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ZDARMA
Bilance volebního období 2006–2010
Jsme na konci volebnÌho obdobÌ 2006ñ2010, neboù zanedlouho 15. a 16. ¯Ìjna n·s ËekajÌ volby do zastupitelstev obcÌ. Je
tedy namÌstÏ provÈst jakousi inventuru a zrekapitulovat, co se
v naöÌ LÌöni v uplynulÈm volebnÌm obdobÌ poda¯ilo zrealizovat.
JednÌm z nejd˘leûitÏjöÌch ˙kol˘ tohoto volebnÌho obdobÌ bylo
p¯ipravit projekty, s kter˝mi by bylo moûnÈ uch·zet se o finanËnÌ
prost¯edky z Evropsk˝ch fond˘. Naöe mÏstsk· Ë·st v tomto byla
velmi ˙spÏön·, neboù se n·m poda¯ilo prozatÌm zÌskat finanËnÌ
prost¯edky z EU na 3 projekty:
1. Regenerace ve¯ejnÈ zelenÏ a dosadba st·vajÌcÌ vegetace v jiûnÌ
Ë·sti sÌdliötÏ Brno-LÌöeÚ cca 2,5 mil. KË.
2. ZateplenÌ Zä NovolÌöeÚsk· 40 mil. KË.
3. SportovnÌ centrum pro vöechny generace 13 mil. KË.
M·me p¯ipraveny a jiû jsme poû·dali o finanËnÌ prost¯edky
na dalöÌ projekty.
DalöÌm velmi v˝znamn˝m ˙kolem vöech mÏstsk˝ch Ë·stÌ je
pÈËe o provoz ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ. My jsme v uplynulÈm volebnÌm obdobÌ vÏnovali maxim·lnÌ pÈËi naöim ökolsk˝m za¯ÌzenÌm
a na realizaci projekt˘ jsme zÌskali i nÏjakÈ finanËnÌ prost¯edky
z rozpoËtu mÏsta. Co jsme tedy ve ökolstvÌ vöechno zrealizovali?
Zrekonstruovali jsme Mä na Pol·ËkovÏ ulici a rozöÌ¯ili jsme
tak kapacitu v mate¯sk˝ch ökol·ch o 75 mÌst. Na Mä Strnadova
jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace a ökola dostala novou
sedlovou st¯echu. Mä Synkova byla kompletnÏ zregenerov·na
vËetnÏ zahrady. KompletnÏ zregenerov·na byla takÈ Mä Puch˝¯ova. Na Mä Hochmanova byl zateplen obvodov˝ pl·öù vËetnÏ v˝mÏny otvorov˝ch v˝plnÌ, na Mä Nekleû byla rovnÏû vymÏnÏna
vöechna okna, na Mä Michalova byla zrealizov·na rekonstrukce
soci·lnÌho za¯ÌzenÌ. V letoönÌch pr·zdnin·ch byla takÈ provedena
rekonstrukce Mä Trnkova. KromÏ zmÌnÏn˝ch vÏcÌ byly provedeny na naöich mate¯sk˝ch ökol·ch nÏjakÈ drobnÈ opravy. ZÌskali
jsme takÈ novou mate¯skou ökolu na ulici Brat¯Ì PelÌök˘, kde bychom chtÏli zv˝öit kapacitu n·stavbou jednoho patra.
HodnÏ pr·ce bylo vykon·no i na z·kladnÌch ökol·ch. NejvÏtöÌ
akcÌ je zateplenÌ Zä NovolÌöeÚsk·, kterÈ probÌh· v souËasnÈ dobÏ
z evropsk˝ch penÏz. M·me p¯ipraven projekt na Regeneraci Zä
Masarova, s nÌmû se rovnÏû uch·zÌme o finanËnÌ prost¯edky z EU.
Na Zä NovolÌöeÚsk· byly provedeny jeötÏ dalöÌ pr·ce: oprava st¯echy nad v˝mÏnÌkovou stanicÌ, opravila se deöùov· kanalizace, byla
provedena rekonstrukce soci·lnÌho za¯ÌzenÌ, zavedeny novÈ rozvody TUV a ökola dostala novÈ oplocenÌ. V letoönÌm roce o pr·zdnin·ch byla provedena rekonstrukce hygienick˝ch za¯ÌzenÌ na z·kladnÌch ökol·ch NovolÌöeÚsk· a HornÌkova. Na Zä Holzova byl
zateplen strop nad bazÈnem a ökola na PohankovÏ ulici dostala no-
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vou st¯echu. Na Zä Masarova byla provedena gener·lnÌ oprava podlahy v tÏlocviËnÏ. Na Zä HornÌkova
byla takÈ provedena rekonstrukce soci·lnÌho za¯ÌzenÌ
a novÏ rekonstruov·no bylo takÈ h¯iötÏ s umÏl˝m
povrchem. Novou fas·du
dostala CÌrkevnÌ st¯ednÌ
zdravotnick· ökola na äim·ËkovÏ ulici.
V oblasti bytovÈho
hospod·¯stvÌ byla dokonËena v˝mÏna oken v obecnÌch bytov˝ch domech,
prov·dÏly se gener·lnÌ
opravy st¯ech, v mnoha domech jiû byly dokonËeny rekonstrukce
v˝tah˘, rekonstrukce STA, aby mohli obËanÈ p¯ijÌmat digit·lnÌ
televiznÌ vysÌl·nÌ, pokraËovala rekonstrukce chodbov˝ch elektroinstalaËnÌch jader, zateplovaly se suterÈnnÌ stropy v bytov˝ch
domech. Spousta pr·ce byla takÈ vykon·na v oblasti oprav nebytov˝ch prostor.
HodnÏ pÈËe bylo vÏnov·no rovnÏû komunikacÌm a parkov·nÌ.
Byla provedena rekonstrukce komunikace za potokem na Ondr·ËkovÏ ulici. Bylo zrekonstruov·no koryto LÌöeÚskÈho potoka
a provedena v˝sadba zelenÏ kolem potoka. V sÌdliöti byla provedena rekonstrukce vöech schodiöù a zrekonstruov·no mnoûstvÌ
chodnÌk˘. Bylo vybudov·no takÈ nÏkolik nov˝ch chodnÌk˘. Bylo
vybudov·no vÌce neû 200 nov˝ch parkovacÌch st·nÌ a na v˝stavbu
dalöÌch jsou p¯ipraveny projekty.
PokraËovaly pr·ce na DÏlnickÈm domÏ, kde se investovaly finanËnÌ prost¯edky ke zlepöenÌ opat¯enÌ proti hluËnosti, aby DÏlnick˝ d˘m mohl b˝t celodennÏ vyuûÌv·n. Tyto pr·ce vöak jeötÏ
budou pokraËovat.
Velkou pÈËi jsme vÏnovali takÈ dÏtsk˝m h¯iötÌm a sportoviötÌm. Bylo postaveno nÏkolik nov˝ch h¯iöù a sportoviöù, nÏkter·
byla zrekonstruov·na, nÏkter· opravena.
Ve v˝Ëtu toho, co bylo v uplynulÈm obdobÌ u n·s v LÌöni udÏl·no jsem se snaûil b˝t co nejstruËnÏjöÌ a urËitÏ jsem jeötÏ nÏkterÈ vÏci nezmÌnil. Z·vÏrem bych chtÏl podÏkovat vöem, kte¯Ì se na
pr·ci pro naöi LÌöeÚ podÌleli a chtÏl bych takÈ vyj·d¯it p¯·nÌ,
pracujme poctivÏ d·le, aby se n·m vöem lÈpe ûilo!
Mgr. Ji¯Ì Janiötin,
starosta M» Brno-LÌöeÚ



Partnerské setkání Líšeň – Feuerbach
Jiû vÌce neû 20 let se ˙spÏönÏ rozvÌjÌ partnerstvÌ mezi mÏstem Brnem
a nÏmeck˝m mÏstem Stuttgartem. P¯ed ned·vnem byly takÈ nav·z·ny
kontakty mezi mÏstskou Ë·stÌ Brno-LÌöeÚ a mÏstskou Ë·stÌ Stuttgartu ñ
Feuerbachem. Jiû dvakr·t byli ve Feuerbachu naöi mladÌ fotbalistÈ SK LÌöeÚ a j· jsem byl Ëlenem delegace mÏsta Brna, kter· se z˙Ëastnila p¯·telskÈho setk·nÌ ve Stuttgartu p¯i p¯Ìleûitosti dvacetiletÈho trv·nÌ partnerstvÌ
mezi Brnem a Stuttgartem.
P¯i tÈto n·vötÏvÏ jsem mÏl rovnÏû moûnost sezn·mit se a prohlÈdnout si
mÏstskou Ë·st Feuerbach. NynÌ tedy byla ¯ada na n·s, abychom pozvali naöe p¯·tele z Feuerbachu k n·m do LÌönÏ.
PartnerskÈ setk·nÌ se uskuteËnilo od 2. do 6. z·¯Ì. Naöimi hosty byli
mladÌ fotbalistÈ z Feuerbachu, kte¯Ì sehr·li fotbalov˝ turnaj na h¯iöti SK LÌöeÚ a delegace radnÌch veden· panÌ starostkou Andreou Klˆber. DalöÌmi
Ëleny delegace byly panÌ Susanne Kletzin a panÌ Britta Weber, pan Wolfgang Vˆlker, ¯editel Leibnitzova gymnazia ve Feuerbachu, pan Otto Fischer, a z·stupce vina¯˘ z Feuerbachu, pan Joachim Fridrich s partnerkou.
NaöÌ snahou bylo p¯iblÌûit co nejvÌce naöim host˘m ûivot v LÌöni, proto
jsme nejvÌce Ëasu vÏnovali prohlÌdce LÌönÏ, aù uû sÌdliötÏ, tak starÈ z·stavby. PartnerskÈ setk·nÌ bylo zah·jeno na radnici v LÌöni kr·sn˝m kulturnÌm
programem, ve kterÈm vystoupili û·ci Z·kladnÌ umÏleckÈ ökoly AntonÌna
Doleûala a û·ci hudebnÌ ökoly Yamaha. Kr·tce jsme sezn·mili naöe hosty
s historiÌ LÌönÏ a s problematikou samospr·vy v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Protoûe
jednÌm z hlavnÌch naöich ˙kol˘ je zajiöùovat provoz ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ,
zavedli jsme naöe hosty do Z·kladnÌ a mate¯skÈ ökoly na HornÌkovÏ ulici
a na Gymn·zium H·dy. Naöi hostÈ byli nadöeni z pÏknÈho prost¯edÌ,
v nÏmû se naöe dÏti vzdÏl·vajÌ a p¯edevöÌm öikovnostÌ naöich dÏtÌ. Velmi
kr·snÈ bylo rovnÏû p¯ijetÌ panem far·¯em spojenÈ s prohlÌdkou kostela a sezn·menÌ s jeho historiÌ. D·le si naöi hostÈ mohli prohlÈdnout z·mek Belcredi s ob¯adnÌ sÌnÌ a z·meckou zahradou. Velmi p˘sobivÈ a umÏlecky hodnotnÈ bylo rovnÏû baletnÌ p¯edstavenÌ v MahenovÏ divadle.
SobotnÌ dopoledne bylo vÏnov·no n·vötÏvÏ fotbalovÈho turnaje mlad˝ch fotbalist˘, kter˝m, bohuûel, nevyölo poËasÌ a tÈmÏ¯ po celou dobu fotbalovÈho turnaje vydatnÏ pröelo. VyvrcholenÌm sobotnÌho programu byla
˙Ëast naöich host˘ na tradiËnÌch lÌöeÚsk˝ch hodech. Naöi hostÈ byli nadöeni
p¯edevöÌm kr·sn˝mi lÌöeÚsk˝mi kroji a tradiËnÌmi zvyky. Zvl·ötÏ je zaujaly
lÌöeÚskÈ kol·Ëky. NedÏlnÌ program byl vÏnov·n mÏstu Brnu. Dopoledne
jsme se s naöimi hosty projeli lodÌ po BrnÏnskÈ p¯ehradÏ a navötÌvili hrad
Veve¯Ì, odpoledne se uskuteËnila prohlÌdka mÏsta. V pondÏlÌ r·no bylo
partnerskÈ setk·nÌ ukonËeno spoleËnou snÌdanÌ.
Z·vÏrem lze ¯Ìci, ûe partnerskÈ setk·nÌ LÌöeÚ ñ Feuerbach bylo velmi
zda¯ilÈ a poloûilo pevnÈ z·klady pro dalöÌ rozvoj a upevÚov·nÌ partnersk˝ch vztah˘ mezi naöimi mÏstsk˝mi Ë·stmi v budoucnosti. Na z·vÏr bych
chtÏl takÈ podÏkovat pracovnÌk˘m Odboru zahraniËnÌch vztah˘ Magistr·tu mÏsta Brna, p¯edevöÌm panu Bc. Robertu KudÏlkovi, kte¯Ì n·m s p¯Ìpravou i pr˘bÏhem naöeho partnerskÈho setk·nÌ velmi pom·hali.
Mgr. Ji¯Ì Janiötin, starosta M» Brno-LÌöeÚ

Zprávy z Radnice
92. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 25. 8. 2010
● bere na vÏdomÌ v˝sledky hospoda¯enÌ ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ a KCL za 2. ËtvrtletÌ roku 2010.
● schvaluje smlouvu o n·jmu objektu Holzova 7 uzavÌranou s DiecÈznÌ charitou Brno.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
● neschvaluje vyplacenÌ p¯ÌspÏvku na likvidaci
ökody zp˘sobenÈ n·jemc˘m öesti byt˘ v d˘sledku ûivelnÌ ud·losti ñ zaplavenÌ p¯Ìvalov˝m
deötÏm dne 23. 7. 2010.
● schvaluje materi·l 3. ⁄prava pl·nu hospoda¯enÌ VH» ñ domy ñ M» LÌöeÚ na rok 2010.
93. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 1. 9. 2010
●

schvaluje rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 11/2010,
kter˝m se zvyöujÌ p¯Ìjmy a v˝daje o 180 tis.
KË.
● souhlasÌ se snÌûenÌm Ë·stky neinvestiËnÌch v˝daj˘ za û·ky obce PodolÌ navötÏvujÌcÌ Zä HornÌkova a Zä Holzova ve ök. roce 2009/2010 na

Ë·stku 6600,ñ KË na jednoho û·ka.
31. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 9. 9. 2010
● udÏluje v˝jimku z Pravidel o poskytov·nÌ dotacÌ z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ a souhlasÌ
s poskytnutÌm dotace ve v˝öi 100 000,ñ KË
p¯Ìjemci Salesi·nskÈmu st¯edisku ml·deûe ñ
Domu dÏtÌ a ml·deûe Brno-LÌöeÚ.
● ukl·d· ⁄M» p¯ipravit rozpoËtovÈ opat¯enÌ.
● schvaluje smlouvu o poskytnutÌ finanËnÌ dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ pro p¯Ìjemce
Salesi·nskÈ st¯edisko ml·deûe, Kotlanova 13,
Brno.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
● udÏluje v˝jimku z Pravidel o poskytov·nÌ dotacÌ z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ a souhlasÌ
s vyplacenÌm dotace ve v˝öi 100 000,ñ KË p¯Ìjemci SK LÌöeÚ, KuËerova 4, 628 00 Brno,
z d˘vodu zajiötÏnÌ ¯eöenÌ havarijnÌ situace budovy Holzova 7.
● ukl·d· ⁄M» p¯ipravit rozpoËtovÈ opat¯enÌ.

