊ za 14 dnÌ.

KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
PravidelnÈ programy najdete na let·ËcÌch
nebo naöem webu.
9.00ñ10.00: BarvÌnek II ñ voln· mÌsta!!!.

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

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

SvÏtovÈ misie dnes ñ P. Ji¯Ì älÈgr
Nenechte si ujÌt setk·nÌ s P. Ji¯Ìm älÈgrem, n·rodnÌm ¯editelem pro Papeûsk· misijnÌ dÌla, kter˝ v r·mci misijnÌch cest navötÌvil nap¯. Ugandu,
Jamajku, Indii, BangladÈö, Zambii, Benin, Malawi, Mexiko, Papuu-Novou Guineu, Guyanu
a Surinam. Prost¯ednictvÌm autentick˝ch prezentacÌ uvidÌte na vlastnÌ oËi zemÏ pro n·s velmi
vzd·lenÈ, ûivot domorodc˘, pr·ci mision·¯˘, misijnÌ projekty, tropickou divokou p¯Ìrodu a dalöÌ.
Protoûe se P. älÈgr setkal s Matkou Terezou
a osobnÏ poznal pr·ci Mision·¯ek l·sky v mnoha
zemÌch svÏta, p¯iblÌûÌ i toto tÈma. Dostane se i na
n·sledujÌcÌ: Chudoba a bohatstvÌ oËima Bible?
BohatstvÌ chud˝ch a chudoba bohat˝ch? Co ËlovÏk proûÌv· v kontaktu s nejchudöÌmi lidmi svÏta? JakÈ to je b˝t blÌzko papeû˘m Janu Pavlu II.
a Benediktu XVI.?
Kdy: ˙ter˝ 14. 12. v 19.00 Kde: klub VeSPOD

HOROSTÃNA
Pravideln˝ provoz ˙ter˝ 19.00ñ21.00, st¯eda
Ëtvrtek 18.00ñ21.00.

P¯ipravujeme
T¯Ìkr·lov˝ vÌkend v Salesku 7.ñ9. ledna 2011
netradiËnÌ oslava tradiËnÌho sv·tku ñ sÈrie
spoleËensk˝ch akcÌ:
P· 7. 1. P·rty VeSPOD
So 8. 1. dopoledne ñ DÏtsk˝ karneval
So 8. 1. veËer ñ Ponoûkov˝ b·l
Ne 9. 1. 9.30ñ12.00 ñ FarnÌ kav·rna
PodrobnÈ informace sledujte na plak·tech a v Salesku.

Jsme šikovní stejně jako ostatní,
jenom nám to občas ve škole nejde...

Slyöela jsem ji aû do haly, jak se smÌchy za dve¯e
popadala. Z okna jsme zahlÌdli fotbalisty na novÈm zelenÈm h¯iöti a partiËku lidÌ, jak si h·zÌ na
koö. Mezi nimi projÌûdÏly dÏti na koleËkov˝ch
bruslÌch. Po chodb·ch novÈho are·lu ölapala jedna noha za druhou, div neölapaly po sobÏ.
VeËer za mÏ tahali dalöÌ n·vötÏvnÌci, jeû se
p¯iöli podÌvat na divadelnÌ p¯edstavenÌ ÑVizion·¯ì v pod·nÌ naöich b˝val˝ch anim·tor˘, kte¯Ì
st·li u zrodu st¯ediska v LÌöni. Jen co herci zmizeli za kulisami, oûil znovu Klub VeSPOD s koncertem saleskovÈ kapely ÑBeta-Verzeì. Noc
pat¯ila organiz·tor˘m, kte¯Ì si oddechli na spoleËnÈ after-party. Byl to n·roËn˝ ale velmi zda¯il˝ den. Ohmatala mÏ snad tisÌcovka lidÌ. Ale takhle to vlastnÏ u n·s v Salesku ûije po¯·d.
Veronika ätefechov· / Jan (Jean) Traxler

&

NÏkterÈ dÏti nepÌöÌ Ë·rky nad samohl·skami, zamÏÚujÌ tvarovÏ stejn· pÌsmena, pÌsmena
dokonce Ëasto vynech·vajÌ. Nejsou schopni ËÌst
plynule a spr·vnÏ s dobr˝m porozumÏnÌm.TÏûko se uËÌ n·sobilku, chybujÌ p¯i sËÌt·nÌ
a odËÌt·nÌ, s obtÌûemi ¯eöÌ slovnÌ ˙lohy. Jsou to
û·ci se specifick˝mi poruchami uËenÌ.
Na naöÌ ökole Zä NovolÌöeÚsk· jsme si vÏdomi, ûe specifick· porucha uËenÌ nesouvisÌ
s lajd·ctvÌm Ëi lenostÌ, ale p¯ÌËinou je porucha
vnÌm·nÌ, ¯eËi, zraku, motoriky, pravolevÈ orientace a komunikace dÌtÏte s okolnÌm svÏtem. Jsou
to drobn· poranÏnÌ mozku v dobÏ tÏhotenstvÌ,
p¯i porodu nebo kr·tce po porodu. P¯ÌËinou m˘ûe b˝t takÈ dÏdiËnost ñ mezi blÌzk˝mi p¯Ìbuzn˝mi v rodinÏ se vyskytuje nÏkdo s podobn˝mi
potÌûemi.
Takov˝m dÏtem se snaûÌme co nejvÌce pom·hat. Ve vyuËov·nÌ sedÌ vÏtöinou v p¯ednÌch lavicÌch, je pot¯eba respektovat jejich individu·lnÌ
zvl·ötnosti. SnaûÌme se dÏti pozitivnÏ naladit,
motivovat a podporovat jejich d˘vÏru.

