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ZDARMA
Slovo starosty
V·ûenÌ LÌöÚ·ci,
zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti schv·lilo rozpoËet
na rok 2012. Oproti p¯edchozÌm let˘m v˝raznÏji
pamatuje na volnoËasovÈ aktivity obËan˘ LÌönÏ.
Naöe podpora smÏ¯uje jak v˘Ëi organizacÌm, kterÈ
pracujÌ s ml·deûÌ, tak v˘Ëi organizacÌm kterÈ
zpest¯ujÌ ûivot naöim senior˘m. NezapomnÏli jsme
vöak ani na organizace, kterÈ pom·hajÌ hendikepovan˝m, a alespoÚ symbolicky ¯Ìk·me, ûe je zde
chceme a pom·h·me jim p¯eklenout nejistÈ obdobÌ soci·lnÌch reforem.
Jiû delöÌ dobu je veden dialog o smÏ¯ov·nÌ kultury v naöÌ obci. DÌky
tomu se poda¯ilo, ûe mÌstnÌ spolky navazujÌ uûöÌ kontakty, jak mezi sebou,
tak i s p¯edstaviteli obce. V˝sledkem tÈto spolupr·ce byl ˙spÏön˝ festival
LÌöeÚ sobÏ. Na tento ˙spÏch chceme nav·zat v letoönÌm roce a festival
za¯adit mezi tradiËnÌ lÌöeÚskÈ kulturnÌ akce, kterÈ majÌ LÌöeÚ p¯edstavit nejen LÌöÚ·k˘m v tom nejlepöÌm moûnÈm svÏtle.
Mimo jiû proslul˝ch ples˘ po¯·dan˝ch v DÏlÚ·ku, jsme se dohodli,
ve spolupr·ci N·rodopisnÈho souboru LÌöÚ·ci, Divadla LÌöeÚ, RodinnÈho
centra Pastelka a radnice, obnovit masopustnÌ tradici. Proto se budou v sobotu 18. ˙nora 2012 konat
Ostatky.
Jsem velmi r·d, ûe naöe spolky zÌskaly novou
chuù do pr·ce a iniciativnÏ
vytv·¯Ì platformy spoleËenskÈho ûivota. Za pozornost stojÌ souËasn·
spolkov· snaha o zachov·nÌ knihovny na z·mku.
Pokud se najde vÌce odhodlan˝ch lidÌ, kter˝m nenÌ LÌöeÚ lhostejn·, m·me
öanci nejenom na zachov·nÌ knihovny, ale i rozöÌ¯enÌ jejÌ funkce na komunitnÌ centrum.
TÏöÌm se na spoleËenskÈ akce a douf·m, ûe se
p¯i nich setk·me.
B¯etislav ätefan
v·ö starosta
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Zprávy z Radnice

Farmářské a vánoční trhy v Líšni, obnovená tradice
Potkat zn·mÈ a spoleËnÏ si vychutnat
teplou medovinu, pop¯·t si do novÈho roku
ötÏstÌ, zdravÌ a pohodu, koupit si nÏco v˝jimeËnÏ dobrÈho, nechat se unÈst v·noËnÌ
atmosfÈrou, poslechnout si koledy v pod·nÌ
û·k˘ lÌöeÚsk˝ch z·kladnÌch ökol, dokoupit
jeötÏ p·r drobn˝ch d·rk˘ pod stromeËek nebo se jen se tak podÌvat, co se tu dÏje?

p¯Ìmo od lÌöeÚskÈho pÏstitele,
med od lÌöeÚsk˝ch chovatel˘
vËel a samoz¯ejmÏ pochoutky
ke snÏzenÌ a vypitÌ p¯Ìmo na mÌstÏ.

Ano. To vöechno proûili ti z V·s, kte¯Ì
navötÌvÌli v·noËnÌ trhy na ulici JÌrovÏ, nad
podzemnÌ zast·vkou tramvaje.

Vy, v·ûenÌ spoluobËanÈ, si m˘ûete atmosfÈru v·noËnÌch trh˘ jeötÏ znovu p¯ipomenout navötÌvenÌm naöich webov˝ch str·nek:
www.brno-lisen.cz, farm·¯skÈ trhy, fotodokumentace, ale my uû chyst·me dalöÌ, tentokr·t jarnÌ farm·¯skÈ trhy.
TÏöÌme se na V·s.

MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ se rozhodla obnovit tradici lÌöeÚsk˝ch trh˘ a ujala se po¯adatelskÈ funkce. Zpracovala projekt a poû·dala
Krajsk˝ ˙¯ad JihomoravskÈho kraje o dotaci.
Tu ve v˝öi 150 000,ñ KË obdrûela a po¯Ìdila
12 ks prodejnÌch st·nk˘. DalöÌ n·klady na zajiötÏnÌ elektrick˝ch p¯Ìpojek, ozvuËenÌ, stol˘

a odpadkov˝ch koö˘ zafinancovala z vlastnÌch zdroj˘. Zajistila vöechna pot¯ebn· povolenÌ a oslovila prodejce, kte¯Ì splÚovali jejÌ
kritÈria pro p˘vod surovin a mÌsto zpracov·nÌ
produkt˘, (vÌce o prodejcÌch na www.brnolisen.cz, farm·¯skÈ trhy, katalog prodejc˘).
V·noËnÌ trhy probÏhly bez problÈm˘ ve
dnech 17. a 18. 12. 2011 a tÏöily se velikÈmu
z·jmu ze strany prodejc˘, kter˝ch p¯ijelo cca
30, i ze strany n·vötÏvnÌk˘ (cca 600). Ti sv˘j
z·jem vyj·d¯ili, pro prodejce nejkr·snÏjöÌm
zp˘sobem, jiû prvnÌ den, kdy vykoupili zboûÌ,
takûe mnozÌ z prodejc˘ nemÏli v nedÏli co
nabÌdnout, a proto v ten den v˘bec nep¯ijeli.
NejvÏtöÌmu z·jmu se tÏöily p¯edevöÌm v˝robky cukr·¯skÈ, sladkÈ a slanÈ peËivo, uzeniny, chlazenÈ ryby, medovina, ko¯enÌ bez glutam·tu, kvasnicovÈ pivo, uzenÈ s˝ry, zelenina

Městská policie rozšířila projekt
„Poznej svého strážníka“
do všech městských částí