●

schvaluje smlouvu o poskytnutÌ finanËnÌ dotace z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ pro p¯Ìjemce
SK LÌöeÚ, KuËerova 4, 628 00 Brno.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy
● nebylo schv·leno usnesenÌ, ûe ZM» schvaluje p¯edloûenÌ podnÏtu MMB OVV k novelizaci P¯Ìlohy Ë. 1 ObecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna Ë. 5/2010 o z·kazu poûÌv·nÌ alkoholu na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch za
˙Ëelem zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku, k doplnÏnÌ v nÌ uvedenÈm
seznamu ve¯ejn˝ch prostranstvÌ o Ë·st ulice
Trnkovy v prostoru p¯ed prodejnou alkoholick˝ch n·poj˘ U pavouka v ˙seku mezi k¯iûovatkami s ul. Belcredi a ul. FuËÌkovou.
● souhlasÌ se zmÏnou ⁄PmB na pozemku p. Ë.
7504 v k. ˙. LÌöeÚ v lokalitÏ J. FaimonovÈ
z plochy mÏstskÈ zelenÏ ZO na plochu n·vrhovou dopravnÌ DG pro dobudov·nÌ park. dom˘,
dle odsouhlasenÈho projektu regenerace sÌdliötÏ ñ oznaËenÌ G9.
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Informace občanům

Spolky a sdružení

Odbor územního rozvoje ÚMČ Brno-Líšeň informuje

Program líšeňského
klubu důchodců
na IV. čtvrtletí roku 2010

UpozorÚujeme ve¯ejnost a zejmÈna vlastnÌky pozemk˘ a staveb v k. ˙. LÌöeÚ, ûe byl odsouhlasen usnesenÌm R5/149. sch˘ze Rady mÏsta
Brna ze dne 15. 6. 2010, tzv. ÑDalöÌ postup po¯izov·nÌ novÈho ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brnaì.

Harmonogram ve¯ejnÈho projedn·nÌ
konceptu novÈho ⁄zemnÌho pl·nu
mÏsta Brna
Rok 2010:
Listopad 2010 ñ vystavenÌ konceptu, zah·jenÌ
informaËnÌ kampanÏ.
Listopadñprosinec 2010 ñ kon·nÌ besed, kulat˝ch stol˘ s odborn˝m v˝kladem.
Rok 2011:
Leden 2011 ñ pokraËov·nÌ informaËnÌ kampanÏ,
besed, kulat˝ch stol˘ s v˝kladem, sezn·menÌ
org·n˘ M» a okolnÌch obcÌ.
⁄nor 2011 ñ ve¯ejnÈ projedn·nÌ ve smyslu stavebnÌho z·kona.
B¯ezenñduben 2011 ñ vyhodnocenÌ v˝sledk˘
projedn·nÌ, dohodovacÌ jedn·nÌ s dotËen˝mi
org·ny.
KvÏten 2011 ñ vypracov·nÌ n·vrhu pokyn˘ pro
zpracov·nÌ n·vrhu ⁄PmB (v˝bÏr v˝slednÈ varianty).
»erven 2011 ñ projedn·nÌ n·vrhu pokyn˘ pro
zpracov·nÌ n·vrhu ⁄PmB v samospr·vn˝ch
org·nech mÏsta.
Nov˝ ⁄zemnÌ pl·n mÏsta Brna bude d˘leûit˝m n·strojem, kter˝ ovlivnÌ rozvoj, vyuûitÌ ˙ze-

mÌ, je d˘leûitÈ, aby se ve¯ejnost, vlastnÌci pozemk˘ a staveb v k. ˙. LÌöeÚ, s konceptem novÈho ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna, kter˝ je zpracov·n ve t¯ech variant·ch, sezn·mila a uplatnila
svÈ p¯ipomÌnky a n·mitky p¯i ve¯ejnÈm projedn·nÌ dle stavebnÌho z·kona.
N·ö stavebnÌ ˙¯ad prozatÌm nem· koncept
novÈho ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna k dispozici,
bude s nÌm sezn·men stejnÏ jako ve¯ejnost aû
v listopadu 2010, kdy dojde k jeho vystavenÌ.
N·slednÏ budeme informovat, jak mohou
jednotlivci a ve¯ejnost uplatnit sv· z·konn· pr·va a ˙ËinnÏ se zapojit do ve¯ejnÈho projedn·nÌ.
UpozorÚujeme, ûe nenÌ jednoduchÈ se
v konceptu novÈho ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna
orientovat, je zpracov·n dle nov˝ch poûadavk˘
vymezen˝ch ve schv·lenÈm Zad·nÌ novÈho
⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna, odliönÏ od vöem
dob¯e zn·mÈho souËasnÏ platnÈho ⁄zemnÌho
pl·nu mÏsta Brna, proto se p¯ipravte, ûe pouhÈ
sezn·menÌ se s tÌmto dokumentem bude ËasovÏ
n·roËnÈ.
Pouze iniciativnÌm zapojenÌm do projedn·nÌ novÈho ⁄zemnÌho pl·nu vöech z˙ËastnÏn˝ch,
je zp˘sob, jak se podÌlet na rozvoji ˙zemÌ a p¯edch·zet p¯ekvapenÌ z realizace stavby v mÌstech,
kter· doned·vna byla vyuûÌv·na pro volnoËasovÈ aktivity ve¯ejnosti.
Po schv·lenÌ ⁄zemnÌho pl·nu, jiû û·dn˝ stavebnÌ ˙¯ad nem· mnoho moûnostÌ jak zabr·nit
umÌstÏnÌ a povolenÌ realizace stavby, kter· je
v souladu s tÌmto ⁄zemnÌm pl·nem.

Matrika informuje
é·d·me rodiËe, kte¯Ì majÌ z·jem o slavnostnÌ vÌt·nÌ nov˝ch obË·nk˘ LÌönÏ do ûivota,
aby se dostavili na ⁄M» Brno-LÌöeÚ, JÌrova 2, 1. poschodÌ, dve¯e Ë. 207 ñ matrika, vyplnit
a podepsat p¯Ìsluön˝ formul·¯ s ˙daji o dÌtÏti a jeho rodiËÌch a s adresou bydliötÏ, kam se bude pozv·nka zasÌlat. PodmÌnkou je, aby alespoÚ jeden z rodiË˘ mÏl trvalÈ bydliötÏ v LÌöni.
D·le bychom r·di upozornili, ûe ⁄M» Brno-LÌöeÚ zajiöùuje i ÑjubilejnÌ svatbyì pro
naöe obËany p¯i pades·tiletÈm, öedes·tiletÈm p¯ÌpadnÏ i vÌceletÈm v˝roËÌ spoleËnÈho ûivota.
Zlat·, diamantov·, platinov· svatba... to jsou v˝roËÌ, kter· si d˘stojnou oslavu urËitÏ
zaslouûÌ.
Bohuûel v˝roËÌ pades·tiletÈho, öedes·tiletÈho Ëi vÌceletÈho manûelstvÌ nejsou nikde
podchycena a pokud n·s sami neoslovÌte, nem·me moûnost se o tÈto ud·losti dozvÏdÏt.
M·te-li z·jem si zopakovat V·ö svatebnÌ ob¯ad, je nutno n·s kontaktovat. BÏûnÈ je, ûe se
organizace svatby sv˝ch rodiË˘ ujÌmajÌ jejich dÏti. Na z·kladÏ individu·lnÌch p¯·nÌ se hovo¯Ì
o vöem, co manûelÈ ñ jubilanti ñ povaûujÌ za d˘leûitÈ a co r·di uslyöÌ.
P¯i ob¯adu si manûelÈ mohou i nemusÌ znovu vymÏnit prst˝nky. NenÌ pro n·s podstatnÈ,
kde sÚatek p¯ed lety byl, ale v souËasnÈ dobÏ musÌ mÌt ûadatelÈ trvalÈ bydliötÏ v LÌöni.
A zajÌmavost na z·vÏr ñ vÌte jak se vöechna v˝roËÌ naz˝vajÌ?
Budeme se tÏöit na Vaöi n·vötÏvu u n·s na matrice.

Délka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název
bavlnìná
papírová
koená
kvìtinová
døevìná
elezná (nìkde zinková)
vlnìná ( nìkde mìdìná)
bronzová
hlinìná
rùová (nìkde cínová)

LÍEÒSKÉ NOVINY

Délka
11.
12.
12,5.
13.
14.
15.

Název
ocelová
hedvábná
petrelová (pùl ze støíbrné)
krajková
slonovinová
køiálová

Délka
20.
25.
30.
35.
37.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.
75.

Název
porcelánová
støíbrná
perlová
korálová
hliníková
rubínová
safírová
zlatá
smaragdová
diamantová
kamenná
platinová
korunovaèní

6. 10. ñ DÏlnick˝ d˘m, ve 14 hodin
taneËnÌ z·bava
12. 10 ñ JÌrova, v 15 hodin
vystoupenÌ cimb·lovÈ muziky LÌöÚ·ci
19. 10. ñ DÏlnick˝ d˘m, ve 14 hodin
taneËnÌ z·bava
26. 10. ñ JÌrova, ve 14 hodin ñ voln· z·bava
2. 11. ñ DÏlnick˝ d˘m, ve 14 hodin
taneËnÌ z·bava
9. 11. ñ JÌrova, ve 14 hodin ñ voln· z·bava
16. 11. ñ DÏlnick˝ d˘m, v 15 hodin
jubilanti za druhÈ ËtvtletÌ
23. 11. ñ JÌrova, ve 14 hodin ñ voln· z·bava
30. 11. ñ DÏlnick˝ d˘m, ve 14 hodin
taneËnÌ z·bava
7. 12. ñ JÌrova, v 15 hodin ñ mikul·ösk· nadÌlka
15. 12. ñ DÏlnick˝ d˘m ñ v·noËnÌ z·bava
Vych·zky, podle poËasÌ, ve st¯edu ve 14 hodin z n·m. Karla IV.
CviËenÌ kaûd˝ Ëtvrtek od 10 do 11 hodin na
Kotlance.
Plav·nÌ kaûd˝ p·tek od 17 do18 hodin a od
18 do 19 hodin ve ökole Holzova.
V˝bor klubu d˘chodc˘ se tÏöÌ na novÈ d˘chodce, kte¯Ì k n·m najdou cestu a u n·s novÈ
p¯·tele.

Spolupráce
Nízkoprahového klubu
Likusák a místních škol
Uû dÈle neû rok mohou û·ci 7.ñ9. t¯Ìd navötÌvit v r·mci vyuËov·nÌ NÌzkoprahov˝ klub Likus·k. é·ci se od pracovnÌk˘ klubu dozvÏdÌ
vÌce o fungov·nÌ klubu, podmÌnk·ch pobytu
v nÏm, o tom, co jim klub nabÌzÌ a k Ëemu jim
m˘ûe b˝t prospÏön˝.
Klub Likus·k nav·zal ˙spÏönou spolupr·ci
se z·kladnÌ ökolou Masarova a jejÌ ökolnÌ psycholoûkou Mgr. Martinou H·jkovou. D·le se
ke spolupr·ci p¯ipojila z·kladnÌ ökola HornÌkova
se ökolnÌ psycholoûkou Mgr. Duöanou Jurkovou.
DÌky ochotÏ a vst¯Ìcnosti obou ökol navötÌvilo
klub v letech 2009ñ2010 vÌce neû 170 û·k˘. DalöÌ exkurze jsou pl·nov·ny na nov˝ ökolnÌ rok.
InspiracÌ pro tato otev¯en· setk·nÌ se staly vysokoökolskÈ exkurze, kdy studenti doch·zejÌ
v r·mci v˝uky nahlÈdnout pod pokliËku nÌzkoprahov˝m sluûb·m.
Pt·te se, proË NÌzkoprahov˝ klub Likus·k
oslovil pr·vÏ dÏti a ml·deû ze z·kladnÌch ökol?
OdpovÏÔ je jednoduch·. Klub se snaûÌ o svÈ
existenci, n·plni, sluûb·ch a pomoci informovat
co nejvÌce mlad˝ch lidÌ, kte¯Ì stojÌ na prahu mezi
dÏtstvÌm a dospÏlostÌ. Toto obdobÌ ûivota s sebou p¯in·öÌ komplikace a rizika, jimû se klub
snaûÌ p¯edch·zet, anebo je alespoÚ sniûovat.
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k je soci·lnÌ sluûba, kter· pat¯Ì mezi sluûby soci·lnÌ prevence. JejÌm cÌlem je zlepöit kvalitu ûivota dÏtÌ a ml·deûe
ve vÏku od 12 do 20 let, kte¯Ì jsou ohroûenÌ spoleËensky neû·doucÌmi jevy a kte¯Ì ûijÌ, anebo se
pohybujÌ v mÏstsk˝ch Ë·stech Brno-LÌöeÚ a Vinohrady. Klub by v budoucnu r·d oslovil ke vz·jemnÈ spolupr·ci dalöÌ z·kladnÌ ökoly z lokality
Vinohrad a LÌönÏ.