Na 1. stupni se dÏti se specifick˝mi poruchami uËenÌ sch·zÌ jedenkr·t t˝dnÏ bÏhem dopolednÌho vyuËov·nÌ. Do speci·lnÌ skupiny p¯ich·zÌ dÏti pouze na urËitou hodinu, potom se
vracÌ zpÏt do svÈ t¯Ìdy. TÏûiötÏ pr·ce spoËÌv·
v odbornÈ pÈËi ñ rozvÌjenÌ schopnostÌ zrakovÈho
a sluchovÈho vnÌm·nÌ, artikulaËnÌ obratnosti
formou her a soutÏûÌ. O dÏti se starajÌ speci·lnÌ
pedagogovÈ. Vöe se dÏje v dobÏ, kdy ostatnÌ û·ci
ve t¯ÌdÏ majÌ Ëesk˝ jazyk, ve kterÈm neprobÌrajÌ
novou l·tku, ale pouze procviËujÌ a opakujÌ. NechtÏjÌ p¯ece sv˝m kamar·d˘m ÑutÈciì s uËivem!
Na 2. stupni se dÏti se speci·lnÌmi poruchami
uËenÌ sch·zÌ mimo vyuËov·nÌ takÈ jedenkr·t
t˝dnÏ. PanÌ uËitelka se jim individu·lnÏ vÏnuje
na z·kladÏ doporuËenÌ z pedagogicko-psychologickÈ poradny.
DÏti s poruchami uËenÌ musÌme povzbudit,
podpo¯it a postarat se o nÏ. Vûdyù v dospÏlosti
mohou lÈËit, podnikat, uËit, ¯Ìdit... Jsou to lidÈ
jako kaûd˝ z n·s. MajÌ to v ûivotÏ pouze o nÏco
Mgr. Iveta Dykov·, Zä NovolÌöeÚsk·
tÏûöÌ...
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Školství
Novinky z líšeňského
Gymnázia INTEGRA BRNO

Zápis do 1. třídy na ZŠ Horníkova
pro školní rok 2011/2012

Jiû devaten·ct˝ ökolnÌ rok v moravskÈ metropoli p˘sobÌ Gymn·zium INTEGRA BRNO, kterÈ poskytuje svoje vzdÏl·vacÌ sluûby û·k˘m
i rodiË˘m z Brna a okolÌ. äkola se snaûÌ o vst¯Ìcnost i n·roËnost
ke sv˝m student˘m, z·roveÚ individu·lnÏ integruje û·ky se specifick˝mi vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami.
V tomto ökolnÌm roce se studenti maturitnÌho roËnÌku Gymn·zia
INTEGRA BRNO ˙spÏönÏ z˙Ëastnili maturitnÌ gener·lky, a jsou tak
dob¯e p¯ipraveni na jejÌ
Ñostrouì Ë·st, kterou
absolvujÌ na ja¯e 2011.
NÏkte¯Ì û·ci dos·hli
opravdu v˝jimeËnÏ dobr˝ch v˝sledk˘ dokonce i v r·mci celÈ »eskÈ
republiky ñ vyzdvihnÏme 100 % v˝kon Ond¯eje PazdÌrka ve vyööÌ ˙rovni obtÌûnosti
zkouöky z ËeskÈho jazyka a literatury, kvalitnÌ byly vöak i v˝sledky dalöÌch studentek
a student˘.
V p¯ÌötÌm ökolnÌm
roce gymn·zium rovnÏû otev¯e t¯Ìdu s waldorfsk˝m typem v˝uky
ñ absolventi obdobnÈho st¯edoökolskÈho studia v zahraniËÌ jsou podle
r˘zn˝ch v˝zkum˘ a anal˝z nadpr˘mÏrnÏ flexibilnÌ, aktivnÌ a ˙spÏönÌ
jak ve vysokoökolskÈm vzdÏl·v·nÌ, tak v uplatnÏnÌ na trhu pr·ce.
Na Integ¯e novÏ p˘sobÌ zahraniËnÌ lekto¯i (rodilÌ mluvËÌ), kte¯Ì naöim student˘m i öirokÈ ve¯ejnosti atraktivnÌ formou pom·hajÌ zdokonalit se v angliËtinÏ Ëi p¯ipravit se na mezin·rodnÌ jazykovÈ zkouöky.
TakÈ jsme jako prvnÌ v »R nav·zali ˙zkou spolupr·ci s prestiûnÌm lyceem v gruzÌnskÈm Tbilisi.
Na Integ¯e pokraËuje realizace nÏkolika v˝znamn˝ch projekt˘
ESF, z nichû zmÌnÌm alespoÚ projekt UËÌme o MoravÏ, v r·mci kterÈho
û·ci navötÌvili v ned·vnÈ dobÏ lokalitu Baldovec Ëi Rajhrad, jako
fakultnÌ ökola Masarykovy univerzity realizujeme projekt zamÏ¯en˝
na pouûÌv·nÌ angliËtiny v bÏûnÈ v˝uce (CLIL), dlouhodob· spolupr·ce
s Karlovou univerzitou se rozvÌjÌ v r·mci projektu VzdÏl·v·nÌ ¯ÌdÌcÌch
pracovnÌk˘ ve ökolstvÌ a v neposlednÌ ¯adÏ samostatnÏ realizujeme projekt P¯Ìroda v obrazech.
V ned·vnÈ dobÏ jsme takÈ pro p·ù·ky ze öirokÈho okolÌ zorganizovali poveden˝ Halloween, naöi studenti rovnÏû mÏli moûnost vypravit
se na nÏkolik dnÌ do
francouzskÈ Pa¯Ìûe Ëi
na Loiru, kde malovali
v plenÈru Ëi v muzeu
v Louvre.
V nejbliûöÌ dobÏ se
Integra bude prezentovat na Veletrhu st¯ednÌch ökol na brnÏnskÈm
v˝staviöti (26./27. 11.),
brzy se takÈ m˘ûeme
potkat p¯i tradiËnÌm v·noËnÌm vystoupenÌ na n·mÏstÌ Svobody. A v novÈm roce se m˘ûeme
setkat na dnech otev¯en˝ch dve¯Ì (11. 1., 8. 2.), nebo na tradiËnÌm ökolnÌm plese (25. 2.).