Mgr. Bc. Alexandra »ern·,
vedoucÌ organizaËnÌho odboru
⁄M» Brno-LÌöeÚ
(foto J. ProdÏlal)

Dluhové poradenství

PoËÌnaje prvnÌm dnem letoönÌho roku byla pro celÈ ˙zemÌ mÏsta
Brna spuötÏna internetov· aplikace MP Brno nazvan· ÑPoznej svÈho
str·ûnÌkaì, kter· byla v pilotnÌ Ë·sti testov·na v centr·lnÌ Ë·sti Brna ñ
v revÌru MP St¯ed. V souËasnÈ dobÏ jsou jiû do projektu zapojeny
vöechny revÌry mÏstskÈ policie, coû se bez v˝jimky promÌtne do ûivota
vöech mÏstsk˝ch Ë·stÌ.
MÏstsk· policie Brno zah·jila ojedinÏl˝ projekt ÑPoznej svÈho
str·ûnÌkaì jiû p¯ed nÏkolika mÏsÌci. Jeho cÌlem je umoûnit obyvatel˘m
mÏsta p¯Ìm˝ kontakt se str·ûnÌkem, kter˝ m· odpovÏdnost za konkrÈtnÌ
˙zemÌ.
Na webov˝ch str·nk·ch www.mpb.cz m· ve¯ejnost moûnost poznat bezm·la stovku str·ûnÌk˘ (tzv. Ñ˙zem·¯˘ì) a jim svÏ¯enÈ lokality.
Prost¯ednictvÌm uve¯ejnÏn˝ch kontaktnÌch spojenÌ tak lze str·ûnÌky
oslovit s konkrÈtnÌmi podnÏty.
Na webu je umÌstÏn banner, jehoû prost¯ednictvÌm si z·jemci mohou vybrat ˙zemÌ, p¯ÌpadnÏ do vyhled·vaËe zadat konkrÈtnÌ ulici a
hned se dozvÌ, kter˝ konkrÈtnÌ str·ûnÌk ji m· na starosti. Informace
o str·ûnÌkovi zahrnuje jeho jmÈno a p¯ÌjmenÌ, fotografii, mapu ˙zemÌ,
v nÏmû vykon·v· sluûbu; nechybÌ elektronick˝ kontaktnÌ formul·¯ ani
telefonnÌ ËÌslo. Samoz¯ejmostÌ je i odkaz na revÌr mÏstskÈ policie, pod
kter˝ dan· lokalita i str·ûnÌk spadajÌ, grafickÈ umÌstÏnÌ revÌru na mapÏ
a kontaktnÌ spojenÌ na p¯ÌsluönÈho vedoucÌho.
BrnÏnsk· mÏstsk· policie m· v souËasnosti osm ˙zemnÏ-organizaËnÌ jednotek, tzv. revÌr˘, kterÈ v sobÏ zahrnujÌ jednu Ëi vÌce brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ. KromÏ revÌr˘ disponuje MP Brno rovnÏû jednotkami s celomÏstskou p˘sobnostÌ, kterÈ se nev·ûou na konkrÈtnÌ
lokalitu. Jde o Jednotku dopravnÌ, Jednotku operativnÌho z·sahu, Jednotku psovod˘ a Jednotku po¯ÌËnÌ.

ZadluûenÌ Ëesk˝ch dom·cnostÌ se v loÚskÈm roce opÏt zv˝öilo. S mÌrou zadluûenÌ roste i poËet lidÌ, kte¯Ì nejsou schopni svÈ dluhy spl·cet.
Aù uû dÌky vlastnÌ neuv·ûlivosti, nemravnÈmu jedn·nÌ r˘zn˝ch obchodnÌch spoleËnostÌ a poradc˘ nebo v d˘sledku nep¯Ìzniv˝ch ûivotnÌch okolnostÌ, jako je nap¯Ìklad ztr·ta zamÏstn·nÌ.
éivot v dluzÌch je tÌûiv˝ a m˘ûe mÌt velmi nep¯Ìzniv˝ vliv na psychiku
ËlovÏka a ûivot rodiny. JednÌm z nejhoröÌch d˘sledk˘ je i rozpad rodiny
a ztr·ta bydlenÌ (v minulÈm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin jste se mohli doËÌst
o vym·h·nÌ dluûnÈho n·jemnÈho v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti).
Pokud ËlovÏk zaËne mÌt problÈmy s financemi a dluhy je d˘leûitÈ
¯Ìdit se nÏkolika z·kladnÌmi radami:
1) Neignorovat problÈmy ñ samy od sebe nezmizÌ, naopak problÈmy se
Ëasem zvÏtöujÌ.
2) Nevzd·vat pokusy o dohodu s vÏ¯iteli, kdyû je jedn·nÌ s nimi obtÌûnÈ
a odmÌtajÌ ˙vodnÌ n·vrhy.
3) Nenechat se pod n·tlakem nebo dobrovolnÏ vmanipulovat do slib˘, kterÈ nelze splnit.
4) Nep˘jËovat si penÌze na splacenÌ staröÌch dluh˘. To se t˝k· zejmÈna
kreditnÌch karet nebo karet pro platby v obchodech.
5) Neb·t se poû·dat o radu odbornÌka.
Nap¯Ìklad ObËansk· poradna Brno poskytuje bezplatnÈ kvalifikovanÈ dluhovÈ poradenstvÌ obyvatel˘m Brna, kte¯Ì upadli do pasti dluh˘.
DluhovÌ specialistÈ ObËanskÈ poradny pom·hajÌ v orientaci v ot·zk·ch
exekucÌ, p¯i vyjedn·v·nÌ s vÏ¯iteli, pod·nÌ insolvenËnÌch n·vrh˘ Ëi sestavenÌ finanËnÌch pl·n˘.
Kontakt: ObËansk· poradna, Anensk· 10, tel. 545 241 828
poradna.brno@volny.cz, www.poradnabrno.eu
PondÏlÌ 9.00ñ13.00, 14.00ñ17.00 dluhovÈ poradenstvÌ pro objednanÈ
⁄ter˝
9.00ñ13.00, 14.00ñ17.00 pro objednanÈ
St¯eda 9.00ñ13.00, 14.00ñ17.00 dluhovÈ poradenstvÌ pro objednanÈ
»tvrtek 9.00ñ13.00, 14.00ñ17.00