!

● 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.
● NabÌzÌm dlouhodob˝ PRON¡JEM samostatnÈ uzamykatelnÈ
GAR¡éE, v komlexu zabezbeËenÈm centr·lnÌmi vraty na d·lkovÈ
ovl·d·nÌ, ul. Popel·kova. Cena: 1500 KË/mÏs., tel.: 724 994 825.
● BANKOVNÕ A NEBANKOVNÕ HYPOT…»NÕ ⁄VÃRY od 300 tis. KË.
Info: www.financni-sluzby.cz, tel. 608 842 354.
● KOUPÕM RODINN› DŸM V BRNÃ k bydlenÌ (vÏtöÌ i menöÌ
i ve öpatnÈm stavu). Jen solidnÏ. PlatÌm hotovÏ. Jsem p¯Ìm˝ kupec.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
● HLED¡M ZAHRADU KDEKOLIV V BRNÃ i okolÌ, ve vlastnictvÌ,
moûno i s chatou. Finance m·m. Tel.: 776 637 839.

Lékárna na poliklinice Horníkova informuje:

Nově využívejte výhod
klientské karty.
Na říjen připravuje sdružení „Moje lékárna“
velkou slevovou akci na vybrané produkty.
Více na www.mojelekarna.cz
„Lékárna pod Klajdovkou“, Horníkova 34, Brno

● KOUPÕM GAR¡é KDEKOLIV V BRNÃ i v horöÌm stavu. Dohoda
jist·. Tel.: 776 809 213.

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

● KOUPÕM POZEMEK V BRNÃ i okolÌ, pokud moûno stavebnÌ
(menöÌ i vÏtöÌ). ProsÌm nabÌdnÏte. RychlÈ jedn·nÌ. Tel.: 776 637 839.

Otevírací doba: po–pá 7.00–18.00 hod.

● 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.
● DOU»OV¡NÕ dÏtÌ a student˘. TakÈ p¯Ìprava k p¯ij. zk. i k maturitÏ.
AJ, NJ, »J. OdbornÈ vzdÏl·nÌ, praxe. Tel.: 544 212 351.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● Rodil· NÏmka, 10 let praxe v ËeskÈm ökolstvÌ (p¯edtÌm 23 let
v SRN), nabÌzÌ douËov·nÌ, p¯Ìpravu na p¯ijÌmacÌ zkouöky, konverzaci atd. v nÏmËinÏ. 120 KË/hod. Tel. 530 341 612.
● VODOINSTALAT…R, tel. 548 210 679, 602 861 402.
● Hled·m OB 2+kk v LÌöni. KoupÏ Ëi v˝mÏna. Tel.: 608 866 740.
● 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·.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ LEVNÃ, mobil: 604 142 037.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● 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.
● KoupÌm byt OV, DB, platba hotovÏ, tel.: 733 296 125.
● DIZAJNOV… N¡KUPNÕ TAäKY. www.ekologicka-taska.cz
● KAMENICTVÕ JINDÿICH Z¡VODNÕK, pomnÌky, n·pisy, opravy,
doplÚky. Belcrediho 11, Brno-LÌöeÚ, tel. 608 22 37 24.
⁄¯ednÌ hodiny: ˙t 10ñ12, st 15ñ17.30, p· 10ñ12 hod.
● VEDENÕ ⁄»ETNICTVÕ A DA“OV… EVIDENCE, DPH, mzdy,
daÚov· p¯izn·nÌ. Tel.: 777 80 90 91, Belcrediho 11, Brno-LÌöeÚ.

CHI-TONING
Středa 19 h – Gympl Integra-Líšeň
Z·bavnÈ dynamickÈ cviËenÌ, kterÈ spojuje prvky
tance ñ balet, jÛgy a pilates.
Info: 775 629 862
www.fitclubvalerie.cz

● Sh·nÌm gar·û ve starÈ LÌöni, dlouhodobÏ. Tel.: 606 371 031.
● UËitelka s praxÌ na öpiËkovÈ soukromÈ ökole nabÌzÌ douËov·nÌ
»J, M dÏti 1.ñ6. t¯Ìdy Zä. NabÌzÌm takÈ v˝uku hry na zobcovou Ëi
p¯ÌËnou flÈtnu. Cena 150ñ200 KË dle dohody. Volejte: 605 579 201.

tel. 739 150 260
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naše pedikúra – vaše pohodlí



PEDIKÚRA

➡➡➡➡

➡➡➡➡

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)

SPINNING

Æ

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

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

KWWSSL]]DODVSHJDVHX
SL]]D#ODVSHJDVHX
WHO

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

9DåH3L]]D

ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE již od 18.10. do 30.11.2010
využijte výhodné nabídky a nechte si připravit Váš vůz na zimu včas již od 99 kč

ÚDRŽBA PALIVOVÝCH SYSTÉMŮ
» čištění vstřikovacích trysek ultrazvukem prodlužuje jejich životnost, chrání před poškozením, zlepšuje chod motoru a snižuje spotřebu
» zbavení palivového systému nečistot speciálním přípravkem za 359 Kč

SYMACH
» nejmodernější lakovna na jižní Moravě s jedinečnou technologií sušení, výjimečná svojí rychlostí a kvalitou
» jako jediná ﬁrma na jižní Moravě poskytujeme doživotní záruku na lak – Color for life

SMLUVNÍ PARTNER PRO POJIŠŤOVNY:
Česká Pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, ČPP, ČSOB, UNIQUA a Triglav pojišťovna
Vyřízení pojistné události řešíme za Vás. Předejte své starosti odborníkům a šetřete svůj čas.

www.kei-autocentrum.cz

Autocentrum K.E.I., Žarošická 21, 628 00 Brno-Vinohrady

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU A
SLUŽEB

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně,
jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu a Služeb na ulici Masarova a rádi bychom vás touto
cestou pravidelně informovali o akcích v našich prodejnách a provozovnách.
A je tu podzim, děti opět chodí do škol
a tak máme více času k návštěvám
center jako je to naše. Ať už za účelem
poohlédnutí po nějakém tom teplejším
oděvu v textilu u Aničky anebo návštěvy
zverimexu, kde bychom se mohli inspirovat
třeba opeřeným či chlupatým dárkem pro
naše ratolesti či nějakou tou dobrůtkou pro
domácí mazlíčky.
K důvodům návštěv také patří rutinní
nákupy v Albertu, masně a drogérii, jež
budou během podzimních i zimních měsíců
důležitou součástí každé rodiny. K pobývání
v centru nám také dávají důvody v restauraci
Havana, bowlingu a nebo v pivnici
U Fidela. U posledně jmenovaného došlo
v nedávné době k události, jež vyústila v
udělení ocenění za kvalitu poskytovaných

služeb společností Heineken. Článek,
jenž byl nedílnou součásti Rovnosti,
a který hodnotil tuto provozovnu naleznete
na webu www.lcos.cz nebo www.uﬁdela.cz.
Na těchto webech se můžeme informovat
také o termínech plánovaných akcí, které
se budou konat přímo v našem centru
nebo v pivnici U Fidela, jako je například
Živá cimbálová muzika či 1. Líšeňská
zabijačka s přímým prodejem výrobků dle
domácích receptur.
Stejně tak se můžete na našem webu
zapojit do diskuse o plánovaném rozšíření
centra. Hned poté, co si prohlédnete plány
na rozšíření pivnice tak i centra samotného,
můžete přispět svými náměty k novým
provozům, které by jste v novém, větším
centru přivítali.
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● POVEDU VAäE DÕTÃ Zä, STÿED. äKOLOU (hum·nnÌ i technickÈ
p¯edmÏty), moûno i rusk˝ jazyk. ZaruËuju v˝sledky. T.: 544 23 49 55.
● KOSMETIKA ñ Hana Hrabovsk·, Brno, Valtick· 15, tel. 731 116 722.
● KADEÿNICTVÕ (d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ) MÌöa Such·, Belcrediho 2, tel.: 602 526 346 (na objedn·vku).
● TRUHL¡ÿSTVÕ ñ zak·zkov·, stavebnÌ a n·bytkov· v˝roba
(dve¯e, kuchynÏ, dÏtskÈ pokoje, kancl. n·bytek atd.). Provozovna:
Scheinerova 57 (Star· LÌöeÚ). Tel.: 544 211 468, 605 74 11 99.
● Pronajmu zahradu v LÌöni p¯i ul. St¯elnice. Sklep, studna, pro pÏstov·nÌ i rekreaci zcela dle V·s. DlouhodobÏ, levnÏ. Tel. 605 288 520.
● NABÕDKA V›UKY KLAVÕRU. Tel.: 777 237 190 (Kl·ra MaröÌkov·).

Spolky a sdružení
Benefiční koncert
Zase se seöel rok s rokem a naöe organizace spoleËnÏ s vinohradsk˝m kulturnÌm a vzdÏl·vacÌm centrem uspo¯·dala v s·le
nad Albertem na Vinohradech ÑBenefiËnÌ koncertì.
DÏtsk˝ soubor VinohraÔ·nek, kter˝ mÏl
koncert zahajovat, mÏl menöÌ technickÈ problÈmy a dorazil pozdÏji. Tuto pauzu n·m svojÌ
hudbou vyplnil harmonik·¯ pan VaÚura. ⁄Ëast
byla velik· a s·l byl zcela zaplnÏn˝ n·vötÏvnÌky.
N·ö koncert navötÌvili ËlenovÈ Klubu d˘chodc˘
z BzeneckÈ a urËitÏ odch·zeli spokojenÌ. P¯iöli
se podÌvat i klienti z NadÏje na Vinohradech, p¯ivedli je sest¯iËky. MyslÌme si, ûe to bylo pro jejich klienty urËitÈ zpest¯enÌ pobytu. Jenom je
ökoda, ûe n·s m·lo navötÏvujÌ obyvatelÈ dom˘
s peËovatelskou sluûbou jak z P·lavskÈho n·mÏstÌ, tak z ulice BzeneckÈ. P¯es to, ûe jsme je
vËas informovali o naöem koncertÏ. Ale je asi
takov· doba, ûe se lidÈ m·lo sch·zejÌ a m·lo se
bavÌ. KaûdoroËnÏ mÌv·me bohatou tombolu, kde
kaûd˝ los vyhr·v·. O dary do tÈto tomboly jsme
poû·dali naöe obch˘dky na Vinohradech. NejvÌce se o tyto d·rky zaslouûila panÌ Hana Toöovsk·, kter· n·m d·rky i vkusnÏ zabalila. A bylo
jich docela dost, za coû jÌ moc dÏkujeme. D·le
n·s obdarovala pani Waisov· z papÌrnictvÌ, kter·
n·s z·sobuje obalov˝m materi·lem na balenÌ
d·rk˘ do tomboly. DÏkujeme. TakÈ n·s obdaroval pan Jana Petjanoö z drogerie JasmÌn hodnotn˝mi d·rky z kosmetiky. KaûdoroËnÏ naöe
prosby vyslyöÌ a nikdy z drogerie neodejdeme
s pr·zdnou. Textil n·m zase daroval pan Dinh