Z·pis se bude konat v p·tek 21. ledna 2011 od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. ledna od 9 do 12 hodin. S sebou vezmÏte obËansk˝ pr˘kaz a rodn˝ list dÌtÏte. Dny otev¯en˝ch dve¯Ì probÏhnou od 3. do 21. ledna, vûdy
od 8.00 do 14.30, nebo i v individu·lnÏ domluvenÈm termÌnu ñ telefon:
544 211 738 nebo e-mail hpokorna@zshornikova.cz.
äkola budoucÌm prvÚ·Ëk˘m nabÌzÌ pr·ci v p¯ÌpravnÈm kurzu pro vstup do
1. t¯Ìdy (od ˙nora do dubna) a po n·stupu do ökoly dalöÌ zajÌmavÈ moûnosti:
ï uËit se hravÏ, tvo¯ivÏ, vytv·¯et samostatnÈ projekty
ï uËit se pod vedenÌm zkuöenÈ panÌ uËitelky
ï uËit se hravÏ, tvo¯ivÏ, vytv·¯et samostatnÈ projekty
ï od 1. t¯Ìdy se uËit cizÌ jazyk povinnÏ, a to jako bÏûn˝ vyuËovacÌ p¯edmÏt
(od 7. t¯Ìdy povinnÏ druh˝ cizÌ jazyk)
ï ve v˝uce se nauËit z·kladnÌmu ovl·d·nÌ poËÌtaËe, pracovat s v˝ukov˝mi
programy (m·me dvÏ poËÌtaËovÈ uËebny a uËebny s interaktivnÌ tabulÌ,
od 5. roËnÌku je v˝uka informatiky povinn·)
ï ve 2. pololetÌ zdarma navötÏvovat krouûek z·klad˘ informatiky
ï navötÏvovat informaËnÌ centrum ökoly se ökolnÌ knihovnou
ï vyuûÌvat sluûeb ökolnÌ psycholoûky a logopedky
ï vyuûÌt sluûeb ökolnÌ jÌdelny (svaËiny, obÏdy) a ökolnÌho bufetu, automatu
na dotovanÈ ökolnÌ mlÈko a ovoce
ï navötÏvovat ve volnÈm Ëase krouûky (n·boûenstvÌ, keramika, atletika,
sborov˝ zpÏv, jazykovÈ krouûky, hudebnÌ ökola Yamaha aj.)
ï navötÏvovat ökolnÌ druûinu s provozem od 6 do 17 hodin
ï jezdit na ökoly v p¯ÌrodÏ, ökolnÌ v˝lety, kulturnÌ p¯edstavenÌ a exkurze
ï zapojit se do ökolnÌch, celost·tnÌch i mezin·rodnÌch projekt˘
ï zapojit se do ökolnÌch, mÏstsk˝ch a celost·tnÌch soutÏûÌ, reprezentovat
ökolu ve v˝tvarn˝ch, hudebnÌch, recitaËnÌch, znalostnÌch a zejmÈna sportovnÌch soutÏûÌch.
Ve vöech roËnÌcÌch ökola nabÌzÌ:
ï pr·ci v modernÌm, bezbariÈrovÈm prost¯edÌ
ï pr·ci modernÌmi vyuËovacÌmi metodami a prost¯edky vyuûÌvajÌcÌ ËinnostnÌho uËenÌ (ökola hrou)
ï individu·lnÌ pr·ci se û·ky s poruchami uËenÌ
ï individu·lnÌ pr·ci s û·ky talentovan˝mi
BliûöÌ informace vËetnÏ fotografiÌ a videÌ m˘ûete shlÈdnout na naöich
webov˝ch str·nk·ch www.zshornikova.cz. TÏöÌme se na V·s!
Mgr. Hana Pokorn·, z·stupkynÏ ¯editelky ökoly

PevnÏ vÏ¯Ìme, ûe je v·m, obyvatel˘m LÌönÏ, Gymn·zium INTEGRA BRNO prestiûnÌm a dobr˝m sousedem.
Mgr. Ond¯ej H˝sek,
z·stupce ¯editelky ökoly
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Z kultury
ZÁMĚNA
aneb „Kde jsi včera byl a s kým?“
LÌöeÚsk˝ kulturnÌ d˘m DÏlÚ·k hostil v tomto roce nÏkolik öpiËkov˝ch
divadelnÌch p¯edstavenÌ. DÌky peËlivÈ dramaturgii KulturnÌho centra LÌöeÚ
se v nich p¯edstavily v˝znamnÈ a popul·rnÌ hereckÈ osobnosti jak divadla, tak televize a filmu. Div·ci, kte¯Ì p¯iöli
na divadelnÌ p¯edstavenÌ
Z¡MÃNA urËitÏ nelitovali. Laskav˝ humor n·sledov·n salvami smÌchu se prolÌnal s lehkou
moudrostÌ a nads·zkou, kterou div·k˘m p¯edkl·dal britsk˝ romanopisec,
scÈn·rista a povÌdk·¯ Roald Dahl (1916ñ1990). Na p¯·telstvÌ dvou manûelsk˝ch p·r˘ vystavÏl p¯ÌbÏh s jednoduchou z·pletkou: nastavit zrcadlo
pok¯ivenÈmu muûskÈmu pohledu na sex. Zde uk·zal Dahl mistrnou stavbu
dialog˘, ve kter˝ch sp¯·dal pavuËinu upletenou z muûskÈ jeöitnosti a ûenskÈ prozÌravosti. V tomto p¯ÌbÏhu se ukazuje, ûe
Ëeskou ûenu nelze jen
tak obelstÌt, ûe si ani nevöimne p¯ipravenÈ Ñz·mÏnyì, kdy se kaûd˝
z manûel˘ po vz·jemnÈ
kamar·dskÈ dohodÏ m˘ûe vloudit do postele k tÈ
ÑdruhÈì pod pl·ötÌkem
tmy...
Situace gradujÌ aû
ke kuriÛznÌmu rozuzlenÌ, kdy oba manûelÈñkamar·di v˘bec netuöÌ, ûe manûelky vöe prohlÈdly a majÌ na vÏc Ñsv˘j vlastnÌ n·zorì! Tak jako vûdy i tentokr·t se DÏlÚ·k ot¯·sal smÌchy. Bylo to nejen dÌky Ëty¯em hlavnÌm p¯edstavitel˘m, ale i div·k˘m, kte¯Ì byli zapojeni vtipem herc˘ do dÏje. P¯edevöÌm to vöak bylo preciznÌ vedenÌ herc˘ reûisÈrem Ladislavem SmoËkem,
kter˝ m· velkÈ zkuöenosti z »inohernÌho klubu a jin˝ch divadel. PeËlivÈ
aranûm· herc˘, a k tomu ˙sporn· a p¯itom velmi n·padit·, v˝tvarnÏ ¯eöen·
scÈna, to vöe udÏlalo z hereckÈho t˝mu Jitky AsterovÈ, Hanky »ÌûkovÈ,
Maria Kubce a Martina Sochora v˝bornÏ sehranÈ kvarteto a z p¯edstavenÌ
nezapomenuteln˝ z·ûitek, coû vystihuje pozn·mka jednoho z div·k˘
v p¯eds·lÌ: Ñ...kdyby to d·vali jeötÏ jednou, tak na to p˘jdu znovu!ì
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Víkendové kurzy KCL
si získaly velkou oblibu
KulturnÌ centrum LÌöeÚ se snaûÌ vytv·¯et co nejlepöÌ podmÌnky pro
jeho n·vötÏvnÌky na obou pracoviötÌch. Jednou z klÌËov˝ch ËinnostÌ
pracoviötÏ Kotlanka jsou i vÌkendovÈ kurzy, kterÈ nabÌzÌme p¯edevöÌm
pro relaxaci jak fyzickou, tak duöevnÌ. V souvislosti s tÏmito akcemi
n·m obËas p¯ich·zejÌ e-maily, kterÈ kladnÏ hodnotÌ Ëinnost KC LÌöeÚ.
JednÌm z nich, za kter˝ pisatelce i j· velmi dÏkuji, je n·sledujÌcÌ e-mail
od panÌ Evy Br˘ûkovÈ:
ÑDobr˝ den,
v sobotu 23. 10. 2010 jsem se poprvÈ z˙Ëastnila v·mi po¯·danÈ vÌkendovÈ akce. A to promÏny ûeny.
R·da bych touto cestou podÏkovala za milÈ, p¯·telskÈ a p¯itom profesion·lnÌ vystupov·nÌ vöech vaöich kolegyÚ, kterÈ zde byly p¯Ìtomny.
Velk˝ dÌk pat¯Ì i v˝bÏru lektorky, kter· byla opravdu nejen sympatick·,
i mil·, otev¯en·, p¯·telsk· a dostateËnÏ fundovan· k danÈ problematice.
Tento kr·sn˝ den, kter˝ jsem proûila u v·s v Kotlance zanechal
ve mnÏ dlouho pozitivnÌ n·ladu a nabil mÏ do dalöÌch podzimnÌch dnÌ.
DÏkuji i za p¯ÌjemnÈ prost¯edÌ uËebny a vÌtanÈ obËerstvenÌ.
Akce opravdu zda¯il· a hodna n·leûitÈ pochvaly.
P¯eji pÏkn˝ den. Eva Br˘ûkov·ì
Mohu ujistit vöechny, kte¯Ì navötÌvÌ KulturnÌ centrum LÌöeÚ, ûe si
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ
jejich p¯ÌznÏ velice v·ûÌme.
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Z kultury
Podzimní „Proměny“ na Kotlance
KulturnÌ centrum LÌöeÚ ve spolupr·ci s KulturnÌ a ökolskou komisÌ Rady M» Brno-LÌöeÚ uspo¯·daly v sobotu 23. ¯Ìjna 2010
v KCL Kotlanka podzimnÌ ÑVÌkend pro ûeny ñ PromÏnyì. ⁄Ëastnice mÏly moûnost sezn·mit se s dalöÌ profesion·lnÌ viz·ûistkou panÌ
Danou Nekvapilovou, kter· p˘sobila jako viz·ûistka i v »eskÈ televizi a spolupracuje s p¯ednÌmi fotografy. PanÌ Nekvapilov· p¯edvedla ûen·m jak˝m zp˘sobem se spr·vnÏ lÌËit, poradila jim i s barevnou typologiÌ a doporuËila barvy obleËenÌ pro jednotliv· roËnÌ
obdobÌ. MnohÈ z p¯Ìtomn˝ch ûen jistÏ vyuûily dobr˝ch rad tÈto
zkuöenÈ odbornice jak˝ ˙Ëes a barva vlas˘ by jim sluöela, a takÈ jak
by mohly vylepöit sv˘j celkov˝ vzhled. Rozebraly st¯ihy obleËenÌ,
struktury materi·l˘, typy öperk˘ nebo t¯eba jakÈ zvolit br˝le k tvaru
obliËeje. NezapomnÏlo se ani na vhodnÈ doplÚky vËetnÏ taöky nebo
bot. K dispozici mÏly takÈ rady zkuöenÈ kosmetiËky s dlouholetou
praxÌ panÌ Ivony Tesa¯ovÈ a Evy SvobodovÈ, kterÈ individu·lnÏ ûen·m poradily s diagnostikou pleti. DoporuËily jim jak majÌ peËovat
o svoji pleù, a jakou si majÌ vybrat spr·vnou kosmetiku. ⁄Ëastnice
vÌkendovÈho kurzu se dozvÏdÏly aktu·lnÌ informace o souËasn˝ch