Mgr. Denisa KapitanËikov·,
tiskov· mluvËÌ MP Brno

Na z·kladÏ informacÌ z ObËanskÈ poradny Brno
p¯ipravila Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ politiky RM»
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Zprávy z Radnice
Předvánoční návštěva v domovech důchodců
Stalo se jiû tradicÌ, ûe kaûd˝m rokem p¯ed
v·noËnÌmi sv·tky vedenÌ lÌöeÚskÈ radnice navötÏvuje lÌöeÚskÈ obËany ûijÌcÌ v domovech d˘chodc˘ na ulici NopovÏ v éidenicÌch a ulici VÏstonickÈ na Vinohradech, aby jim pop¯·lo pÏknÈ
proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘ a hodnÏ zdravÌ a spokojenosti do novÈho roku.
Bylo tomu tak i v roce 2011, kdy 15. 12.
p¯edstavitelÈ M» Brno-LÌöeÚ ve sloûenÌ Mgr.
B¯etislav ätefan ñ starosta M», panÌ VÏra Plockov· ñ pracovnice soci·lnÌho odboru ⁄M» Brno
-LÌöeÚ a pan Jan Kozel ñ Ëlen soci·lnÌ komise,
navötÌvili domov d˘chodc˘ na NopovÏ ulici
v éidenicÌch. Ve v·noËnÏ vyzdobenÈ jÌdelnÏ
kr·tce pozdravil vöechny p¯ÌtomnÈ pan starosta
a pop¯·l jim pÏknÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘
a mnoho zdravÌ a spokojenosti v roce 2012. PotÈ
vystoupili û·ci ze Zä HornÌkova, kte¯Ì si pod
vedenÌm panÌ uËitelky Miroslavy MikulicovÈ

p¯ipravili p·smo s v·noËnÌ tematikou. Na z·vÏr
byly lÌöeÚsk˝m obËan˘m p¯ed·ny d·rkovÈ balÌËky a vöem bylo osobnÏ pop¯·no.
NepohyblivÈ lÌöeÚskÈ obËany, kte¯Ì se nemohli programu z˙Ëastnit, za doprovodu soci·lnÌ pracovnice domova panÌ HamplovÈ, navötÌvili
p¯edstavitelÈ M» LÌöeÚ na pokojÌch a p¯edali jim
d·rkovÈ balÌËky a pop¯·li jim pÏknÈ sv·tky.
V souËasnÈ dobÏ m·me v tomto za¯ÌzenÌ
sedm lÌöeÚsk˝ch obËan˘, ale programu se
z˙Ëastnili i ostatnÌ obyvatelÈ domova a jeho zamÏstnanci.
***
N·vötÏva domova d˘chodc˘ na Vinohradech se uskuteËnila 22. 12. 2011 v dopolednÌch
hodin·ch. Setk·nÌ se konalo v kinos·le tohoto
za¯ÌzenÌ, kde starosta M» B¯etislav ätefan pop¯·l p¯Ìtomn˝m pÏknÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘,
hodnÏ zdravÌ a spokojenosti v roce 2012. S p¯i-

praven˝m v·noËnÌm p·smem vystoupili opÏt
û·ci Zä HornÌkova pod vedenÌm panÌ uËitelky
MikulicovÈ. Z·vÏrem pak p¯edali ˙ËinkujÌcÌ
vöem p¯Ìtomn˝m lÌöeÚsk˝m obËan˘m d·rkovÈ
balÌËky vÏnovanÈ M» Brno-LÌöeÚ.
Pan starosta M», vedoucÌ soci·lnÌho odboru
Ing. Ivona Dvo¯·kov· a ËlenovÈ soci·lnÌ komise
Jan Kozel a Blanka Tuscherov· ñ p¯edsedkynÏ
Klubu d˘chodc˘ v LÌöni osobnÏ poblahop¯·li
vöem p¯Ìtomn˝m.
Nep¯Ìtomn˝m lÌöeÚsk˝m obËan˘m pak byly
d·rkovÈ balÌËky p¯ed·ny prost¯ednictvÌm soci·lnÌ pracovnice tohoto domova.
V souËasnÈ dobÏ ûije v tomto domovÏ t¯icet
öest lÌöeÚsk˝ch obËan˘.
Tato setk·nÌ byla velice srdeËn· a byla
oceÚov·na jak obyvateli, tak i pracovnÌky obou
domov˘.
Jan Kozel, Ëlen soci·lnÌ komise

Školství
Deskové hry na Horníkově
DeskovÈ hry jsou hitem poslednÌch let
a snaûÌ se alternativnÏ konkurovat hr·m poËÌtaËov˝m. NenÌ jasnÈ, zda p¯i importu tÏchto her
ze zahraniËÌ nedoölo k p¯ekladatelskÈmu omylu,
neboù spr·vnÏji by asi bylo stolnÌ hry. Ale neöù:
The Desk je anglicky tÈû ökolnÌ lavice a pr·vÏ
pro dÏti ökolnÌho vÏku se tyto hry staly oblÌbenou z·bavou. Pro staröÌ generaci up¯esÚujeme,
ûe jsou to hry, kterÈ nejstaröÌ generace zn· jako
prostÈ »lovÏËe ñ nezlob se, ze zahraniËÌ dovezen˝ Business, v »ech·ch v 70. letech transponovan˝ jako Dostihy a s·zky a dalöÌ.
Na souËasnÈm trhu je podobn˝ch her pro
dÏti i dospÏlÈ nespoËetnÈ mnoûstvÌ. A v Ëem je
jejich atraktivita? ZatÌmco vÏtöina poËÌtaËov˝ch
her je zamÏ¯ena na grafickÈ iluzi a ÑtrÈnujÌì

mozky hr·Ë˘ v pohotovosti reakcÌ a taktice blÌzkÈ kolektivnÌm sportovnÌm hr·m, deskovÈ hry
jsou postaveny na promyölen˝ch postupech jako
u öachovÈ hry, provokujÌ postupy analytickÈ
i syntetickÈ sloûky myölenÌ, ale p¯edevöÌm se
hrajÌ v kolektivu, jsou tedy interaktivnÌ a vyûadujÌ dovednosti komunikacÌ mezi hr·Ëi.
PoËÌtaË se neusmÏje, ani se nedok·ûe zdravÏ
naötvat. A v tom spoËÌv· kouzlo deskov˝ch her.
V r·mci projektu tzv. Ñotev¯en˝ch ökolì tak
vznikly hernÌ kluby na ökol·ch v celÈ republice
a jejich Ëinnost je podporov·na ze strany ökolsk˝ch org·n˘.