Van Vu. I pan LubomÌr Mizera p¯ispÏl do naöÌ
tomboly sv˝m zboûÌm. Pan Miroslav Karbula
z vin·rny U Radnice n·m kaûdoroËnÏ daruje nÏkolik lahvÌ kvalitnÌho vÌna. Firma Campanula
z LÌönÏ n·m darovala spoustu kvÏtin v kvÏtin·ËÌch.
Napsali jsme na vedenÌ Billy, kter· n·m kaûdoroËnÏ poskytuje d·rky do tomboly ve v˝öi
2000 KË. P¯es to, ûe se kaûd˝ podnikatel ohrazuje tÌm, ûe je krize, tak naöÌ organizaci poskytla finanËnÌ dar stavebnÌ firma pana VeselÈho a takÈ
lÈk·rna u radnice zastoupena panem JUDr. Jaroslavem Halasem, kter· n·m vûdy na naöi û·dost
poskytne finanËnÌ dar. Za tyto dary vöem srdeËnÏ
dÏkujeme. TakÈ musÌme podÏkovat dÏtskÈmu
souboru LÌöÚ·Ëek a pani uËitelce HelenÏ VrcholovÈ, kter· vzornÏ vede lÌöeÚskou drobotinu, jistÏ s nÌ m· spoustu pr·ce. D·le musÌme podÏkovat
krojovanÈmu souboru Star· LÌöeÚ za pÏknÈ starÈ
lÌöeÚskÈ pÌsniËky a za to, ûe se pro n·s oblÈkli
do tak pÏkn˝ch kroj˘ a umoûnili n·m uvidÏt velikou kr·su lidovÈho umÏnÌ. DÏkujeme panu
harmonik·¯i VaÚurovi za jeho pÏknÈ vystoupenÌ.
Na harmoniku i klavÌr zahr·l na p¯·nÌ vöem, co
jim bylo jejich srdci milÈ. N·ö koncert zakonËilo
posezenÌ u cimb·lu. DÌk takÈ pat¯Ì mÏstskÈ Ë·sti
Vinohrady a KulturnÌmu a vzdÏl·vacÌmu centru
na Vinohradech. Zkr·tka, moc dÏkujeme vöem,

kdo n·m s po¯·d·nÌm benefiËnÌho koncertu pom·hali.
V˝tÏûek z tohoto koncertu doplÚuje finanËnÏ prost¯edky na psycho-rehabilitaËnÌ kurzy,
kterÈ naöe organizace po¯·d· pro svoje Ëleny
na z·meËku v HodonÌnÏ u Kunöt·tu. V pÏknÈ
p¯ÌrodÏ »eskomoravskÈ vysoËiny naöi ËlenovÈ
psychicky i fyzicky nabÌrajÌ sÌly pro sv˘j dalöÌ
ûivot. Po¯·d·me pro nÏ r˘znÈ p¯edn·öky jak s lÈka¯skou, tak soci·lnÌ tÈmatikou.
VeËery n·m zp¯ÌjemÚujÌ naöi öikovnÌ ËlenovÈ hrou na harmoniku, housliËky a takÈ na kl·vesy. Zveme pravidelnÏ i herce pana »·stku s p¯edstavenÌm jednoho herce. NedÏlnÌ odpoledne
n·m jezdÌ zpest¯it cimb·lov· muzika z LÌönÏ pod
vedenÌm Tom·öe Knechta. TakÈ jim za jejich p¯ÌzeÚ dÏkujeme. Po zdravotnÌ str·nce po¯·d·me
na tÏchto kurzech rannÌ rozcviËky, rehabilitaËnÌ
cviËenÌ a mas·ûe. Bez vaöich sponzorsk˝ch dar˘
by se n·m tyto kurzy daleko h˘¯e po¯·daly, proto
v·m vöem moc dÏkujeme.
Douf·me, ûe n·m zachov·te p¯ÌzeÚ i v dalöÌch letech, a ûe se na dalöÌch naöich akcÌch sejdeme s obyvateli Vinohrad a LÌönÏ v hojnÈm
poËtu.
JmÈnem mÌstnÌ organizace Svazu invalid˘
Vinohrady-LÌöeÚ Marie DoleËkov· ñ p¯edsedkynÏ
(redakËnÏ upraveno)

Světový den hospicové a paliativní péče
9. ¯Ìjna 2010 ñ SvÏtov· ve¯ejnost si p¯ipomÌn·, ûe kaûd˝ ËlovÏk m· pr·vo na d˘stojnou pÈËi v dobÏ svÈ nemoci, na zaË·tku i na konci ûivota.
ObËanskÈ sdruûenÌ Gabriela o.s. V·s zve na tyto akce v r·mci SvÏtovÈho dne hospicovÈ a paliativnÌ pÈËe:
❋ P¯edn·öka MUDr. Violy SvobodovÈ, zakladatelky Hospice sv. AlûbÏty
v BrnÏ a Prof. MUDr. Marty MunzarovÈ, CSc., profesorky LÈka¯skÈ fakulty Masarykovy univerzity v BrnÏ na tÈma DŸSTOJNOST »LOVÃKA A LIDSK¡ PR¡VA. 12. 10. 2010 v 17.00 hod. v p¯edn·ökovÈmu s·le
BiskupstvÌ brnÏnskÈho na PetrovÏ 2. Vstup je voln˝.
❋ Ve¯ejnÈ promÌt·nÌ filmu SKAFANDR A MOT›L. Drama Francie/USA,
2007, Reûie: Julian Schnabel, v hlavnÌ roli Mathieu Amalric. 7. 10.
2010 ve 21.00 hod. v kinÏ Art v BrnÏ na Cihl·¯skÈ ulici 19. VstupnÈ je
dobrovolnÈ.
❋ D·le zveme vöechny, kte¯Ì by se chtÏli sezn·mit s ËinnostÌ naöeho sdruûenÌ, k prohlÌdce Hospice sv. AlûbÏty. Vaöe n·vötÏva je moûn· v pracovnÌ dny odpoledne po p¯edchozÌ telefonickÈ domluvÏ na tel. 543 211 092.
ObËanskÈ sdruûenÌ Gabriela o.s. nabÌzÌ obËan˘m Brna a okolÌ tyto sluûby:

L˘ûkov˝ Hospic sv. AlûbÏty s 20 l˘ûky nabÌzÌ komplexnÌ pÈËi nemocn˝m, kte¯Ì trpÌ pokroËil˝m nevylÈËiteln˝m onemocnÏnÌm. Myölenka hospicovÈ pÈËe vych·zÌ z ˙cty k ËlovÏku jako jedineËnÈ a neopakovatelnÈ bytosti a z respektu k jeho pot¯eb·m. Hospic nemocnÈmu garantuje, ûe nebude trpÏt nesnesitelnou bolestÌ, ûe v poslednÌch chvÌlÌch nez˘stane s·m,
ûe bude respektov·na jeho lidsk· d˘stojnost.
Dom·cÌ hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativnÌ pÈËi v dom·cÌm prost¯edÌ formou n·vötÏv zdravotnÌch sester, lÈka¯e ñ specialisty, peËovatelky v r·mci terÈnnÌ odlehËovacÌ sluûby, p¯ÌpadnÏ dalöÌch odbornÌk˘.
Hospicov· poradna je soci·lnÌ sluûba, kter· poskytuje poradenstvÌ
uûivatel˘m ñ peËujÌcÌm o blÌzkÈ trpÌcÌ nevylÈËiteln˝m onemocnÏnÌm i samotn˝m nemocn˝m a n·slednÏ i poradenstvÌ poz˘stal˝m. SouË·stÌ hospicovÈ poradny je p˘jËovna pom˘cek, kde je moûnÈ zap˘jËit si zdravotnickÈ
a kompenzaËnÌ pom˘cky, kterÈ umoûnÌ peËovat o nemocnÈho ËlovÏka v dom·cÌm prost¯edÌ i v obdobÌ poslednÌch dn˘ ûivota.
JUDr. Jitka Smejkalov·, p¯edsedkynÏ Rady Gabriela o.s., Kamenn· 36,
639 00 Brno. VÌce informacÌ zÌsk·te na www.hospicbrno.cz nebo na tel.:
773 499 943.

Školství
ZŠ Masarova – kariérové poradenství ve školním roce 2009/2010
Jiû sedm˝m rokem pracuje v r·mci ökolnÌho poradenskÈho pracoviötÏ poradce pro volbu povol·nÌ. RodiËe i û·ci si zvykli sluûby poradenskÈho pracoviötÏ vyuûÌvat. A nÏkte¯Ì p¯ijdou i vÌcekr·t, dokud nenalezneme optim·lnÌ ¯eöenÌ v˝bÏru st¯ednÌ ökoly. PoradenstvÌ vyuûÌvajÌ i rodiËe û·k˘ niûöÌch roËnÌk˘. HlavnÏ u talentovan˝ch û·k˘ je to
velmi d˘leûitÈ, protoûe se vËas podchytÌ p¯Ìprava pro budoucÌ povol·nÌ. PodnÏtnÈ jsou rodiËovskÈ sch˘zky, kde rodiËe dost·vajÌ komplexnÌ
informace o v˝voji v nabÌdce st¯ednÌch ökol. O zp˘sobu pod·v·nÌ p¯ihl·öek a moûnostech jak zÌskat co nejvÌce informacÌ.
⁄spÏönou akcÌ jako kaûdoroËnÏ byla burza st¯ednÌch ökol v listopadu 2009, kterÈ se z˙Ëastnilo 36 st¯ednÌch ökol. Na tÈto akci jsme zaznamenali velmi vysokou ˙Ëast jak ze strany û·k˘ 8. a 9. t¯Ìd, tak ze strany

$

rodiË˘. é·ci a jejich rodiËe zde zÌskali dostatek informacÌ, a to jak o obsahu v˝uky na jednotliv˝ch ökol·ch, tak i o podmÌnk·ch p¯ijÌmacÌho
¯ÌzenÌ. V nastolenÈ tradici hodl·me pokraËovat i v budoucnu. Na burze
byli i z·stupci z ¯ad student˘, kte¯Ì svÈ ökoly velmi dob¯e prezentovali.
MÏli u sv˝ch vrstevnÌk˘ velk˝ ˙spÏch.
TakÈ prezentace HotelovÈ ökoly z Retzu v Rakousku pro û·ky naöich 8. a 9. roËnÌk˘ naöÌm b˝val˝mi absolventy HonzÌkem SmÏt·kem
a Davidem FuËÌkem û·ky nadchla a nÏkterÈ pro studium na tÈto ökole
zÌskala.
Na podzim obÏ dev·tÈ t¯Ìdy absolvovaly exkurzi ve St¯ednÌ ökole
polytechnickÈ na JÌlovÈ 36g. Sezn·mili se s obory zednÌk, montÈr
(pokraËov·nÌ na str. 7)
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such˝ch staveb, sklen·¯, podlah·¯, malÌ¯ a lak˝rnÌk, instalatÈr, truhl·¯, ËalounÌk. MÏli jsem
moûnost takÈ navötÌvit stavbu, kam n·s zavezl
autobus SZä JÌlov· a û·ci vidÏli na vlastnÌ oËi,
jak se stavÌ obytn˝ d˘m a jednotlivÈ profese
v akci. BezpeËnost byla zajiötÏna helmami
a zv˝öen˝m dozorem.
Marika Michalov·, studentka 3. roËnÌku
ZdravotnÌ ökoly Grohova p¯edvedla û·k˘m
8. a 9. roËnÌk˘ canisterapii se sv˝mi dvÏma
pejsky. Bylo velmi uûiteËnÈ vidÏt, jak kontakt
se zvÌ¯aty m˘ûe pomoci v rehabilitaci dlouhodobÏ leûÌcÌch pacient˘.

Uk·zka z canisterapie.