trendech v pÈËi o pleù, o speci·lnÌm poradenstvÌ na pigmentovÈ
skvrny, aknÈ, rozöÌ¯enÈ cÈvky a jinÈ problÈmy. KosmetiËky jim p¯ipravily bÏhem kurzu, v pÌsemnÈ podobÏ, i rady individu·lnÏ pro
kaûdou ˙Ëastnici ÑöitÈ na mÌruì a ˙Ëastnice kurzu dostaly dom˘
i vzorky kosmetiky. NezapomnÏli jsme ani na ty z ûen, kterÈ mÏly
chuù prot·hnout si tÏlo. TÏm jsme nabÌdli vÌkendov˝ kurz Zumby
nebo JÛgu ÑPozdrav slunciì a ÑCviËenÌ s jÛgou a ·jurvÈdouì. DÏkuji
vöem lektork·m, kterÈ se podÌlely na tÈto pÏknÈ akci a byly velmi
profesion·lnÌ. éeny odch·zely z Kotlanky odpoËatÈ a s dobrou n·ladou. Pochvalovaly si i p¯ÌjemnÈ prost¯edÌ klubovny KCL. Velk˝ dÌk
pat¯Ì takÈ KulturnÌ a ökolskÈ komisi, zvl·ötÏ panÌ Ing. EvÏ SvobodovÈ, ûe n·m pomohla p¯ipravit tuto hezkou a vÌtanou akci pro ûeny.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