Mgr. Hana M¸llerov·, Zä NovolÌöeÚsk·
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Pěvecký sbor
na ZŠ Novolíšeňská
Kaûd˝m rokem se sbor naöÌ ökoly LÕäE“äTÕ SKÿIV¡NCI z˙ËastÚuje v·noËnÌho vystoupenÌ v DÏlnickÈm domÏ v LÌöni. I letos jsme
s dÏtmi peËlivÏ p¯ipravovali program s n·zvem
PÿÕCHOD ZIMY. Byl pln˝ lidov˝ch i umÏl˝ch
pÌsnÌ t˝kajÌcÌch se chladnÈho podzimu a tuhÈ
zimy; b·snÌ a taneËk˘. ZpÏv·Ëci se nejvÌce tÏöili
na poslednÌ pÌseÚ, kter· se stala hitem letoönÌch
V·noc, P˘lnoËnÌ od V·clava Neck·¯e. DÌky p¯ÌjemnÈ atmosfÈ¯e rozsvÌcen˝ch svÌËek a kytarovÈho doprovodu mÏla tato pÌseÚ i celÈ vystoupenÌ velik˝ ˙spÏch. Budeme se tÏöit na p¯ÌötÌ rok
a V·noce 2012.

Gymnázium
Hády s.r.o.

Bližší informace:

✆ 544 230 506
e-mail: info@gymnaziumhady.cz
www.gymnaziumhady.cz
Soust¯edÏnÌ hr·Ëi na v·noËnÌm turnaji
SoutÏûe a turnaje
é·ci sdruûenÌ ve ökole na HornÌkovÏ v Klubu deskov˝ch her se v tomto ökolnÌm roce opÏt
z˙Ëastnili mÏstskÈho kola turnaje ökolnÌch druûstev, po¯·danÈho v r·mci projektu Ñotev¯en˝ch
ökolì a p¯ed V·nocemi si uspo¯·dali vlastnÌ ökolnÌ turnaj. V kombinaci pÏti vybran˝ch deskov˝ch her si zahr·la o sladkÈ ceny zhruba dvacÌtka hr·Ë˘. NejlÈpe uspÏli Gabriela V˝letov·
(6.A), Ondra PorË (4.A) a Nicola ZatoËilov·
ze 6.A. Ta byla takÈ, spolu s Patrikem V˝letou
z 8.A, ocenÏna jako nejlepöÌ reprezentantka ökoly. Zvl·ötnÌ cenu pro nov·Ëka soutÏûe zÌskala
KarolÌna Santos ze 4.A. HlavnÌ v˝hrou vöech
˙ËastnÌk˘ bylo b·jeËnÈ odpoledne plnÈ her. Uû
nynÌ se hr·Ëi mohou tÏöit na Velk˝ velikonoËnÌ
turnaj, ve kterÈm pozvou a vyzvou û·ky dalöÌch
lÌöeÚsk˝ch ökol.

P¯ijÔte si zahr·t i vy
»lenstvÌ v hernÌm klubu na HornÌkovÏ je
zdarma a je otev¯enÈ, to znamen·, ûe kdokoli se
domluvÌ s kamar·dy a zapÌöe dva dny p¯edem
v prostor·ch klubu ve 3. podlaûÌ ökoly, m˘ûe si
od 14 hodin od pondÏlÌ do Ëtvrtka po skonËenÌ
vyuËov·nÌ zahr·t hry dle vlastnÌ chuti a v˝bÏru.
O nedÏlÌch, kdy je otev¯ena ve shodnÈm Ëase
i Galerie H·dy, mohou si odpoledne zpest¯it hrami ökol·ci i se sv˝mi rodiËi, prarodiËi Ëi kamar·dy od 14 do 17 hodin. Pozv·nÌ platÌ i pro ty,
kdo neusedajÌ do ökolnÌch lavic na HornÌkovÏ.
StaËÌ do p·tku poslat kr·tk˝ mail na adresu
radim.zezula@seznam.cz. Informace o Klubu
deskov˝ch her naleznete rovnÏû na webu
www.zshornikova.cz.
Radim Zezula, vedoucÌ Klubu deskov˝ch her
Zä a Mä Brno, HornÌkova 1

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘, antÈn a satelit˘, vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘. RadomÌr Hanzl. Tel. 606 511 506.
● KOUPÕM GAR¡é, hotovost p¯ipravena! Volejte 774 666 833.
● KOMINICK… PR¡CE, VLOéKOV¡NÕ KOMÕNŸ ñ kominÌk pro
Starou LÌöeÚ. M. HalamÌËek ñ ViniËnÌ 50. tel./fax: 530 311 437,
mobil: 722 941 515, halamicekmichal@seznam.cz.
● 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.
● OPRAVY TELEVIZORŸ, LCD monitor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle, levnÏ, kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

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

● MALBY ñ N¡TÃRY ONDERKA, tel. 541 262 997, 604 731 918,
www.malby-natery.eu.
● PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ. PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.
● Znalec v oboru stroje a za¯. zpracuje odhad, posudek. T.: 606 718 500.
● HLED¡M BYT 2+KK NEBO 1+1, LÌöeÚ, Vinohrady pro babiËku.
Velmi spÏch·. Tel.: 724 247 507.
● FIRMA KOUPÕ VÃTäÕ PO»ET MALOMETR¡éNÕCH BYTŸ,
éidenice a okolÌ. Tel.: 606 608 878.
● V˝kup byt˘ za nejvyööÌ cenu. PenÌze do 3 dn˘. Volejte 606 606 087.
● DIGITALIZACE, MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
● Hled·m ke koupi byt v BrnÏ-LÌöni, balkon v˝hodou.
ProsÌm nabÌdnÏte. Tel.: 605 514 210.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.
● Hled·me pron·jem bytu 2+1/kk v LÌöni, za¯Ìzen˝. Tel.: 608 632 684.
● Prod·m velk˝ zrekonstr. DB 4+1 s lodûiÌ na KonradovÈ ul., LÌöeÚ,
6. p./7 patro, d˘m je kompletnÏ zrekonstruov·n. Tel.: 606 718 500.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