é·ci s rodiËi pr˘bÏûnÏ konzultovali v˝bÏr
budoucÌ ökoly a spoleËnÏ jsme se snaûili vybrat tu spr·vnou. V r·mci poradenskÈho centra i v r·mci v˝uky p¯edmÏtu z·klad˘ administrativy, si û·ci hledali vÌce informacÌ o jednotliv˝ch ökol·ch na internetu. D·le byli z·jemci
p¯ipravov·ni na ˙stnÌ pohovory. PravidelnÏ
byly û·k˘m doplÚov·ny informaËnÌ materi·ly
a p¯ipomÌn·ny dny otev¯en˝ch dve¯Ì na jednotliv˝ch st¯ednÌch ökol·ch. V dubnu byl
uskuteËnÏn p¯Ìpravn˝ kurz k p¯ijÌmacÌ zkouöce, kterÈho se mohli û·ci z˙Ëastnit. TakÈ byl
v letoönÌm roce k dispozici p¯ehled neumÌstÏn˝ch absolvent˘ jednotliv˝ch brnÏnsk˝ch
st¯ednÌch ökol. MusÌme vöak konstatovat, ûe
na rozhodnutÌ o v˝bÏru st¯ednÌ ökoly to nemÏlo vliv.
O naöÌ Ëinnosti pravidelnÏ informujeme
v LÌöeÚsk˝ch novin·ch a na internetov˝ch
str·nk·ch ökoly.
Doch·zku na naöÌ ökole v tomto ökolnÌm
roce konËilo 43 û·k˘. Z toho v prvnÌm kole
p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ na st¯ednÌ ökoly nebyli p¯ijati 3 û·ci, coû p¯edstavovalo 6,97 %. Museli
jsme spoleËnÏ hledat n·hradnÌ ¯eöenÌ. D˘vodem tohoto stavu bylo podcenÏnÌ p¯Ìpravy na
p¯ijÌmacÌ zkouöky a p¯ecenÏnÌ schopnostÌ jednotliv˝ch uchazeË˘. ProblematickÈ se jevÌ
3 p¯ihl·öky v prvnÌm kole, ale pouze 2 volby
pro zaps·nÌ na z·pisovÈm lÌstku. é·ci zbyteËnÏ p¯id·vali 3. p¯ihl·öku, kterou stejnÏ nakonec nevyuûili. A toto mÌsto z˘stalo volnÈ pro
dalöÌ kolo. V letoönÌm roce pod·vali û·ci odvol·nÌ a v r·mci p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ I. kola byli
jeötÏ na odvol·nÌ p¯ijati v prvnÌm kole.
Samoz¯ejmÏ jiû pracujeme se û·ky 8. t¯Ìd,
kde m·me zpracovanÈ dotaznÌky z·jm˘ a ve
spolupr·ci se ökolnÌm psychologem se û·ky
a jejich rodiËi budeme uskuteËÚovat individu·lnÌ pohovory na z·kladÏ test˘ studijnÌch
p¯edpoklad˘, kde jiû hled·me optim·lnÌ volbu
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st¯ednÌ ökoly. V ¯Ìjnu navötÌvÌme se vöemi osm˝mi t¯Ìdami InformaËnÌ poradenskÈ centrum p¯i ⁄¯adu pr·ce v Kr·lovÏ Poli. Je to pro
û·ky velmi uûiteËn· zkuöenost. MajÌ moûnost
vyzkouöet si testy na v˝bÏr povol·nÌ vzhledem k preferovan˝m z·jm˘m i doplnit si informace jak˝m zp˘sobem se orientovat v nabÌdce st¯ednÌch ökol. V poradenskÈm centru
pom·h·me û·k˘m s vyhranÏnostÌ z·jm˘, p¯iËemû se zamÏ¯ujeme jiû na û·ky 7. t¯Ìd.
PoradenstvÌ vyuûili i naöi b˝valÌ absolventi, kte¯Ì po prvnÌm roËnÌku mÏnili st¯ednÌ
ökolu a pod·vali p¯ihl·öku na jinou st¯ednÌ
ökolu. D˘vodem je ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ neprospÏch nebo p¯i bliûöÌm pozn·nÌ ztr·ta z·jmu
o dan˝ obor st¯ednÌ ökoly.
Spolupr·ce poradce pro volbu povol·nÌ se
ökolnÌm psychologem se velmi osvÏdËuje.
SpoleËnÏ hled·me pro û·ky v r·mci jejich
schopnostÌ co nejoptim·lnÏjöÌ uplatnÏnÌ.
V p¯ÌötÌm obdobÌ bychom se chtÏli v r·mci ökolnÌho poradenskÈho centra ve spolupr·ci se ökolnÌm psychologem vÏnovat vÌce sebepozn·nÌ û·k˘, aby lÈpe dok·zali odhadnout
svÈ sÌly a vyhodnotit sv· osobnÌ specifika,
p¯edpoklady, moûnosti a p¯Ìpadn· omezenÌ.
A takÈ jim pomoci s ˙spÏönou sebeprezentacÌ.
Jak je vidÏt, da¯Ì se umÌstit vöechny dÏti
z 9. t¯Ìd. Neust·le vöak p¯etrv·v· z·jem o
st¯ednÌ ökoly s maturitou.
ZaËÌn·me ökolnÌ rok, kdy po letech pr˘tah˘ bude spuötÏn projekt st·tnÌ maturity. Uk·ûeme si, co z toho vypl˝v· pro û·ky konËÌcÌ
ökolnÌ doch·zku.
Projekt m· za cÌl standardizovat udÏlenÌ
maturity a souËasnÏ porovnat kvalitu jednotliv˝ch st¯ednÌch ökol. ÿada st¯ednÌch ökol bude
nucena v˝uku zkvalitnit, coû se neobejde bez
zv˝öenÈ n·roËnosti na studenty. ZÌsk·nÌ maturity nebude jiû tak snadnÈ jako v souËasnosti. ZatÌmco v souËasnosti byly maturitnÌ p¯edmÏty r˘znÈ (na nÏkter˝ch ökol·ch dokonce
nebyla matematika, jinde zase cizÌ jazyk) pro
û·ky Zä, kte¯Ì budou konËit v tomto roce, to
bude jiû jinak. Studenti Sä budou skl·dat maturitnÌ zkouöku ze t¯Ì p¯edmÏt˘ a p¯edmÏtu
profilovÈho. Budou jimi Ëesk˝ jazyk, potÈ dle
v˝bÏru matematika nebo cizÌ jazyk a informatika nebo spoleËensko-vÏdnÌ z·klad.
RodiËe by se tedy mÏli spolu se sv˝mi
dÏtmi zamyslet, jak˝ majÌ p¯edpoklad takovou
maturitnÌ zkouöku ˙spÏönÏ absolvovat.
Kaûd˝ rok se opakuje stejn· situace. é·ci
i p¯es svÈ slabÈ studijnÌ p¯edpoklady se hl·sÌ
ke studiu maturitnÌch ökol a obor˘. DÌtÏ, kterÈ
m· na Zä Ëty¯ky, se bude na st¯ednÌ ökole tr·pit a je p¯edpoklad, ûe maturitnÌ zkouöku nezvl·dne.
DoporuËujeme pracovat a jednat s dÌtÏtem tak, aby se ztotoûnilo se studiem v kvalitnÌm uËebnÌm oboru, vûdyù maturitu si m˘ûe
po vyuËenÌ dodÏlat.
NavÌc souËasnÏ se zav·dÏnÌm st·tnÌch
maturit je pl·nov·no zaktraktivÏnÌ uËebnÌch
obor˘ a jejich absolventi jsou a budou na trhu
pr·ce û·d·ni.
Mgr. Ludmila Fejov·,
poradce pro volbu povol·nÌ

ZŠ Novolíšeňská v „novém“
Ke ökolnÌ budovÏ pat¯Ì klid, zvonÏnÌ, pracovnÌ ruch dÏtÌ, hlasy uËitel˘... To je p¯edstava
kaûdÈho, jak m· vypadat pracovnÌ den ve ökole.
NynÌ u n·s takovÈ typickÈ ökolnÌ prost¯edÌ zdaleka nenÌ. Neust·le slyöÌme vrt·nÌ, ¯ez·nÌ, klep·nÌ, rozbÌjenÌ oken, hlasy zednÌk˘, potk·v·me
stavebnÌ dÏlnÌky nesoucÌ nov· okna do t¯Ìd...
VymÏÚujÌ n·m totiû okna a zateplujÌ celou ökolu. KoneËnÏ jsme se doËkali ñ za velkÈ pomoci
⁄M» Brno-LÌöeÚ a Magistr·tu mÏsta Brna
byla zÌsk·na dotace ve v˝öi 32,5 milionu KË
z evropsk˝ch fond˘ na tuto pot¯ebnou opravu.

Bohuûel opoûdÏn˝ termÌn zah·jenÌ stavby
(od 10. srpna) nemohlo ovlivnit ani vedenÌ ökoly, ani n·ö z¯izovatel ⁄M» Brno-LÌöeÚ, a tak uËÌme dÏti ve ztÌûen˝ch podmÌnk·ch. Ale uû teÔ se
tÏöÌme na dokonËenÌ tÈto rekonstrukce na konci
¯Ìjna ñ naöe ökola bude mÌt kr·sn˝ nov˝ kab·t
v barvÏ ûluto-oranûovÈ a bude v nÌ tepleji a opÏt
o nÏco ˙tulnÏji.
StavebnÌ pr·ce vyûadujÌ mnoho zmÏn i pro
n·s uËitele. V prvÈ ¯adÏ musÌme vÌce db·t na
bezpeËnost naöich dÏtÌ a kaûd˝ den se stÏhovat
tam, kde se pr·vÏ ÑnezedniËÌì. VÏtöina dÏtÌ se
neuËÌ ve sv˝ch t¯Ìd·ch. VyuûÌv·me veöker˝ch
provizornÌch prostor naöÌ ökoly. Dokonce p¯iöla
¯ada i na nejmenöÌ mÌstn˘stku ñ mal˝ ökolnÌ
klub. JeötÏ ned·vno se tady v r·mci ökolnÌ druûiny uËila skupinka pÏti dÏvËat taneËnÌ kroky za
pomocÌ poËÌtaËe. NynÌ sem jiû druh˝ t˝den kaûdou hodinu p¯ich·zÌ panÌ uËitelka s 15 dÏtmi na
v˝uku angliËtiny. Kupodivu se vejdou! T¯Ìdy se
stÏhujÌ na celÈ dopoledne do keramickÈ dÌlny,
rannÌ druûinky, jÌdelny... Tyto p¯esuny dÏtÌ se t˝kajÌ i ökolnÌ druûiny v odpolednÌch hodin·ch.
MalÈ dÏti majÌ r·dy sv· pravidla, kaûdodennÌ pravideln˝ pracovnÌ ¯·d, svoje jistoty ve svÈ
t¯ÌdÏ. Bohuûel na to si jeötÏ nÏjak˝ ten den musÌ
poËkat. Pro nÏ je stÏhov·nÌ obrovskou z·tÏûÌ,
proto se uËitelÈ snaûÌ zachovat mezi dÏtmi klid,
jsou vst¯ÌcnÌ a n·pomocnÌ kaûdÈmu, kdo pot¯ebuje jakoukoli pomoc. T¯eba i najÌt WC Ëi schodiötÏ, kde se dnes pr·vÏ nevymÏÚujÌ okna a nenÌ
zde ËervenobÌl· p·ska, za kterou se nem˘ûe.
ChtÏli bychom podÏkovat knihovnÏ J. Mahena na ulici JÌrovÏ. PanÌ knihovnice n·m nabÌdly azyl v prostor·ch knihovny a my tÈto nabÌdky
plnÏ vyuûÌv·me.
DÏkujeme takÈ vöem rodiË˘m za jejich trpÏlivost a klid p¯i vyzved·v·nÌ dÏtÌ. Mnohdy ani
netuöÌ, odkud jejich dÌtÏ p¯ijde.
ZatÌm naöe ökola p¯ipomÌn· staveniötÏ
a musÌme spoleËnÏ s dÏtmi p¯ekon·vat mnoho
mal˝ch i vÏtöÌch p¯ek·ûek. Tato situace vöak
nem· pouze negativnÌ vliv. TÌm se naöi û·ci takÈ
uËÌ. »Ìm vÌce tÏchto nesn·zÌ p¯ekonajÌ, tÌm vÌce
se budou cÌtit silnÏjöÌ a posunou se v ûivotÏ zase
o kousek d·le.
Kolektiv uËitel˘ Zä NovolÌöeÚsk·
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Chyst· se v ¯Ìjnu

KEfÌR

ORATOÿ

Kurz efektivnÌ rodiËovstvÌ obsahuje 9 setk·nÌ,
kde se rodiËe dozvÌ, jak lÈpe rozumÏt svÈmu dÌtÏti, jak lÈpe komunikovat, jak efektivnÏ reagovat na dÏtsk˝ negativismus i co dÏti pot¯ebujÌ.
Lektorkou kurzu je Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov·.
Pro koho: rodiËe
Kdy: 1◊ za 14 dnÌ v ˙ter˝ 19.00ñ21.30
(zaË·tek kurzu je 5. 10. 2010)
Kde: Mal· uËebna
Za kolik: 1000 KË za kurz (9 lekcÌ)
Do tÈto aktivity je t¯eba se p¯ihl·sit na
salesianivali.cz. BliûöÌ info u pÌ. Eliöky Vondr·ËkovÈ, tel.: 731 402 736
begin_of_the_skype_highlightiend_of_the_skype_highlighting,
mail: eliska.vondrackova@volny.cz.

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. SystÈm p¯ihlaöov·nÌ a pr˘kazek je stejn˝ jako v loÚskÈm ökolnÌm roce, tj. t¯ikr·t vstup zdarma a potom je nutnÈ se p¯ihl·sit p¯es salesianivali.cz
a zaplatit poplatek. TÏöÌme se na vöechny novÈ
i souËasnÈ n·vötÏvnÌky.

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.

KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
PondÏlÌ:
9.00ñ11.00: SalÌËek I (Mirka Dûingozovov·
a Kl·ra Simandelov·), SPORTOVNÕ S¡L
18.00ñ19.30: Tvo¯iv· dÌlna pro dospÏlÈ (1◊ za
mÏsÌc), (Kl·ra Simandelov·), V›TVARKA
19.00ñ20.30: Besedy s r˘zn˝mi hosty (1◊ za
mÏsÌc), VELK¡ U»EBNA
Nezn·m· moudrost poh·dek 25. 10., 19.00
ThMgr. Milan Klapetek
Zveme v·s na prvnÌ ze t¯Ì cykl˘ zajÌmavÈho povÌd·nÌ nejen pro rodiËe, ale pro öirokou ve¯ejnost.
Bible, stejnÏ jako poh·dky, vyûadujÌ v˝klad,
a to i tehdy, kdy se ËlovÏku zd· b˝t vöechno ˙plnÏ jasnÈ. Pr·vÏ na poh·dk·ch se ËlovÏk m˘ûe nauËit nÏËemu, co otevÌr· vÌko tÈto bohatÈ pokladnice prad·vnÈ moudrosti. »lovÏk najednou uvidÌ, ûe poh·dka obsahuje spoustu informacÌ, kterÈ
jsou naprosto ned˘leûitÈ a s jejÌm sdÏlenÌm nijak
nesouvisÌ, a naopak, ûe to d˘leûitÈ je d˘myslnÏ
skryto, a je nutno se k tomu dobrat. Ani v poh·dk·ch nenÌ to hlavnÌ ¯eËeno Ñnaplnoì, Ëili po lopatÏ. Tato beseda m˘ûe obohatit nejen rodiËe
dÏtÌ, zral˝ch pro poh·dky, ale kaûdÈho ËlovÏka
jakÈhokoliv vÏku. Probereme tyto poh·dky Ëi
poh·dkovÈ motivy:
Bylo ñ nebylo (je Ñpravdivostì m˝topoetick˝ch
l·tek v tom, ûe se to Ñopravdu staloì?), HrneËku, va¯!, SmolÌËek PacholÌËek, Drak a jeho
dor˘stajÌcÌ hlavy, Jak dÏdeËek mÏnil, aû vymÏnil.
⁄ter˝:
9.00ñ10.00: BarvÌnek (Jana Boro), V›TVARN¡ DÕLNA
10.30ñ11.30: KondiËnÌ cviËenÌ pro ûeny s hlÌd·nÌm dÏtÌ, SPORTOVNÕ S¡L
18.00ñ19.00: Individu·lnÌ poradenstvÌ (Eliöka
Vondr·Ëkov·)
19.00ñ20.30: KEfÌR (Eliöka Vondr·Ëkov·),
MAL¡ U»EBNA
St¯eda:
9.00ñ11.00: SalÌËek II (Jana Boro a Kl·ra Dufkov·), SPORTOVNÕ S¡L
P·tek:
8.30ñ12.30: Vöezn·lek (Jana Boro a Kl·ra Simandelov·), SPORTOVNÕ S¡L
INDIVIDU¡LNÕ PORADENSTVÕ
PRO KOHO: rodiËe
KDY: 1◊ za 14 dnÌ v ˙ter˝ 18.00ñ19.00 (p¯ed
KEfÌRem)
Nutno p¯edem telefonicky domluvit s pÌ. Eliökou
Vondr·Ëkovou ñ tel. 731 402 736
begin_of_the_skype_highlighting
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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
NeumÌrejte zbyteËnÏ ñ beseda na tÈmata zdravotnick·, prof. MUDr. Ji¯Ì VorlÌËek, CSc., ¯editel
Masarykova onkologickÈho ˙stavu.
Profesor Ji¯Ì VorlÌËek je zn·m nejen jako ¯editel
Masarykova onkologickÈho ˙stavu, ale takÈ jako
dlouhodob˝ r·dce ve¯ejnosti v ot·zk·ch n·dorov˝ch onemocnÏnÌ.
Kdy: ˙ter˝ 5. 10. v 19.00
Kde: klub VeSPOD
K¯esùan ñ zdravotnÌk v dneönÌ nemocnici
MUDr. Daniel Rychnovsk˝
Zkuöenosti dlouholetÈho ¯editele a chirurga
brnÏnskÈ nemocnice Milosrdn˝ch brat¯Ì.
DuchovnÌ pÈËe o nemocnÈ. Babyboxy ano Ëi ne?
Kdy: ˙ter˝ 12. 10. v 19.00
Kde: klub VeSPOD
ProË »apek maloval nemocnÈ prase ñ
zamyölenÌ nad dÌlem Josefa »apka
PhDr. Pavla PeËinkov·, CSc., p¯edn·öÌ dÏjiny
modernÌho umÏnÌ a dÏjiny estetiky na VysokÈ
ökole umÏleckopr˘myslovÈ v Praze.
Kdy: ˙ter˝ 19. 10. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