...A teď je to na Vás...
LÌöeÚsk˝ profil ñ akce, do nÌû se uû zapojilo okolo pÏti set umÏlc˘ z celÈ »R ñ je pr·vÏ ve svÈ fin·lnÌ f·zi. Nezb˝v·, neû
z vytvo¯en˝ch kreseb vybrat tu jedinou ÑvÌtÏznouì. A jak uû tomu u projekt˘ lÌöeÚskÈ rodaËky Kate¯iny äedÈ b˝v·, porotu
nebudou tvo¯it akademici, ale vÌce neû osm tisÌc obyvatel StarÈ LÌönÏ.
ÑKdyû jsme p¯em˝öleli, jak vybrat profil ËlovÏka, jenû nejvÌce vystihuje krajinu LÌönÏ,
ûertovali jsme o pojÌzdnÈm vozÌËku, s nÌmû budeme obch·zet vöechny lÌöeÚskÈ domy a sbÌrat
jednotlivÈ kresby. NynÌ se ale ukazuje, ûe o ûert v˘bec nejde, protoûe tak nejspÌö cel· akce
probÏhne,ì smÏje se Petra Jadrn·, spolupracovnice Kate¯iny äedÈ.
A p¯esnÏ tak to i bude, na p¯elomu roku 2010ñ2011 se vydajÌ ÑposlÌËciì s katalogy obsahujÌcÌmi veökerÈ kresby profil˘ do dom·cnostÌ po celÈ StarÈ LÌöni. LidÈ pak budou mÌt
p¯ibliûnÏ t˝den, kdy si kresby prohlÈdnou a rozhodnou o tom, kter˝ z profil˘ jim nejvÌce p¯ipomÌn· mÌsto, kde ûijÌ. N·slednÏ u jejich dve¯Ì
opÏt zazvonÌ ÑposlÌËekì, kterÈmu budou moci
odevzdat sv˘j hlas. Vöechno bude samoz¯ejmÏ
anonymnÌ ñ lidÈ nebudou vÏdÏt, komu d·vajÌ
hlas, a naopak, jejich volba bude tajn·. V poslednÌ f·zi akce pak nastane vyhodnocov·nÌ
a sËÌt·nÌ vöech hlas˘ a LÌöeÚ se koneËnÏ dozvÌ jmÈno ËlovÏka, jehoû tv·¯ zdejöÌ krajinu nejlÈpe
zosobÚuje.
ZakonËÌ se tak tÈmÏ¯ rok trvajÌcÌ projekt,
v jehoû r·mci se do StarÈ LÌönÏ sjÌûdÏli umÏlci
z celÈ republiky. Jejich cÌlem bylo poskytnout sv˘j pohled na LÌöeÚ. ÑKaûd˝ je ovlivnÏn˝
mÌstem, kde ûije ñ to mÌsto mu d·v· urËit˝ ˙hel pohledu na vÏci kolem,ì vysvÏtluje sama autorka projektu Kate¯ina äed·. ÑChci, aby zdejöÌ lidÈ uvidÏli LÌöeÚ nov˝ma oËima. Aby p¯ed nimi
nest·l ten kostel s vÏûÌ, kter˝ vÌdajÌ uû kaûd˝ den, ale aby skrze oËi tÏch, kte¯Ì p¯ijeli, uvidÏli
tohle mÌsto jinak.ì
A tak majÌ obyvatelÈ StarÈ LÌönÏ jedineËnou p¯Ìleûitost udÏlat Ñmal˝ z·zrakì ñ pomoct
zmÏnit nejenom ty druhÈ, ale p¯edevöÌm sami sebe a sv˘j vztah k LÌöni.
LÍEÒSKÉ NOVINY



SIMPLY CLEVER

NEJPRŮHLEDNĚJŠÍ NÁKUP
OJETÉHO VOZU

Odjeťe bez obav.
Program ŠkodaPlus
vám zaručuje, že je koupě
ojetého vozu zcela
transparentní a bezpečnou
záležitostí s možností
výhodného ﬁnancování.

Výhody při nákupu vozu:
• zkušební jízda
• výkup vašeho vozu
• předprodejní příprava vozu
• 12 měsíců záruka
• výhodné pojištění vozu
• doživotní záruka mobility
na vozy Škoda
• certiﬁkát vozu
• roční kontrola zdarma

ŠkodaPlus - Roční vozy:
• vozy mladší 18 měsíců
• najeto do 30 000 km
• čtyřletá záruka Škoda
Auto od prvního uvedení
do provozu
• záruka výměny vozu

Kompletní aktuální nabídku
najdete na www.skodaplus.cz
nebo nás můžete rovnou
navštívit.
Poradíme vám s výběrem.

Váš autorizovaný partner programu ŠkodaPlus:

Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21
Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3
Fax: 544 232 884



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

LÍEÒSKÉ NOVINY

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

Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta

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

BRNO

PODOLÍ
50

D1

SLATINA

Ceny domu od
ŠLAPANICE

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

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

PRODEJ 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.
Breitcetlova
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KADEŘNICTVÍ
Kotlanova 7, Brno-Líšeň, v nákupním centru Jasmín
Kadeřnice: Zuzana Zajíčková tel. 604 933 569
Lucie Weisová
tel. 773 623 053
Monika Slabá
tel. 721 170 844
Kosmetička, modeláž nehtů: Petra Tomanová, tel. 603 386 634
Příjmeme pedikérku nebo masérku na ŽL, nájem dohodou.
Info na tel.: 603 386 634

Pro naše klienty naléhavě
hledáme byty všech velikostí
v Bohunicích, Starém
Lískovci, Líšni
a Vinohradech

bus Ë. 56

Albert
ova
h˝¯
Puc

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

Prodáme rychle
a bezpečně!
Na nic nečekejte, máme
zájemce! Kontaktujte nás!

Prodej skvělých kol GHOST!

Mgr. Romana Dokonalová
specialista na nábor bytů
romana.dokonalova@realspektrum.cz

Modely 2011 již v prodeji, doprodej modelů 2010.
tel. (v pracovní době): 777 276 947 • www.tandembike.cz

PEDIKÚRA

➡➡➡➡

➡➡➡➡

Volejte zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz

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

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí

Lidická 77,
602 00 Brno
Po - Pá 730-1830

Poctivý obchod s nemovitostmi

Z kultury
Přednáška PhDr. Ludvíka Belcredi ke knize „1000 let rodu Belcredi“
V ˙ter˝ 9. listopadu 2010 v 18.00 hod. se uskuteËnila v DÏlnickÈm
domÏ v LÌöni p¯edn·öka PhDr. LudvÌka Belcredi, nazvan· ÑJak vznikala kniha 1000 LET RODU BELCREDIì. Jako obvykle byla i tato
p¯edn·öka pana LudvÌka Belcredi hojnÏ navötÌvena. UjÌt si ji nenechala tÈmÏ¯ stovka posluchaË˘.
Pan LudvÌk Belcredi pohovo¯il o nejstaröÌch dÏjin·ch rodu, kter˝
sÌdlil v It·lii na hradÏ Montalto Pavese a ve st¯edovÏku pat¯il k v˝znamn˝m rod˘m mil·nskÈho vÈvodstvÌ a takÈ k p¯ednÌm rod˘m mÏsta P·vie,
kde dodnes stojÌ pal·c s jejich jmÈnem. Jeden ze Ëlen˘ tohoto rodu se
v roce 1769 oûenil s Theodorou Freyenfels, jejÌû rodina vlastnila v tÈ
dobÏ panstvÌ LÌöeÚ a zdÏdila i panstvÌ Jimramov. P¯edn·öka ve 170 obrazech p¯iblÌûila dalöÌ generace rodu, vËetnÏ dvou nejv˝znamnÏjöÌch
osobnostÌ, bratr˘ Egberta a Richarda, v˝znamn˝ch politik˘ druhÈ poloviny 19. stoletÌ. Z·vÏrem p¯edn·öejÌcÌ popsal osudy rodu za v·lky, kdy
byl rodinÏ Belcredi, vzhledem k postoj˘m jejich Ëlen˘, majetek poprvÈ
zabaven, a d·le po roce 1948, kdy vÏtöina Ëlen˘ musela odejÌt do emigrace, i p¯ÌbÏh svÈho otce LudvÌka, kter˝ zde jako jedin˝ z˘stal.
Na vlastnÌ p¯edn·öku, kter· probÌhala tÈmÏ¯ dvÏ hodiny, nav·zala
jeötÏ autogrami·da, kdy si posluchaËi nechali podepsat zakoupenou