Objednávky 725 602 009 – sl. Kateřina
Výhodou je krátká objednávací doba a parkování u zámečku.
Studio Orange, Pohankova 8, Líšeň, www.studioorange.cz
● KOUPÕM POZEMEK V BRNÃ i okolÌ, pokud moûno stavebnÌ
(menöÌ i vÏtöÌ). ProsÌm nabÌdnÏte. RychlÈ jedn·nÌ, tel.: 776 637 839.
● KOUPÕM GAR¡é KDEKOLIV V BRNÃ i v horöÌm stavu. Dohoda
jist·, tel.: 776 809 213.
● KOUPÕM RODINN› DŸM V BRNÃ I OKOLÕ (vÏtöÌ i menöÌ i ve öpatnÈm
stavu). Jen solidnÏ. PlatÌm hotovÏ. Jsem p¯Ìm˝ kupec. Tel.: 546 220 361.
● PRONAJMU GAR¡é, are·l ul. Jedovnick·. Tel.: 777 115 403.
● Doktor koupÌ byt za hotovÈ i zadluûen˝. Tel.: 720 551 215.
● V›MÃNA: OB Juli·nov-Kr·snÈho, 2+1, 1. p. za stejn˝, 2+kk ev.
vÏtöÌ OB v LÌöni. Tel.: 720 310 046, 530 320 979.
● MALBY 14 KË/cm2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ = SLEVA 250 KË!
● PÿEKLADY-ANGLI»TINA: www.preklady-aj.adamsvec.cz
● PRONAJMU GAR¡é (s moûnostÌ koupÏ) v blÌzkosti ul. HornÌkova
ñ Zikova, el. 220 V, v dosahu MHD, dlouhodobÏ. T.: 603 453 450.
● Do zavedenÈho kade¯nictvÌ v LÌöni HLED¡ME KADEÿNICI
A KOSMETI»KU. Tel.: 608 871 841, www.kadernictvi-lisen.cz
● P·nskÈ, d·mskÈ, dÏtskÈ KADEÿNICTVÕ ñ Charlotte SlavÌËkov·,
Synkova 1, LÌöeÚ. ObjednanÌ majÌ p¯ednost. Tel.: 608 862 466.
● PÿÕLEéITOSTN… HLÕD¡NÕ DÃTÕ, praxe v Mä. Tel.: 728 898 352.

● CYKLO+SERVIS. J. Necid, Zikova 34 (v˝mÏnÌk). Poñ»t od 13.00.
T.: 603 320 332. äROTOVN… aû 2 tisÌce, info v servisu.

● NOVÃ NA POLIKLINICE HORNÕKOVA
Psychologick· poradna ñ Mgr. Dana Ondr·Ëkov·, tel. 724 208 899.
Fyzioterapie, mas·ûe ñ Petra Koöov· (rehab. prac.), tel. 603 926 608.

● HLED¡M ZAHRADU KDEKOLIV V BRNÃ i okolÌ, ve vlastnictvÌ,
moûno i s chatou. Finance m·m. Tel.: 774 248 403.

● Hled·m k dlouhodobÈmu pron·jmu zahradu ve StarÈ LÌöni se
studnou (p¯Ìp. p¯Ìpojkou na vodu nebo el.). Tel.: 777 113 345.

Domácí zabijačku 24.–25. 2. 2012 pořádá SK Slatina
areál SK Slatina – pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina)

pátek 24. 2. od 10.00 do 20.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej

sobota 25. 2. 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, domácí salám

"

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení pŉátelé Líšnė,

14. 2. 2012 U Fidela

valentýnské
zamilované menu

mentářů, jenž nám byly zaslány prostřednictvím okna „NAPIŠTE NÁM“ na webu LCOS
během loňského roku.

nový rok přinesl mnoho změn. Jednou
z nich, která se dotýká nás všech, je zvednutí
snížené sazby DPH z 10% na 14%. Hlouběji do peněženky tak saháme zejména při
nákupu potravin, novin, léků nebo zdravotnických pomůcek. Dražší jsou i služby jako
vodné a stočné, teplo, městská doprava či
stavební práce.

Citujeme: „Vážení, chci vám vyjádŉit poklonu. KoneĀnė je vidėt, že je centrum
v dobrých rukou a stává se centrem
v tom pravém slova smyslu. Zmizela herna, pŉibyly domácí potŉeby nebo další,
výborná restaurace. Za tŉešinku na dortu
považuji poŉádání akcí jako Októbrfest,
Pálení Āarodėjnic nebo zabíjaĀky. Myslím, že je to úžasný projev chuti pracovat s lidmi, umėní bavit a komunikovat.
A protože sama podnikám v oblasti zdravotnictví, chválím lékárnu. Velcí profesionálové. Jen tak dál.“

Provozovatelé obchodů v centru jsou
lidé jako my, také oceňují dobré služby,
ochotnou obsluhu, kvalitu a dobré ceny.
Proto uplatňují tentýž přístup i ve svých
prodejnách. Dokazují nám, návštěvníkům
centra, že nemusíme cestovat za kvalitou
do jiných částí Brna. Aby byli ještě lepší, dejme jim zpětnou vazbu za jejich
úsilí a zapojme se do ankety na www.
lcos.cz, kde můžeme ohodnotit obsluhu, sortiment či otevírací dobu.
Konkrétní připomínky máme možnost
psát v sekci „NAPIŠTE NÁM“. Závěrem
dovolte podělit se o několik pozitivních ko-

Další ohlas přišel od mladé maminky. Citujeme: „Díky procházkám s dėtma mám Líšeļ dobŉe zmapovanou. Nejradėji máme
i s manželem vaše centrum Havana.
Dobŉe se najíme v nekuŉáckém Fidelovi,
nakoupíme v Albertu, manžel si v klidu
nakoupí v železáŉství, kde já mśžu pŉebalit dítė. Super, moc dėkuju!“

Paní V. ve svých 75 letech ráda tráví čas
venku se svým pejskem a napsala nám:
„Všimla jsem si, že máte na Masarovė
nové laviĀky, odpadkové koše na každém rohu a Āisté okolí. Vím, že mėsto
na tuto péĀi moc prostŉedkś nemá, tudíž
je dobré vidėt, že i dnes mají lidé zájem
o své okolí. Pamatuji si z dŉívėjších dob
jen pomoĀené kouty, polámané laviĀky,
nepoŉádek a tudíž neútulno.“
Dotaz k velké rodinné akci Pálení čarodějnic 2011 nám zaslala maminka dvou dětí.
Citujeme: „Pálení Āarodėjnic si moc užila
celá naše rodina. Zajímalo by mė, kdo
sponzoroval buŉty, pitíĀka, dárky a vśbec
všechny aktivity v prśbėhu dne. Dėkuji
za odpovėč a tėšíme se na další roĀník.“
LCOS již na tento dotaz odpovědělo, avšak
pro všechny, kdo neznali odpověď, vám
s radostí oznamujeme, že celou akci sponzorovalo LCOS a restaurace U Fidela. Paní
V. jsme upřesnili, že dík za nové lavičky patří
městské části Líšeň, která LCOS podpořila
v budování lepší Líšně.