macÌ na www.salesko.cz (v sekci DOBROVOLNICTVÕ) nebo p¯Ìmo na mailu dobrovolnici@
salesko.cz.

DÌky EU m·me v LÌöni nov· sportoviötÏ
V salesi·nskÈm st¯edisku ml·deûe v tÏchto
dnech finiöuje projekt SALVe (salesi·nsk˝ are·l
lÌöeÚskÈ ve¯ejnosti), dÌky kterÈmu m· ml·deû
k dispozici novÈ fotbalovÈ a hokejbalovÈ h¯iötÏ.
Salesko otvÌr· p¯es Ëty¯icet krouûk˘. Ve¯ejnost
se m˘ûe tÏöit na letnÌ i zimnÌ bruslenÌ, pro nejmenöÌ bude otev¯enÈ dÏtskÈ h¯iötÏ. V r·mci projektu byla rozöÌ¯ena budova o novÈ uËebny
a sportovnÌ s·l. Z celkov˝ch n·klad˘ stavby
ve v˝öi 43 mil. KË bylo 35 mil. KË financov·no
z dotace EU, pÏt miliÛn˘ zb˝v· jeötÏ splatit.

SlavnostnÌ otev¯enÌ novÈho are·lu
s atrakcemi pro dÏti i dospÏlÈ se uskuteËnÌ v sobotu 23. ¯Ìjna ve 14 hodin za
˙Ëasti v˝znamn˝ch p¯edstavitel˘ politickÈho i kulturnÌho ûivota. TÏöit se m˘ûete
na pestr˝ program pln˝ soutÏûÌ, divadelnÌ p¯edstavenÌ J·ry Cimrmana a hudebnÌ skupinu Beta Verze. LÌöeÚskÈ trouby
obÏtav˝ch hospodynÏk jedou na pln˝
provoz, n·vötÏvnÌci totiû mimo jinÈ
ochutnajÌ na 1800 lÌöeÚsk˝ch kol·Ëk˘.
Program:
14.00 zaË·tek programu
14.30 ochutn·vka lÌöeÚsk˝ch kol·Ëk˘
15.00 slavnostnÌ otev¯enÌ a prohlÌdka
st¯ediska
17.30 divadelnÌ p¯edstavenÌ ÑVIZION¡ÿì
(J·ra Cimrman).
HrajÌ: V·clav (Kuki) Urban, Pepa
a Jarda Zoubkovi, Michal Pol·Ëek
18.15 koncert skupiny ÑBETA-VERZEì

HOROSTÃNA
Pravideln˝ provoz ˙ter˝, st¯eda Ëtvrtek 18.00ñ
21.00.

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

DOBROVOLNÕCI
Vöem, kte¯Ì jsou ochotni zapojit se v pr·ci pro
dÏti a ml·deû nabÌzÌme moûnost st·t se dobrovolnÌkem v Orato¯i a klubu VeSPOD. VÌce infor-
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Z kultury
Dětské zábavné odpoledne v kulturním domě Dělňák v Líšni
Jiû tradiËnÏ p¯ipravilo KulturnÌ centrum LÌöeÚ ve spolupr·ci s KulturnÌ a ökolskou komisÌ Rady M» Brno-LÌöeÚ na h¯iöti DÏlÚ·ku dÏtskÈ z·bavnÈ odpoledne ÑVÌt·me nov˝ ökolnÌ rokì. Akce se uskuteËnila v nedÏli
12. z·¯Ì a na dÏti zde Ëekal nejen bohat˝ kulturnÌ program, ale takÈ ¯ada
soutÏûÌ o ceny, dÏtsk· diskotÈka, kovbojsk· show, uk·zka lasov·nÌ a pr·ce
s biËem nebo t¯eba soutÏû v chyt·nÌ dÏtÌ do lasa, kter· se setkala u mal˝ch
˙ËastnÌk˘ s velk˝m ohlasem. Vöechny dÏti p¯ivÌtal starosta LÌönÏ pan Mgr.
Ji¯Ì Janiötin, kter˝ jim pop¯·l mnoho ˙spÏch˘ do novÈho ökolnÌho roku.
V programu vystoupili mladÌ zpÏv·ci z hudebnÌ ökoly Yamaha ñ vok·lnÌ skupina A*sing, d·le skvÏlÈ gymnastky z SK PROVO Brno-LÌöeÚ a maûoretky z LILI éidenice. ZajÌmavÈ taneËnÌ vystoupenÌ STREET DANCE
s n·zvem ÑJ· kdybych chtÏlì p¯edvedla skupina ABSTRACT MOVEMENT pod vedenÌm Tom·öe ÿeznÌËka, kter· sklidila velk˝ potlesk. O dobrou n·ladu se postaralo takÈ Divadlo Kamar·di. To si p¯ipravilo pro malÈ
n·vötÏvnÌky poh·dkovÈ p¯edstavenÌ ÑJ· jsem muzikantì, do kterÈho se interaktivnÏ zapojila cel· ¯ada dÏtÌ a byly skuteËnÏ velmi öikovnÈ. DÏtem se
lÌbilo i malov·nÌ na obliËej a zajÌmav˝ program, kter˝ pro nÏ p¯ichystalo
knihkupectvÌ BarviË a Novotn˝. KulturnÌ centrum LÌöeÚ na tÈto akci vyhl·silo takÈ vÌtÏze v˝tvarnÈ soutÏûe pro dÏti na tÈma ÑM˘j nejlepöÌ z·ûitek
z pr·zdninì pro prvnÌ kategorii I. stupnÏ Zä. V tÈto kategorii vÌtÏznÈ prvnÌ
mÌsto obsadila Anna KuËerovsk·, na druhÈm mÌstÏ se umÌstil Adam Kriöka
a na t¯etÌm mÌstÏ Kl·ra Svobodov·. V druhÈ kategorii pro II. stupeÚ Zä
na tÈma ÑM˘j nejlepöÌ p¯Ìtelì zvÌtÏzila a obsadila tak prvnÌ mÌsto Nat·lie
»adeni, druhÈ mÌsto zÌskal Miroslav MouËka a t¯etÌ mÌsto Ond¯ej T·lsk˝.
Vybrat mezi mnoha obr·zky bylo opravdu nesnadnÈ, protoûe vöechny byly
velmi pÏknÈ. JeötÏ jednou dÏkujeme vöem dÏtem za ˙Ëast ve v˝tvarnÈ soutÏûi. Velmi n·s tÏöÌ, ûe se z·bavnÈ odpoledne tak vyda¯ilo a jistÏ k tomu p¯ispÏlo i kr·snÈ sluneËnÈ poËasÌ.
DÏkujeme vöem, kte¯Ì se podÌleli na p¯ÌpravÏ tohoto ˙spÏönÈho a p¯ÌjemnÈho odpoledne pro dÏti: partnerovi akce Cukr·rnÏ Romance, d·le
knihkupectvÌ BarviË a Novotn˝ a KulturnÌ a ökolskÈ komisi. Vöem dÏtem pak p¯ejeme jeötÏ jednou ˙spÏön˝ start do novÈho ökolnÌho roku a tÏöÌme se opÏt brzy nashledanou.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

KC Líšeň Kotlanka nabízí
poslední volná místa v kurzech
ñ vyuûijte tÈto mimo¯·dnÈ nabÌdky kvalitnÌ v˝uky:
JazykovÈ kurzy:
NÏmËina st¯ednÏ pokroËilÌ ñ pondÏlÌ 18.30ñ20.00 hod.
Ruötina zaË·teËnÌci ñ st¯eda 16.30ñ18.00 hod.
Ruötina st¯ednÏ pokroËilÌ ñ st¯eda 18.00ñ19.30 hod.
Francouzötina zaË·teËnÌci ñ ˙ter˝ 18.00ñ19.30 hod.
Francouzötina mÌrnÏ pokroËilÌ ñ pondÏlÌ 18.30ñ20.00 hod.
Francouzötina st¯ednÏ pokroËilÌ ñ pondÏlÌ 17.00ñ18.30 hod.
AngliËtina mÌrnÏ pokroËilÌ ñ ˙ter˝ 18.30ñ20.00 hod.
äpanÏlötina zaË·teËnÌci ñ Ëtvrtek 17.00ñ18.30 hod.
»esk˝ znakov˝ jazyk ñ Ëtvrtek 17.00ñ18.30 hod.
TaneËnÌ kurzy:
TaneËnÌ skupina Kotlanka ñ pondÏlÌ 16.15ñ17 hod. (pro dÏti 4ñ8 let)
Rytmika ñ p¯Ìprava ñ st¯eda 15.30ñ16.15 hod. (pro dÏti od 3 do 4 let)
DÏtsk˝ aerobik ñ Ëtvrtek 16.00ñ16.45 hod. (pro dÏti od 6 do 11 let)
Orient·lnÌ tanec dÌvky ñ ˙ter˝ 1630ñ1730 hod. (pro dÌvky 11ñ16 let)
Latinsko-americkÈ tance pro ûeny ñ pondÏlÌ 18.00ñ19.00 hod.
PohybovÈ kurzy:
Gyro ñ nov˝ cviËebnÌ systÈm, p¯i kterÈm lze souËasnÏ posilovat b¯iönÌ
a z·dovÈ svaly, Ëtvrtek 20.00ñ21.00 hod.
Zumba ñ z·bavnÈ spojenÌ aerobiku s latinskoamerick˝mi prvky,
p·tek 18.00ñ19.00 hod.
V˝tvarnÈ kurzy:
Z·klady kresby pro dÏti 5 aû 7 let ñ st¯eda 15.30ñ17.00 hod.

VeökerÈ informace a p¯ihl·öky do kurz˘ m˘ûete zÌskat na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel. Ë.:
544 210 182, 731 117 114, www.kclisen.cz



Divadlo LÌöeÚ
Rezervace vstupenek: 728 818 034, irena@divadlolisen.cz
10. 10., 19.00 ñ DomovnÌ requiem (zl· hra)
Hraje se na n·dvo¯Ì Domu p·n˘ z Kunöt·tu, Dominik·nsk· 9
GrotesknÌ maÚasov· exhibice o ûivotÏ a smrti v blahobytu konzumnÌ
spoleËnosti. Pro dospÏlÈ (v p¯ÌpadÏ deötÏ se ruöÌ).
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Z kultury
Líšeňské hody
V sobotu 4. z·¯Ì 2010 se konaly tradiËnÌ lÌöeÚskÈ hody. Po¯adatelem
hod˘ bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ ve spolupr·ci s N·rodopisn˝m souborem
LÌöÚ·ci. Vzhledem k nep¯ÌznivÈmu poËasÌ byl velmi ohroûen tradiËnÌ krojovan˝ pr˘vod LÌönÌ. Nakonec se vöak poËasÌ umoud¯ilo a chvÌlemi i vysvitlo slunÌËko, takûe krojovan˝ pr˘vod vyöel s mal˝m zpoûdÏnÌm z ulice
KubelÌkovy a proöel celou pl·novanou trasou. Jako obvykle v pr˘vodu
vynikla kr·sa lÌöeÚsk˝ch kroj˘ a nejroztomilejöÌ byly krojovanÈ dÏti.
Pro poûehn·nÌ se krojovan˝ pr˘vod zastavil v lÌöeÚskÈm kostele sv. JiljÌ.
PotÈ poû·dal hlavnÌ st·rek starostu LÌönÏ o p¯ed·nÌ hodovÈho pr·va, aby se

mohly hody slavit. HodovÈ pr·vo bylo st·rk˘m udÏleno a pr˘vod se odebral
do DÏlnickÈho domu k odpolednÌ hodovÈ veselici.
V DÏlÚ·ku se konala takÈ veËernÌ taneËnÌ z·bava. K tanci i poslechu
tradiËnÏ hr·la dechov· hudba BluËiÚ·ci a v malÈm s·le koncertovala Cimb·lov· muzika LÌöÚ·ci. Jak krojovan˝ pr˘vod LÌönÌ, tak veËernÌ hodovou
z·bavu s velk˝m z·jmem a obdivem sledovala delegace naöich host˘ z partnerskÈ mÏstskÈ Ë·sti Feuerbachu.
Na z·vÏr bych chtÏl velmi podÏkovat vöem organiz·tor˘m ñ KulturnÌmu centru LÌöeÚ, N·rodopisnÈmu souboru LÌöÚ·ci a Cimb·lovÈ muzice
LÌöÚ·ci ñ za p¯Ìjemnou hodovou veselici.
Mgr. Ji¯Ì Janiötin, starosta M» Brno-LÌöeÚ