knihu Ñ1000 LET RODU BELCREDIì a z nichû mnozÌ jeötÏ setrv·vali
s jejÌm autorem v delöÌm p¯·telskÈm rozhovoru na r˘zn· tÈmata pr·vÏ
ukonËenÈ p¯edn·öky, ale i na tÈma jeho souËasnÈho archeologickÈho
v˝zkumu hradu Sk·ly u Jimramova, o kterÈm bylo moûnÈ si tÈû zakoupit zajÌmavou publikaci.
Knihu Ñ1 000 LET RODU BELCREDIì i publikaci o hradu Sk·ly
je moûno si zakoupit mimo jinÈ i v z·meckÈ vin·rnÏ z·mku Belcredi,
Pohankova 8, a v prodejnÏ KvÏtiny Magdaleny VolejnÌËkovÈ na n·mÏstÌ Karla IV. 10 v BrnÏ-LÌöni.

Galerie Hády – Chcete svou vlastní originální „péefku“?
Listopad byl Galerii H·dy ve znamenÌ
˙spÏönÈ v˝stavy ÑLidÈ kolem televizeì. P¯edstavilo se na nÌ pÏt brnÏnsk˝ch v˝tvarnÌk˘, jejichû
ûivotnÌ cesty se v uplynul˝ch desetiletÌch proùaly v brnÏnskÈm televiznÌm studiu. N·vötÏvnÌci
mohli shlÈdnout jejich pr·ce z oblasti grafiky,
malby, kresby Ëi scÈnografie.Mezi vystavujÌcÌmi
byla zn·m· i mÈnÏ zn·m· jmÈna: laure·t brnÏnskÈho Mezin·rodnÌho bien·le grafiky Boris
MysliveËek, profesor Ñumprumkyì Jan Tich·k,
architekt VadimÌr Ambroz, Frantiöek Borovec

a Michal Barouö. SpoleËn· v˝stava byla zajÌmav˝m dramaturgick˝m poËinem Galerie H·dy.
Od 7. prosince do 6. ledna m˘ûete v galerii
shlÈdnout grafickou tvorbu p¯ednÌch Ëesk˝ch
umÏlc˘ ze sbÌrek p¯edsedkynÏ v˝tvarnÈ sekce
Klubu p¯·tel v˝tvarnÈho umÏnÌ Jarmily Jank˘,
tentokr·t zamÏ¯enou na exlibris. K vidÏnÌ budou
v p¯edv·noËnÌm Ëase i oblÌbenÈ ÑpÈefkyì. Krom
sbÏratelsk˝ch expon·t˘ budou vystaveny takÈ
aktu·lnÌ n·vrhy nÏkolika v˝tvarnÌk˘, z nichû si
m˘ûete dokonce vybrat Ëi na objedn·vku nechat

vyrobit vlastnÌ origin·lnÌ novoroËnÌ p¯·nÌ pro
potÏchu sv˝ch zn·m˝ch a p¯·tel.
NajdÏte si v adventu Ëas na ojedinÏl˝ kulturnÌ z·ûitek, kdy si m˘ûete dop¯·t i malou v·noËnÌ
radost jako p¯edzvÏst nadch·zejÌcÌch sv·tk˘.
Galerie H·dy stejnÏ jako ökola na HornÌkovÏ p¯eje vöem rodiË˘m a p¯·tel˘m v˝tvarnÈho
umÏnÌ p¯ÌjemnÈ sv·tky a mnoho ötÏstÌ a ˙spÏch˘
v novÈm roce.
Za kolektiv zamÏstnanc˘ ökoly
Mgr. Olga Köicov·, ¯editelka ökoly

Nepal vše, co hoří
Topn· sezona je v plnÈm proudu. Uû od ËasnÈho podzimu si mnozÌ z n·s r·di p¯itopili. ObyvatelÈ starÈ LÌönÏ kromÏ
topenÌ zemnÌm plynem vyuûÌvajÌ moûnost zatopit v kamnech. Chci se v tomto Ël·nku vÏnovat seznamu vÏcÌ, kterÈ
do naöich kamen Ëi kotl˘ nepat¯Ì, a kterÈ se tam z neznalosti Ëi lhostejnosti Ëasto ocitajÌ. Chci takÈ objasnit sloûenÌ
spalin, kterÈ vznikajÌ p·lenÌm tÏchto nevhodn˝ch vÏcÌ.
NenÌ d¯evo, co se tv·¯Ì jako d¯evo.
D¯evot¯Ìska nenÌ d¯evo, je tam vÌce lepidla, neû Ëehokoli jinÈho. Do kamen
nesmÌ nat¯enÈ, lakovanÈ nebo impregnovanÈ d¯evo ñ starÈ palety, d¯evo z demolice, tr·my a latÏ krov˘, rozbit˝ n·bytek.
P·lenÌm takovÈho d¯eva vyprodukujete
aû 500◊ vÌce nebezpeËn˝ch dioxin˘, neû
p·lenÌm palivovÈho d¯ÌvÌ.
CelobarevnÈ let·ky a Ëasopisy
ñ z tiska¯sk˝ch barev se do ovzduöÌ mohou uvolÚovat tÏûkÈ kovy, kterÈ se hromadÌ v organizmu a zp˘sobujÌ vrozenÈ
vady a rakovinu. Let·ky a Ëasopisy pat¯Ì
do kontejneru na t¯ÌdÏn˝ odpad.
N·pojovÈ kartony (tetrapak) a lepenky
ñ tetrapak je öestivrstv˝ obal tvo¯en˝ papÌrem, hlinÌkem a plastem. Lepenka uû
sv˝m n·zvem napovÌd·, co obsahuje.
P·lenÌm se uvolÚujÌ chlororganickÈ l·tky a tÏûkÈ kovy.