TVOňTE S NÁMI CENTRUM

DROGERIE
ELKUP
Zimní výprodej stále trvá, využijme
poslední

Těžko se orientujete v široké nabídce
malých elektrospotřebičů? Tým
Domácích potřeb pro nás vybral ty
nejvyhledávanější jako jsou rychlovarné
konvice, fritézy, mikrovlnné trouby,
toastovače, tyčové mixéry a jiné.

30–50%

slevy na zimní oděvy

POZOR!

Jaro se blíží a s ním přichází nové
kolekce. Stylové oblečení pro všechny
generace.

Poslední zásoby klasických žárovek.
Ceny již od 13,90Kč.
BROUŠENÍ NOŽŮ

VYBÍRÁME Z AKČNÍCH NABÍDEK:

NOVĚ
I KERAMICKÝCH

...to jede!
Nehledě na zdražování, ceny se U Fidela nemění. Šéfkuchař Pan Jiří Suchomel, další posila
kuchyně restaurace, připravuje speciality již
od 99 Kč. Netradiční a zdravé saláty, rodinné
víkendové menu, nové speciality a polední menu
za super ceny.
Oslavte svátek zamilovaných gurmánsky
a pozvěte svého partnera na „valentýnské tříchodové menu“.
LÉKÁRNA

LÍEÒSKÉ NOVINY

P

PARKOVIŠTĚ

Preventan 10% sleva na všechny produkty pro
posílení imunity v chřipkovém období
Lecitin Nefdesanté 1200 mg 90 kapslí pro lepší
paměť, snižování cholesterolu
a prevenci aterosklerózy
119 Kč
Noventis vitamín E 100 mg 50 kapslí
43 Kč
Acidofolan 50 kapslí produkt s nevyšším
obsahem kyseliny listové a železa na trhu
99 Kč
GS Dormian účinný při potížích se spánkem
30+15 kapslí ZDARMA
119 Kč
60+30 kapslí ZDARMA
199 Kč
Medpharma rybí olej 1000 mg 107 tablet
+ balení 37 tablet ZDARMA

` Ariel Mountain Color 5kg
z 299,90 na 239,00 Kč
` Cif power cream 750 ml
z 99,90 na 59,90 Kč
` Dreft tekutý prací prostředek 1 l
z 69,90 na 49,90 Kč
` Syoss powder suchý šampon
z 119,90 na 79.90 Kč
` Doprodej vánočních balíčků
s 50% slevou
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VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.LEKARNALISEN.CZ

Ohlédnutí za Silvestrovským pochodem 2011.
Tradiční Silvestrovský pochod pořádaný členy Sportovní komise MČ Brno-Líšeň byl nově zakončen v restauraci U Fidela. Účast byla velká, všichni šťastně dorazili a restauraci zaplnili do posledního místečka. Příjemně
strávené předsilvestrovské bujaří se U Fidela stane třeba i tradicí. Těšíme se naviděnou.

VÝHODNÉ NÁKUPY

RESTAURACE

DĚTSKÝ KOUTEK

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

#

Školství
ZŠ Holzova
v čase vánočním...

Stalo se

Chyst·me v ˙noru

T¯Ìkr·lov˝ vÌkend v Salesku

Klub rodiË˘ a dÏtÌ

Rok se s rokem seöel a do Saleska opÏt zavÌtali t¯i kr·lovÈ. Na oslavu jejich p¯Ìchodu se
konalo hned nÏkolik akcÌ. V sobotu dopoledne
jsme zaËali karnevalovou veselicÌ pro nejmenöÌ.

»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t na tÈma:
Hrajeme si s FIMO hmotou
Kdy: 2. 2., 9.00ñ11.00 hod.
DÏti vÌt·ny: prostory pro hranÌ zajiötÏny.
VOLN¡ MÕSTA NA 2. pololetÌ!!!
P¯ehled voln˝ch aktivit Klubu rodiË˘ a dÏtÌ v Salesku na II. pololetÌ najdete na naöem webu.

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

»Ìm je urËena naöe cesta ûivotem?
DÏti se ocitly v ZimnÌm kr·lovstvÌ, kde spoleËnÏ
s vloËkami a rampouchy pom·haly zimnÌ kr·lovnÏ namÌchat letoönÌ snÌh. A po divokÈm dopolednÌm tancov·nÌ opravdu v s·lu snÏûilo! Ale
stejnÏ jako venku dlouho û·dnÈ snÏhovÈ vloËky
nevydrûÌ, tak i u n·s se brzy rozplynuly. AlespoÚ
mohl b˝t p¯ipraven parket na veËernÌ ponoûkov˝
b·l. T¯etÌ roËnÌk saleskovÈho plesu opÏt p¯inesl
n·vötÏvnÌk˘m skvÏlou hudebnÌ z·bavu, bohatou
tombolu a takÈ malÈ kulturnÌ osvÏûenÌ. Vystoupil totiû ve svÈ premiÈ¯e saleskov˝ divadelnÌ
spolek s p¯edstavenÌm Mandelinka. Kr·tk· politick· satira n·s provedla strastiplnou cestou
americkÈ mandelinky bramborovÈ do komunistickÈho »eskoslovenska. P¯ed p˘lnocÌ probÏhlo
slosov·nÌ tomboly a spokojen· v˝herkynÏ hlavnÌ ceny si z parketu odn·öela, resp. odtahovala,
pytel brambor. VeËerem hudebnÏ prov·zela kapela KreditnÌ systÈm. T¯Ìkr·lov˝ vÌkend
pokraËoval i n·sledujÌcÌho dne. V r·mci nedÏlnÌ
kav·rny probÏhla vernis·û vöestrannÈ umÏlkynÏ
Jany UngerovÈ. JejÌ soubor kol·ûÌ s n·zvem Dy-