Galerie Hády nabídne novou dramaturgii pro mladé
Jiû p¯ed lety, po dostavbÏ novÈ modernÌ z·kladnÌ ökoly v LÌöni
na HornÌkovÏ ulici, p¯iöel jejÌ tehdejöÌ ¯editel Mgr. Jan Pokorn˝ s n·padem, jak vyuûÌt naddimenzovanÈ chodbovÈ prostory v nejvyööÌm pat¯e budovy, a tak vznikla Galerie H·dy, kterou od tÈ doby jako nekomerËnÌ subjekt spravuje NadaËnÌ Fond Galerie H·dy.
RoËnÏ se zde kon·
zhruba desÌtka v˝stav.
PrezentujÌ se zde od poË·tku Ñdom·cÌì lÌöeÚötÌ
v˝tvarnÌci, a to jak profesion·lovÈ, tak i ti, pro
nÏû je v˝tvarnÈ umÏnÌ
celoûivotnÌm konÌËkem.
Za lÈta v˝stavnÌ Ëinnosti
se zde p¯edstavila cel· plej·da v˝znamn˝ch
osobnostÌ nejen ËeskÈ v˝tvarnÈ scÈny.
CÌlem provozovatel˘ galerie je p¯edevöÌm esteticko-v˝chovnÈ p˘sobenÌ na mladou generaci, ale i na öirokÈ publikum vöech vÏkov˝ch skupin.
StÏûejnÌmi akcemi se staly spoleËnÈ v˝stavy ÑJaro v BrnÏì a ÑLÌöeÚsk˝
kulturnÌ podzimì, kterÈ podporujÌ finanËnÏ jak Statut·rnÌ mÏsto Brno, tak
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ, kter· pravidelnÏ poskytuje i p¯ÌspÏvky na provoz
u vÏdomÌ v˝znamu kulturnÌch poËin˘ galerie. Na vernis·ûÌch se pravidelnÏ
p¯edstavujÌ lÌöeÚskÈ n·rodopisnÈ soubory, dÏti ze z·kladnÌch umÏleck˝ch
ökol, i zn·mÌ zpÏv·ci a profesion·lnÌ skupiny. »innost galerie se stala v˝znamnou souË·stÌ mÌstnÌ kultury.
LetoönÌ v˝stavnÌ sezonu zah·jil 12. roËnÌk
LÌöeÚskÈho kulturnÌho
podzimu pod z·ötitou
prim·tora mÏsta Brna
a starosty mÏstskÈ Ë·sti.
Na v˝stavÏ, kter· potrv·
aû do poloviny ¯Ìjna, vystavuje 13 v˝tvarnÌk˘.
Na minulÈm zased·nÌ spr·vnÌ rady NadaËnÌho fondu Galerie
H·dy za p¯edsednictvÌ
PhDr. Ji¯iny Belcredi na-
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vrhli provozovatelÈ, aby v dalöÌ dramaturgii v˝stav byla vÏnov·na pozornost netradiËnÌm umÏleck˝m fenomen˘m a mlad˝m tv˘rc˘m. Ambice
organiz·tor˘ jsou vysokÈ, ale pravdÏpodobnÏ dosaûitelnÈ: galerie bude nabÌzet v nÏkolika v˝stavnÌch termÌnech roËnÏ svÈ prostory mlad˝m tv˘rc˘m
ñ student˘m brnÏnsk˝ch i mimobrnÏnsk˝ch umÏleck˝ch ökol.
Galerie by se tak do budoucna ñ p¯i zachov·nÌ tradiËnÌch spoleËn˝ch
v˝stav urËen˝ch pro öirokou obec brnÏnsk˝ch amatÈrsk˝ch v˝tvarnÌk˘ ñ
mohla st·t platformou pro Ëinnost zaËÌnajÌcÌch v˝tvarnÌk˘ z nejmladöÌ generace. M˘ûe tak dojÌt k zajÌmavÈmu srovn·vacÌmu projektu ËinnostÌ a v˝sledk˘ jednotliv˝ch umÏleck˝ch ökol, atelier˘, dÌlen.
Uû letoönÌ roËnÌk tradiËnÌ v˝stavy LÌöeÚsk˝ kulturnÌ podzim p¯in·öÌ
v podobÏ host˘ galerie novÈ podnÏty k zamyölenÌ: vedle pracÌ staröÌho
muûe, jehoû smyslem ûivota se po krutÈm z·sahu
Parkinsonovou chorobou stalo focenÌ p¯Ìrody,
a dospÏl aû ke sv˝m Ñfotoobraz˘mì, se p¯edstavuje mlad· fotografka
gruzÌnskÈho p˘vodu, jejÌû profesion·lnÏ vyt¯Ìben˝ styl v cyklech ÑThe
World of My Fantasyì,
je v temn˝ch podtextech
svÏdectvÌm nÏkdejöÌch
dÏtsk˝ch proûitk˘ ve
z¯ejmÏ smutnÈ realitÏ.
Galerie H·dy se tak
vyd·v· na novou cestu,
kter· by jÌ mohla otev¯Ìt
novÈ perspektivy i ve
sloûenÌ p¯Ìznivc˘ a div·k˘.
Vernis·û v˝stavy ve Ëtvrtek 16. z·¯Ì navötÌvilo na 200 div·k˘ a dalöÌ
jsou oËek·v·ni v bÏûnÈ otevÌracÌ dobÏ, tj. ˙ter˝ aû Ëtvrtek od 15 do 17 hodin
a o nedÏlÌch od 14 do 17 hod. N·vötÏvu je moûno dohodnout i kdykoliv
bÏhem ökolnÌho vyuËov·nÌ, coû platÌ zejmÈna pro ökolnÌ a z·jmovÈ kolektivy, a to na tel. 544 211 738.
Radim Zezula ñ Galerie H·dy
(Foto z vernis·ûe: Ji¯Ì ProdÏlal)



Domácí zabijačku 8. – 9. října 2010 pořádá SK Slatina
areál SK Slatina – pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina)

pátek 8. října od 8.00 do 20.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej

sobota 9. října 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
Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz

BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
Z VYSOČINY

otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

OVOCE, ZELENINA – Líšeň, konečná autobusu č. 56, ulice Svánovského
(naproti supermarketu Albert), Po–Pá 9–18.30, So 8–12 hod.
druh: IMPALA, DALI, MARABEL – velmi kvalitní žlutomasé brambory,
ROSARA – červené brambory
v prodeji také: cibule na uskladnění, zelí na krouhání –
prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy
Dovoz zdarma!!!
Informace a objednávky: 605 258 897, 605 547 360
s
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• kadeřnictví, prodluž. vlasů 776 666 132
• solárium
• kosmetika ............................. 723 077 674
• modeláž nehtů...................... 737 288 971
• klasické masáže, vaccu-press
• masáže lávovými kameny .... 604 280 066
• pedikúra ...............................608 749 888
• možnost zakoupení dárkových kupónů

prodej
zde

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.

Klajdovsk·
bus Ë. 56

Albert
ova
h˝¯
Puc

P L AY

KUBB V BRNĚ
Hra Kubb je stará venkovní společenská hra pro dvě družstva pro 2 až 6 hráčů.
Je velmi oblíbená v severských zemích odkud pochází a úspěšně se šíří
i do dalších koutů Evropy. Rádi vám tuto hru představíme zdarma.
Budete mít možnost si ji zahrát a vyplnit tak volný čas s přáteli a rodinou.
Hraním Kubbu posilujete nejen postřeh, ale i svého ducha.

Přijďte si zahrát:
11.10.2010 • 16-20 hod.

park u Selesiánského střediska
mládeže, Brno - Líšeň
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!

Typický občan má spokojené tváře, které se lesknou

U

û je to p˘l roku, co do StarÈ LÌönÏ p¯ijÌûdÌ
v˝tvarnÌci z celÈ »eskÈ Republiky. Zve je
Kate¯ina äed·, lÌöeÚsk· v˝tvarnice a û·d· je,
aby se pokusili najÌt ÑLÌöeÚsk˝ profilì sv˝ma
oËima. Tedy profil takovÈho obyvatele StarÈ
LÌönÏ, kter˝ je podle jejich n·zoru typick˝m
zosobnÏnÌm zdejöÌ krajiny.
V˝tvarnÌk˘ r˘znÈho zamÏ¯enÌ p¯ijelo do
LÌönÏ uû mnoho a do konce roku 2010 se jejich
poËet vyöplh· na nÏkolik stovek. Ti, co uû sv˘j
profil naöli, n·m poslÈze popsali svÈ dojmy, kterÈ si ze StarÈ LÌönÏ odnesli. NÏkolik z nich si teÔ
m˘ûete p¯eËÌst i Vy.
Magdalena K¯enkov·, Star· ÿÌöe. ÑP¯i hled·nÌ vhodnÈho panorama ke kresbÏ jsem zabloudila i do odlehlejöÌch uliËek, sympatick˝ch
atmosfÈrou p¯ÌzemnÌch domk˘, kvÏtin, pohody
a ochotn˝ch lidÌ poradit, kam bych se mÏla vydat
d·le, p¯ipadala jsem si jako na vesnici. To vöe se
mi jevilo jako protiklad s mohutnou komunikacÌ
a dopravnÌm ruchem, kter˝ z LÌönÏ dÏl· mÏsto.
P¯i n·vötÏvÏ LÌönÏ jsem potkala a mluvila
s nÏkolika lidmi. Byli p¯·telötÌ ñ aù ölo o spolupracovnÌky projektu, nebo p·ny zednÌky, kte¯Ì mÏ
ochotnÏ pustili na rozestavÏnou st¯echu domu,
abych se mohla lÈpe porozhlÈdnout po LÌöni.
K portrÈtu jsem si ale vybrala osobu, kter·
kontrastuje s v˝öe uveden˝mi lidmi, jako sama
LÌöeÚ.
Muû bez domova, zarostl˝ plnovousem
a hust˝mi vlasy, z jehoû profilu vystupoval jen
nos jako kostelnÌ vÏû z korun strom˘. I kdyû byl
v tÌsnivÈ situaci, byl svoln˝ k portrÈtov·nÌ.ì
Petr Kov·¯, Ku¯im: ÑStarou LÌöeÚ jsem navötÌvil kv˘li LÌöeÚskÈmu profilu, a tak jsem uû

od zast·vky mhou¯il oËi a vyvracel krk, abych
naöel tv·¯ a nevypÌchnul jÌ oko komÌnem. Kdyû
jsem ale dokreslil a odevzdal, vylezl jsem p¯es
brady, knÌry, nosy a oboËÌ ke kapliËce, koukal
na kruh strom˘, z nichû viseli papÌrovÌ pt·ci,
na les tak blÌzko, jak jsem neËekal a taky dol˘,
kde jsem p¯ed chvÌlÌ st·l; na domy trochu roztÏkanÈ, ûe jsem znejistÏl, jestli tu lze najÌt v˘bec
nÏjakou tv·¯, a jestli p¯ece, tak jak se asi bude
k¯enit. Bude teÔ znÌt divnÏ, kdyû napÌöu, ûe jeötÏûe jsem tam lezl, ûe mi tam bylo dob¯e?
Na z·kladÏ mÈho mnohaminutovÈho pr˘zkumu starolÌöeÚskÈho obyvatelstva, kterÈ se ono
parnÈ odpoledne uk·zalo venku, mohu zodpovÏdnÏ uvÈst, ûe typick˝ obËan m· spokojenÈ tv·¯e, kterÈ se lesknou, kdyû se smÏje. BuÔ od toho
lesku, nebo z nÏËeho uvnit¯ je i nÏco jako jiskra
v oku. Ale stejnÏ tak je moûnÈ, ûe to byla jen slza,
kterou mÌstnÌ prolÈvali p¯i pohledu na mÈ kresby.
Popisovat sympatickÈho muûe, jehoû jsem kreslil
nebudu; vöak jsem ho nakreslil.ì
Zuzana VÌzkov·, Hradec Kr·lovÈ: ÑSvÏdomit˝ a Ëinorod˝, ale spÌö neû osobnÌmu ˙spÏchu
d·v· p¯ednos svÈ rodinÏ, o kterou se dok·ûe dob¯e postarat, nenÌ mu lhostejnÈ prost¯edÌ, v nÏmû
ûije, p˘sobÌ trochu ,neslanÏ nemastnÏë, m· nÏkolik p¯·tel, s nimiû udrûuje dobrÈ vztahy, je spÌö
mlËenliv˝, nenÌ p¯Ìliö n·roËn˝, ale ze sv˝ch n·rok˘ neslevuje, neû nÏco udÏl·/zmÏnÌ n·zor, vöe si
dob¯e promyslÌ a prostuduje, nem· r·d, kdyû se
ho nÏkdo snaûÌ ovlivnit, zajÌm· se o politiku, vÏnuje se nÏjak˝m tradiËnÌm konÌËk˘m (cyklistika,
turistika...).ì
Jana HuËÌkov·, BlatniËka: ÑStejnÏ jako Star· LÌöeÚ je i m˘j obËan na okraji spoleËnosti.