"

Plasty
ñ spalov·nÌm plast˘ vznikajÌ nejtoxiËtÏjöÌ
spaliny. Byly identifikov·ny stovky l·tek,
sloûitÈho chemickÈho sloûenÌ, vysoce toxickÈ a karcinogennÌ. MnoûstvÌ l·tek vznik· z d˘vodu komplikovanÈho chemickÈho
sloûenÌ pouûÌvan˝ch plast˘ a hlavnÏ proto,
protoûe v dom·cÌch podmÌnk·ch nenÌ moûnÈ dos·hnout tzv. dokonalÈho spalov·nÌ
(za vysok˝ch teplot a neomezenÈho p¯Ìstupu vzduchu). R·da bych se v p¯ÌötÌm Ël·nku
vÏnovala spalov·nÌ plast˘ podrobnÏji, proto
teÔ jenom struËnÏ.
TÏmi zn·mÏjöÌmi a z·roveÚ nejnebezpeËnÏjöÌmi zplodinami jsou DIOXINY
a FURANY, kterÈ jsou nejenom rakovinotvornÈ, ale poökozujÌ i hormon·lnÌ a imunitnÌ systÈm. D·le POLYAROMATICK… UHLOVODÕKY, z nichû mnohÈ jsou rakovinotvornÈ a p¯i dlouhodobÈ expozici v·ûnÏ
poökozujÌ zdravÌ. OXID UHELNAT› zn·m˝ ÑkrevnÌ jedì. AKROLEIN ñ silnÏ dr·û-

div· l·tka, jedna z p¯ÌËin ötiplavÈho z·pachu kou¯e. Jedovat˝ a karcinogennÌ
STYREN (vznik· p·lenÌm polystyrenu).
P·lenÌm plast˘ vznikajÌ velmi nebezpeËnÈ NOx (tzv. noxy ñ oxid dusnat˝ a dusiËit˝). Toto je jen zaË·tek dlouhÈho seznamu jed˘ vznikajÌcÌch p·lenÌm odpad˘.
Spalov·nÌ odpad˘ v ohniötÌch, dom·cÌch kamnech, krbech Ëi kotlÌch je
velice nebezpeËnÈ, a proto je z·konem
zak·zanÈ. Z·kon o ochranÏ ovzduöÌ
Ë. 86/2002 Sb., ß 3, odst. 5.
Je d˘leûitÈ si uvÏdomit, ûe spalov·nÌm nevhodn˝ch vÏcÌ ubliûujete nejen
sami sobÏ, ale i sv˝m dÏtem a svÈmu
okolÌ. P¯eji n·m vöem, abychom mÏli
my i naöi sousedÈ zodpovÏdn˝ a nesobeck˝ p¯Ìstup k tÈto problematice
a vöichni jsme p¯ispÌvali ke spokojenÈmu a zdravÈmu ûivotu u n·s v LÌöni.
Mgr. Jana Ban·
(podle materi·lu Doc. Ing. Igora Linharta, CSc.,
kter˝ je organick˝ chemik a toxikolog)

LÍEÒSKÉ NOVINY

Z kultury

Sport
SK PROVO Brno – oddíl moderní
gymnastiky a mažoretek
Pr·vÏ je v plnÈm proudu sezona z·vod˘ pÛdiov˝ch skladeb v modernÌ
gymnastice, kdy se naöe dÏvËata se svojÌ spoleËnou sestavou ˙ËastnÌ z·vod˘ po celÈ republice a to jak v kategorii 0 (rok 2004 a ml.), tak i v kategorii 1 (rok 2001 a ml.). ZatÌm se z˙Ëastnily z·vod˘ v Plzni, P¯erovÏ, B¯eclavi,
VeselÌ nad Moravou a jeötÏ je ËekajÌ z·vody v Praze a znovu v B¯eclavi.
MusÌme dÏvËata moc pochv·lit za jejich v˝sledky, protoûe na vÏtöinÏ z·vod˘ b˝vajÌ v prvnÌ p˘lce z·vodnic. Ovöem ˙plnÏ nejvÏtöÌ ˙spÏch a to umÌstÏnÌ na 1. mÌstÏ se poda¯ilo dÏvËat˘m kategorie 0 na z·vodech v P¯erovÏ
a na 2. mÌstÏ skonËila dÏvËata kategorie 1 ve VeselÌ nad Moravou. Moc jim
gratulujeme a p¯ejeme jeötÏ spoustu takov˝ch kr·sn˝ch umÌstÏnÌ. Sezonu
z·vod˘ dÏvËata zakonËÌ V·noËnÌ akademiÌ, kter· se bude konat 14. 12.
2010 v DÏlÚ·ku v LÌöni a to v 10.00 hod. pro ökoly a ökolky a v 16.30 hod.
pro ve¯ejnost. TÌmto V·s vöechny srdeËnÏ zveme na p¯ÌjemnÏ str·venou
hodinku, kde V·m dÏvËata p¯edvedou, co vöe se v oddÌlu SK PROVO Brno
pod vedenÌm ˙ûasn˝ch trenÈrek J. ProkeöovÈ, L. SvojanovskÈ, A. DucarovÈ, D. StrnadovÈ a baletnÌho pedagoga p. Fuxe nauËila. VystoupÌ dÏvËata
nacviËujÌcÌ malÈ i velkÈ pÛdiovÈ skladby, p¯Ìpravka i maûoretky.
TÏöÌme se na V·s.
P. Kocourkov·

Z dopisů čtenářů
Poděkování
V·ûenÌ, chtÏla bych V·s tÌmto poû·dat, jestli by jste mohli otisknou
v LÌöeÚsk˝ch novin·ch podÏkov·nÌ nezn·mÈmu obËanovi, kter˝ zavolal
policii, kdyû n·m vykr·dali auto.
V·ûen˝ pane/panÌ,
chtÏla bych V·m tÌmto moc podÏkovat, ûe jste 5. 11. 2010 kolem 1.00 hod.
r·no si vöiml/a podez¯el˝ch osob v naöem autÏ, kterÈ bylo zaparkov·no
na parkoviöti p¯ed ulicÌ Josefy FaimonovÈ 6 a zavol/a polici. Moc si toho
v·ûÌm a dÌky tomu, ûe jste nez˘stal/a lhostejn˝/·, byli pachatelÈ dopadeni,
ukradenÈ vÏci z auta n·m byly vr·ceny. A vzhledem k tomu, ûe pachatelÈ uû
mÏli za sebou nÏjakou tu trestnou Ëinost, byli obvinÏni, vzati do vazby a ËekajÌ na soud. JeötÏ jednou moc dÏkuji.
Lucie äenovsk·