Prof. PhDr. VladimÌr SmÈkal, CSc.
Od starovÏku si lidÈ v kritick˝ch obdobÌch svÈho
ûivota kladou ot·zku, zda ûivotnÌ cesta je urËena
osudem, ˙dÏlem, n·hodou, volbou Ëi ˙kolem.
Mnoho lidÌ se hled·nÌ odpovÏdi vyh˝b·. To, co
je potk·v·, sv·dÏjÌ na osud nebo na n·hodu,
a odmÌtajÌ si p¯iznat, ûe se nesnaûÌ svÈ cÌle a svou
ûivotnÌ cestu prom˝ölet a nevidÌ d˘vod, proË rozvÌjet dovednosti zvl·d·nÌ ûivotnÌ situace. P¯itom
uû jen zmÏna uvaûov·nÌ ñ ne Ñosudì, ale Ñ˙dÏlì
ñ vybÌzÌ k zam˝ölenÌ nad tÌm, co n·m doba ÑudÏlilaì a nad podmÌnkami, kterÈ n·m poskytuje
rodina a spoleËnost. Proto je nezbytnÈ pochopit
sv˘j ˙kol zde na zemi, umÏt volit a rozhodovat
se, jak sv˘j ûivot d˘stojnÏ a eticky kultivovanÏ
uskuteËÚovat.
Kdy: ˙ter˝ 21. 2. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

JarnÌ pr·zdniny s Orato¯Ì
O jarnÌch pr·zdnin·ch chyst·me pobytovou akci
mimo Salesko, a to v termÌnu 6.ñ8. ˙nora. Akce
platÌ pro vöechny ve vÏku 8ñ14 let. Kapacita
mÌst je omezen·, sledujte proto Aktuality z Orato¯e na naöich webov˝ch str·nk·ch a vËas se p¯ihlaste!

T·bory 2012!!!
P¯ehled letnÌch t·bor˘ ñ
chaloupek najdete
v samostatnÈ vloûenÈ p¯Ìloze LN.
namick˝ stereotyp zaujal mnoho n·vötÏvnÌk˘.
V˝stavu doprov·zel kr·tk˝ klavÌrnÌ koncert bratra Jirky, kter˝ p¯es zrakov˝ handicap prok·zal
velk˝ hudebnÌ talent. KromÏ dvou b·snÌ autorËiny maminky kav·renskÈ hosty potÏöil na duöi
takÈ skvÏl˝ mim V·clav Dost·l s p¯edstavenÌm
Stvo¯enÌ svÏta. NedÏlnÌ k·viËkou skonËil t¯Ìkr·lov˝ vÌkend v Salesku. DÏkujeme vöem, kte¯Ì se
na jeho p¯ÌpravÏ podÌleli a nezb˝v· neû se tÏöit
na dalöÌ roËnÌk.
Veronika ätefechov·

$

NudÌö se?! Doma tÏ to nebavÌ a nevÌö, co budeö
dneska dÏlat? P¯ijÔ do klubu VeSPOD!
VeSPOD je pohodovÈ, p¯·telskÈ prost¯edÌ, kde si
m˘ûeö zahr·t kuleËnÌk, fotb·lek, öipky, pingpong, deskovky, d·t si nÏco dobrÈho na nealkobaru nebo jen tak pokecat s kamar·dy. NavÌc
v pondÏlÌ 17.00ñ19.00 je v provozu posilovna,
ve st¯edu 17.00ñ18.00 hrajeme florbal, ve Ëtvrtek od 17.00 frËÌ Ëajovna a film.
Otev¯eno m·me kaûdÈ pondÏlÌ, st¯edu, Ëtvrtek
17.00ñ20.00 a p·tek 17.00ñ21.00.