Z dopisů čtenářů
Na Ëinnost KCL je moûno se dÌvat se dvou hledisek: 1) z profesion·lnÌho a za 2) z pohledu obËana LÌönÏ, mÏsta Brna aj. SouËasn· profesion·lnÌ Ëinnost KCL, kterou m˘ûeme poËÌtat od preciznÏ a ˙spÏönÏ p¯ipraven˝ch
oslav k 450. v˝roËÌ pov˝öenÌ LÌönÏ na mÏsteËko v roce 2008, ¯adÌ bezesporu
KulturnÌ centrum LÌöeÚ k tÏm nejlepöÌm v JihomoravskÈm kraji. K v˝roËÌ
byla vydan· i kolektivnÌ monografie. Z hlediska obËana LÌönÏ jsme v KCL
zÌskali a vidÏli po¯ady, akce, kterÈ vytv·¯Ì kombinaci kvalitnÌho kulturnÌho
a vzdÏl·vacÌho programu v öirokÈm spektru. Koneckonc˘ kaûd˝ z n·s
obËan˘ LÌönÏ i ostatnÌch mÏstsk˝ch Ë·stÌ Brna, ale i ze zahraniËnÌ mÏli moûnost p¯esvÏdËit se a b˝t hrdi na souËasn˝ pracovnÌ kolektiv KulturnÌho centra LÌöeÚ veden˝ panÌ Mgr. H. Baldelli s jejÌ navÌc znaËnou, rozmanitou publikaËnÌ ËinnostÌ, jeötÏ vÌce podtrhujÌcÌ v˝znam kulturnÌ LÌönÏ. Protoûe se
na program i Ëinnost i profesion·lnÌ pr·ci pracovnÌk˘ KCL jako ÑLÌöÚ·kì
dÌv·m p¯es drobnohled optiky videokamery, trouf·m si vyslovit za jejich
Ëinnost uzn·nÌ, protoûe si je prostÏ zaslouûÌ. V souËasnÈm KCL nenajdeme
povrchnost, nepoctivost, ale pracovnÌ ˙silÌ, tvo¯ivost a p¯edevöÌm sluönost,
skromnost a ˙ctu k lidem, kte¯Ì do KCL p¯ich·zejÌ. Jen si p¯ejme, aby to tak
z˘stalo.
PavlÌna Labsk·

Dne 14. ¯Ìjna tomu bude 10 rok˘,
co n·s n·hle opustil n·ö milovan˝
syn, bratr a spoluhr·Ë

Karel Kaöpar mladöÌ.
Dne 3. kvÏtna by se doûil 36 rok˘.
Kdo jste ho znali a mÏli r·di,
vzpomeÚte s n·mi.
TruchlÌcÌ rodiËe, sestra
a spoluhr·Ëi ze Sokola LÌöeÚ

LÍEÒSKÉ NOVINY

A nemusÌ se jednat pouze o konkrÈtnÌho muûe.
Vûdyù cel· Star· lÌöeÚ je na okraji vËetnÏ jejich
obyvatel ñ aù uû fyzicky nebo psychicky.ì
Zuzana KrËm·¯ov·, Rychnov nad KnÏûnou:
ÑTuöÌm, ûe to byla velice sympatick· panÌ, byla
pÏknÏ ,od r·nyë a vöe ¯ekla, tak jek si popravdÏ
myslela, ËÌmû odpovÌd·m i na ot·zku poslednÌ.
PanÌ mi sdÏlila, ûe konkrÈtnÏ ûeny jsou ve StarÈ
LÌöni takovÈ asi jako ona. Tzn. spont·nnÌ, s niËÌm
se nemazlÌ a jsou ,od r·nyë. Toto jsem si taky zapamatovala a utkvÏlo mi to v hlavÏì
Martina äaÚkov·, ZruË nad S·zavou: (o ËlovÏku, kterÈho kreslila) ÑPouze mi ¯Ìkal, ûe aË to
tak nevypad·, je obyvatel LÌönÏ uû nÏkolik let.
Akor·t teÔ musÌ sp·t na n·vsi vedle s·moöky.ì

Douf·me, ûe V·s r˘znÈ pohledy na LÌöeÚ zaujaly a ûe i nad·le budete mÌt chuù
post·t p·r minut malÌ¯˘m, aby si mohli nakreslit Vaöi tv·¯ z profilu. T¯eba pr·vÏ vy
m·te jeden z dalöÌch typick˝ch profil˘
StarÈ LÌönÏ.

Autor p¯ed realizacÌ svÈho dÌla
Foto: Michal HladÌk

Sport
Judo v Líšni
SportovnÌ klub JUDO KATA Brno zaloûili v roce 1999 manûelÈ K¯Ìûovi a s laskav˝m svolenÌm tehdejöÌho ¯editele nalezli ˙toËiötÏ na Zä Holzova. Klub se od zaË·tku svÈho p˘sobenÌ snaûÌ dÏtem a mladistv˝m p¯iblÌûit judo jako vöestrann˝ sport, kter˝ lze provozovat v kaûdÈm vÏku. Judo
rozvÌjÌ jak fyzickou (pohybovou, vytrvalostnÌ), tak i psychickou str·nku
osobnosti (p¯ekon·v·nÌ p¯ek·ûek, pÌli, trpÏlivost...).
V oddÌle se sdruûujÌ dÏti a ml·deû od 6 let vÏku p¯ev·ûnÏ z LÌönÏ, Brna
a okolnÌch obcÌ. Pro svÈ Ëleny po¯·d· klub kaûd˝m rokem t˝dennÌ letnÌ
soust¯edÏnÌ. »lenskou z·kladnu tvo¯Ì zhruba 40 Ëlen˘ rozdÏlen˝ch na p¯Ìpravku a pokroËilÈ. Mimo trÈninku absolvujÌ naöi svÏ¯enci takÈ r˘znÈ z·vody ñ û·ci z p¯Ìpravky se ˙ËastnÌ pravidelnÏ ÑTurnaje p¯Ìpravekì v BrnÏ,
kter˝ je speci·lnÏ p¯izp˘soben jejich vÏku a probÌh· celoroËnÏ. PokroËilÌ
z·vodnÌci soutÏûÌ v krajsk˝ch, celorepublikov˝ch a mezin·rodnÌch z·vodech. V û·kovsk˝ch soutÏûÌch se ËlenovÈ klubu ˙ËastnÌ republikovÈ soutÏûe druûstev, dorostenci ñ dorosteneckÈ ligy. Medailov· ocenÏnÌ p¯iv·ûÌ
naöi judistÈ takÈ z mezin·rodnÌch z·vod˘ (polskÈ Jastrzebie Zdroj ñ 3 medaile, GP Pawlovice ñ 3. mÌsto). ZatÌm nejvÏtöÌm ˙spÏchem oddÌlu bylo
3. mÌsto Davida Furlema na ÑP¯eboru »Rì v roce 2008. Judo je uû svojÌ povahou sportem pro kaûd˝ vÏk, kter˝ rozvÌjÌ celou osobnost ËlovÏka.
TrÈninky probÌhajÌ v tÏlocviËnÏ Zä Holzova 1, Brno-LÌöeÚ, 628 00.
SpojenÌ autobusem Ë. 78, zast·vka Muzeum dopravy.
PondÏlÌ: 17.00ñ19.00 hod. spoleËn˝ trÈnink.
St¯eda: 16.30ñ18.00 hod. zaË·teËnÌci.
18.00ñ20.00 hod. pokroËilÌ.
Kontakty:
hlavnÌ trenÈr Radoslav K¯Ìû (2. dan), mobil: 737 302 470,
e-mail: katabrno@seznam.cz.
Naöe novÈ kamar·dy p¯ivÌt·me r·di vûdy na st¯edeËnÌm trÈninku ñ dle pokroËilosti. TÏöÌme se na V·s.
Radoslav K¯Ìû, hlavnÌ trenÈr

!

Sport
XII. ročník KB Českého poháru
Jiû pot¯etÌ se na h¯iöti SK LÌöeÚ na KuËerovÏ ulici konal jeden
ze z·vod˘ KB »eskÈho poh·ru v atletice vozÌËk·¯˘. Zd· se, ûe toto prost¯edÌ si hendikepovanÌ sportovci oblÌbili a to se takÈ projevilo na v˝sledcÌch, vznikl zde, kromÏ jinÈho, nov˝ Ëesk˝ rekord. Vöechny z˙ËastnÏnÈ
p¯ed z·vodem p¯ivÌtal mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ, pan V·clav KoöuliË, kter˝ takÈ na konci z·vodu p¯edal vÌtÏz˘m ceny.
KB »esk˝ poh·r v atletice vozÌËk·¯˘ v BrnÏ p¯inesl dva v˝sledky
lepöÌ A limitu na mistrovstvÌ svÏta a jeden nov˝ Ëesk˝ rekord.
Atleti pardubickÈ HvÏzdy Martin NÏmec a Jaroslav Petrouö se v BrnÏ
na 5. kole KB »eskÈho poh·ru v atletice vozÌËk·¯˘ bl˝skli nejlepöÌmi v˝sledky.
Petrouö (soutÏûÌ v kategorii nejmÈnÏ handicapovan˝ch F58) skonËil
po p¯epoËtech v soutÏûi muû˘ na celkovÈm druhÈm mÌstÏ, kdyû hodil diskem 54,69 m, coû je z·roveÚ i nov˝ Ëesk˝ rekord. Jaroslav Petrouö dosud

nesplnil A limit na lednovÈ mistrovstvÌ svÏta a m˘ûe ho jen mrzet, ûe se
mu tento v˝kon nepovedl na z·vodech po¯·dan˝ch pod z·ötitou Mezin·rodnÌho paralympijskÈho v˝boru.
Naopak hned dva splnÏnÈ A limity (ve vrhu koulÌ a v hodu diskem)
m· Martin NÏmec a z·vodÌ se mu vÌc uvolnÏnÏ. Dvojn·sobn˝ paralympijsk˝ vÌtÏz v disku (kategorie F55) hodil v BrnÏ v tÈto disciplÌnÏ takÈ
p¯es Ñ¡Ëkoì 38 metr˘ a 42 centimetr˘, coû mu po p¯epoËtech zajistilo
prvnÌ p¯ÌËku v p·tÈm kole, a nad·le vede i pr˘bÏûnÈ po¯adÌ »eskÈho poh·ru p¯ed Milanem Bl·hou a Josefem ätiakem.
VedoucÌ z·vodnice ûenskÈ Ë·sti poh·ru, paralympijsk· vÌtÏzka
z Pekingu Eva Kacanu, poslala kouli p¯es ÑBÈËkoì, tedy do vzd·lenosti
5,88 m a zvÌtÏzila. Pr˘bÏûnÏ vede p¯ed druhou Janou Fesslovou, kter· m·
pozastavenou Ëinnost kv˘li pozitivnÌmu dopingovÈmu n·lezu z ËervnovÈho mezin·rodnÌho mistrovstvÌ republiky v Olomouci, t¯etÌ je zatÌm
v BrnÏ druh· Dana äaÚkov· z BÌliny.
Zdroj: internet a SK LÌöeÚ

Přátelská fotbalová návštěva z Feuerbachu (3. 9. ñ 5. 9. 2010)
V p·tek 3. 9. k n·m do Brna v odpolednÌch hodin·ch p¯ijeli mladÌ
fotbalistÈ z nÏmeckÈho Feuerbachu (roË. 2002), mÏstskÈ Ë·st Stuttgartu.
Po p¯ivÌtanÌ a prohlÌdce naöeho sportovnÌho are·lu se jeli ubytovat
do Kadlcova ml˝na v Mari·nskÈm ⁄dolÌ. Po veËe¯i navötÌvili mÌstnÌ dÏtskÈ centrum Eldor·do.
Druh˝ den r·no se i p¯es velmi öpatnÈ poËasÌ z˙Ëastnili miniturnaje
fotbalov˝ch p¯Ìpravek, ve kterÈm zvÌtÏzili.
V˝sledky fotbalovÈho miniturnaje ñ sobota 4. 9. 2010
Ml. p¯. SK LÌöeÚ C ñ Ml. p¯ Feuerbach 1:1 pok. kopy 6:7
Ml. p¯. SK LÌöeÚ B ñ Ml. p¯. SK LÌöeÚ C 0:3
Ml. p¯. Feuerbach ñ Ml. p¯. SK LÌöeÚ B 8:0
1. Feuerbach 6 b.
2. SK LÌöeÚ C 3 b.
3. SK LÌöeÚ B 0 b.
Po slavnostnÌm vyhodnocenÌ a p¯ed·nÌ cen a d·rk˘ starostou LÌönÏ
panem Ji¯Ìm Janiötinem (viz foto) odjeli do Kadlcova ml˝na na obÏd.
Odpoledne si trochu odpoËinuli po nam·havÈm turnaji, prohlÈdli
LÌöeÚ, hody... V nedÏli po snÌdani se s n·mi milÌ hostÈ rozlouËili, protoûe
je Ëekala velmi dlouh· cesta dom˘.

Jsem velmi r·d, ûe naöi kluci si mohli zmÏ¯it sÌly se stejnÏ star˝mi
hr·Ëi z NÏmecka a p¯esvÏdËit se o jejich fotbalovÈm umÏnÌ, kterÈ se uËÌ
pod vedenÌm velmi sympatickÈho trenÈra Robieho.
Robert RojÌk, trenÈr SK LÌöeÚ
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