Opožděný nekrolog
StudenÈ rannÌ mlhy n·m p¯ipomÌnajÌ blÌûÌcÌ se mÏsÌc listopad, kdy
vzpomÌn·me na naöe blÌzkÈ, kterÈ bychom r·di pohladili nebo promluvili
spolu p·r vlÌdn˝ch slov a na kterÈ uû m˘ûeme jen vzpomÌnat.
Uprost¯ed vrcholÌcÌho lÈta doûila se panÌ Ludmila »apkov·, uËitelka
z LÌönÏ 93 let. Podzim svÈho ûivota proûÌvala v penzionu v HavlÌËkovÏ BrodÏ jako do poslednÌho dechu velmi aktivnÌ seniorka, kde takÈ zesnula. Jako
tolika jin˝m rod·k˘m ji osud nedop¯·l, aby doûila tam, kde se narodila
a takÈ pracovala.
DneönÌ, uû takÈ dÏdeËkovÈ a babiËky, si r·di vzpomenou na jejÌ kr·sn˝
a impozantnÌ zjev, na jejÌ kr·sn˝ a laskav˝ hlas a tv·¯ plnou dobroty, lemovanou zlat˝mi vlasy. JejÌ povol·nÌ a posl·nÌ bylo b˝t uËitelkou, öla ve stop·ch svÈho otce. UËila ty nejmenöÌ a nejzranitelnÏjöÌ, ustraöenÈ prvÚ·Ëky.
To nejdraûöÌ co m·me, naöe dÏti. Dala jim nejen z·klady vzdÏlanosti tzv.
trivium ñ ËtenÌ, psanÌ a poËÌt·nÌ, ale byla oddanou pomocnicÌ p¯i ¯eöenÌ takov˝ch problÈm˘ jako zav·z·nÌ z·stÏrky nebo botiËky.
Vzpomeneme si na ni nejen v den ˙mrtÌ 30. 7., ale i p¯i p¯Ìleûitosti
uctÏnÌ Pam·tky zesnul˝ch.
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Sport
Ohlédnutí za fotbalovou sezonou líšeňské kopané – podzim 2010
V podzimnÌch soutÏûÌch 2010 fotbalovÈho svazu kopanÈ ˙Ëinkovala z SK LÌöeÚ
4 muûstva dospÏl˝ch, 3 muûstva dorostu,
4 muûstva û·k˘, 5 muûstev p¯Ìpravek, 2 p¯Ìpravky z˙ËastÚujÌcÌch se jen turnaj˘ a 3 muûstva futsalu. Sv˝mi v˝sledky a rozsahem Ëin-

nosti se klub SK LÌöeÚ jiû za¯adil na pomyslnÈ
druhÈ mÌsto za prvoligovou FC ZBROJOVKA
Brno v mÏstÏ BrnÏ. Kdyû si uvÏdomÌme, ûe klub
pracuje v amatÈrsk˝ch podmÌnk·ch a jeho Ëinnost je z·visl· na obÏtavosti trenÈr˘, pracovnÌk˘
starajÌcÌch se o sportoviötÏ, funkcion·¯˘ a po-

chopenÌ jejich rodinn˝ch p¯ÌsluönÌk˘, jsou
dosaûenÈ v˝sledky tÈmÏ¯ z·zrakem. NynÌ
jsme v polovinÏ soutÏûÌ a jak bude n·ö klub
˙spÏön˝, rozhodne aû jarnÌ Ë·st. V˝sledky
vöech muûstev d·vajÌ p¯edpoklad pro ˙spÏönÈ
zvl·dnutÌ sezony 2010/2011. ÑAì muûi
v MSFL jsou na 6. mÌstÏ, ÑAì dorost st. na
2. mÌstÏ v MSDD, ÑAì û·ci na 3. mÌstÏ krajskÈho p¯eboru, st. ÑBì û·ci na 1. mÌstÏ v mÏstskÈm p¯eboru, senio¯i na 1. mÌstÏ v mÏstÏ
BrnÏ, futsal ÑAì se pohybuje na 1.ñ2. mÌstÏ
ve futsalovÈ divizi. PodrobnÏjöÌ informace
a aktu·lnÌ v˝sledky jsou na str·nk·ch
www.sklisen.com.
Z akcÌ po¯·dan˝ch zaË·tkem roku 2011
zveme vöechny na n·ö tradiËnÌ ples, kter˝ po¯·d·me v sobotu 22. 1. 2011 v DÏlnickÈm domÏ v BrnÏ-LÌöni. SouËasnÏ bude zah·jen, jako
p¯Ìprava na jarnÌ Ë·st soutÏûÌ, zimnÌ turnaj ñ
od 22. 1. do 12. 3. 2011 pro kategorii muû˘
a dorostu. Turnaj bude sehr·n na h¯iöti s umÏlou tr·vou pod z·ötitou M» Brno-LÌöeÚ. Vöem
p¯Ìznivc˘m p¯ejeme öùastnÈ a veselÈ V·noce
a ˙spÏön˝ nov˝ rok 2011.
Za SK LÌöeÚ: Cyril Mal˝

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

Sportovní komise Rady mìstské èásti Brno-Líeò

Mikul·ösk˝ volejbalov˝ turnaj
mix˘ neregistrovan˝ch

poøádá kadoroèní
Datum:
MÌsto:



sobota 4. 12. 2010
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
Ceny:
druûstva na prvnÌch t¯ech mÌstech
dostanou mikul·öskou nadÌlku
ObËerstvenÌ: zajiötÏno v malÈm s·lu restaurace na ChajdÏ

v pátek 31. 12.2 010
Start je od 9.00 do 10.00 hodin v Mariánském údolí.
Dùstojné zakonèení pochodu a roku
v restauraci Na radnici.
(Pøípadné dalí informace na www.brno-lisen.cz)
TÌÍ SE NA VÁS POØADATELÉ
PARTNEREM AKCE JE
KULTURNÍ CENTRUM LÍEÒ

Zah·jenÌ:
Druûstvo:
P¯ihl·öky:

P¯edskokani ñ miniturnaj superveter·n˘
8.00 hod., prezentace 7.30 hod.
ûeny nad 45 let, muûi nad 50 let
J. Neubauer, tel.: 608 617 236, neuba@post.cz
Partnerem akce je KulturnÌ centrum LÌöeÚ

BASKETBALOV¡ PÿÕPRAVKA V LÕäNI
Chcete zaËÌt s basketbalem? P¯ijÔte mezi n·s!
Basketbalov˝ oddÌl Valosun Brno
zve do svÈ p¯Ìpravky dÌvky i chlapce
roËnÌku narozenÌ 1998ñ2004.
TrÈninky probÌhajÌ v tÏlocviËnÏ
Zä Holzova, Brno-LÌöeÚ,
v pondÏlÌ od 16.00 hodin do 17.15 hodin
a ve st¯edu od 16.00 hodin do 17.15 hodin.
TrÈninky jiû probÌhajÌ.
Pokud m·te z·jem ihned kontaktujte
Petra Maz·lka, tel.: 774 175 543,
e-mail:basketmape@seznam.cz
www.valosunbrno.cz
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