Po listopadu, plnÈm zajÌmav˝ch akcÌ nejen
pro û·ky Zä Holzova, ale i pro ostatnÌ obyvatele
LÌönÏ, n·sledoval na Zä Holzova nemÈnÏ pestr˝
prosinec.
Nejprve se ohlÈdnÏme za soutÏûemi, kterÈ
v tomto Ëase na naöÌ ökole probÏhly. Byla to
olympi·da z dÏjepisu, n·sledovala olympi·da
z ËeskÈho jazyka, recitaËnÌ soutÏû pak potÏöila
vöechny nadanÈ recit·tory a p¯Ìznivce poezie.
Pro p¯Ìznivce logickÈho myölenÌ byla urËena
matematick· soutÏû Pythagori·da. MÏsÌc prosinec se tak pro û·ky nesl nejen ve slavnostnÌm
adventnÌm duchu, ale mÏl i p¯Ìchuù napÏtÌ, oËek·v·nÌ, kdoûe se umÌstÌ nejlÈpe a sv˝mi v˝kony
p¯esvÏdËÌ. Nakonec byla nejvÌce potÏöena Eva
Zavadilov·, û·kynÏ IX. B t¯Ìdy, kter· zÌskala
prvnÌ mÌsto jak v olympi·dÏ z ËeskÈho jazyka,
tak i v recitaËnÌ soutÏûi v kategorii staröÌch û·k˘,
v tÈ se pak mezi mladöÌmi û·ky nejvÌce prosadila
Krist˝na Zoubkov· ze t¯Ìdy VI. A.
A jak to bylo s ostatnÌmi soutÏûemi? VÌtÏzem dÏjepisnÈ olympi·dy se stal Jan Sch·nÏl
ze t¯Ìdy IX. A. V Pythagori·dÏ v kategorii û·k˘
5. t¯Ìd se o 1. mÌsto podÏlili Mikul·ö Sejbal a Kate¯ina R·zkov·, mezi û·ky 6. t¯Ìd vyhr·l Adam
Kriöka a mezi Ñsedm·kyì Tom·ö Kocourek.
V kategorii û·k˘ 8. roËnÌk˘ se pak o prvnÌ p¯ÌËku
podÏlili Jan Wagner, Lenka JÌlkov·, Veronika
äubrtov· a Veronika Knechtov·. Vöem vÌtÏz˘m
gratulujeme a p¯ejeme mnoho ötÏstÌ v mÏstsk˝ch
kolech tÏchto soutÏûÌ!
A jak jinak takÈ probÌhal tajemn˝ p¯edv·noËnÌ Ëas na Zä Holzova?
V pondÏlÌ 5. prosince 2011 chodil ökolou
Mikul·ö... NejvÌce potÏöila jeho n·vötÏva û·Ëky
prvnÌho stupnÏ, zvl·ötÏ pak ty nejmenöÌ na budovÏ Pohankova. Svat˝ Mikul·ö s nep¯ehlÈdnutelnou mitrou, doprov·zen˝ hodn˝mi, laskav˝mi
andÏly s koöÌky pln˝mi sladkostÌ a houfem rozpustil˝ch Ëert˘ vöak potÏöil i ty ÑLÌöÚ·kyì, kte¯Ì
se v tÈ dobÏ mezi budovami naöÌ ökoly na ulici
pohybovali, protoûe rozdal nÏkolik sladkostÌ
i dÌtk˘m, kter· p¯i svÈ pouti potkal a kter· na nÏj
v napjatÈm oËek·v·nÌ veËera kulila oËi..., trochu
se b·la a trochu byla zvÏdav·. NechybÏly ani tradiËnÌ v·noËnÌ besÌdky ve t¯Ìd·ch, zpÏv koled, ale
¯adu û·k˘ potÏöilo i v·noËnÌ a silvestrovskÈ vyd·nÌ naöeho ökolnÌho Ëasopisu HOOLZ.
A jakûe to bylo s akcemi naöÌ ökoly pro
ostatnÌ obyvatele LÌönÏ?
Pouze p¯ipomenu, ûe prvnÌ adventnÌ sobotu
ñ 26. 11. 2011 ñ se konal na Zä Holzova (v budovÏ Pohankova) V·noËnÌ jarmark. Tento rok se
dostavil rekordnÌ poËet n·vötÏvnÌk˘ ñ postupnÏ
se jich zde vyst¯Ìdalo vÌce neû 450!
NaöÌ nejvÏtöÌ akcÌ pro lÌöeÚskou ve¯ejnost
vöak byl adventnÌ koncert, kter˝ se konal ve
Ëtvrtek 15. prosince v kostele sv. JiljÌ ve ÑStarÈì
LÌöni. Zde spoleËnÏ vystoupily a v·noËnÌ n·ladu
vykouzlily n·ö dÏtsk˝ pÏveck˝ sbor Holzov·Ëek
(veden˝ p. u. Kl·rou MaröÌkovou) a skupina
Moöny. VystoupenÌ dÏtÌ i dospÏl˝ch bylo n·dhernÈ, kostelnÌ akustika jejich v˝kon jeötÏ
umocnila a vznikl· atmosfÈra n·m p¯ipomnÏla
tradiËnÌ poselstvÌ V·noc ñ p¯·telstvÌ a vz·jemnost mezi lidmi. PosluchaËi odch·zeli spokojenÌ.... a doufajÌ, ûe se tuto jedineËnou akci poda¯Ì zopakovat i v budoucnosti.
Mgr. Martina TrËkov·
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Sdruení rodièù Z Horníkova a Hudební kola YAMAHA
si Vás dovolují pozvat na ji tøináctý

VALENTÝNSKÝ PLES,
který se bude konat v jídelnì koly Horníkova 1
v sobotu 18. února 2012 od 19 do 02.30
Èeká Vás atraktivní program, chutné obèerstvení
a bohatá tombola
K tanci i poslechu hraje skupina
VELVET

Info a vstupenky: 721 731 646 po 19. hod., yam-s.ros@centrum.cz, www.yamahaskola.cz/brno
Spojení MHD: tram è. 8 smìr Líeò do zast. Kotlanova, bus è. 45 a 78 ze St. Osady do zast. Horníkova

Spolky a sdružení
Úhel pohledu – fotosoutěž
O vÏku 50+ se v souËasnÈ dobÏ pÌöe v r˘zn˝ch souvislostech. NejËastÏji s tÏûkostmi p¯i hled·nÌ novÈho zamÏstn·nÌ. Jak tento vÏk vnÌmajÌ ûeny, jakÈ majÌ sny, p¯·nÌ, oËek·v·nÌ, v Ëem vidÌ po pades·tce smysl
ûivota, Ëemu se smÏjÌ, nad ËÌm pl·Ëou, jakÈ aktivity provozujÌ... O tom
vöem vypovÌdajÌ snÌmky zaslanÈ do fotosoutÏûe ⁄hel pohledu, kterou
vyhlaöuje obËanskÈ sdruûenÌ éeny50 ve spolupr·ci s Kancel·¯Ì Brno ñ
ZdravÈ mÏsto MMB. Nad probÌhajÌcÌm 4. roËnÌkem p¯evzal z·ötitu starosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-st¯ed, Mgr. Libor äù·stka.
Uz·vÏrka soutÏûe probÏhne 30. b¯ezna 2012. Do tÈ doby je moûnÈ
zasÌlat fotografie na nÌûe uvedenou adresu, a to do kategorie A, kde objektem snÌmk˘ m· b˝t ûena ve vÏku 50+ nebo do kategorie B, zde naopak musÌ fotografovat ûena po pades·tce, p¯iËemû tÈma omezeno
nenÌ. Do kaûdÈ kategorie je moûnÈ zaslat nejv˝öe 5 snÌmk˘. Nez·visl·
porota vybere 3 nejlepöÌ pr·ce v kaûdÈ kategorii. V˝herci budou jiû tradiËnÏ vyhl·öeni v nedÏli 13. kvÏtna 2012 na koncertu ke Dni matek, kde
obdrûÌ i ceny. VÌtÏznÈ snÌmky budou promÌt·ny na pl·tno, takûe se s nimi mohou sezn·mit vöichni p¯ÌtomnÌ.
Z nejlepöÌch snÌmk˘ prvnÌch dvou roËnÌk˘ fotosoutÏûe ⁄hel pohledu byly vytvo¯eny panely, kterÈ jiû byly vystaveny na nÏkolika mÌstech
v BrnÏ, nap¯. v KnihovnÏ Ji¯Ìho Mahena, v Urban centru, v nemocnicÌch. ObËanskÈ sdruûenÌ éeny50 se tÌmto zp˘sobem snaûÌ zviditelnit
ûeny ve vÏku 50+.
éeny50, o.s., Anensk· 10, 602 00 Brno-st¯ed, www.zeny50.cz

LÍEÒSKÉ NOVINY

„Máme plno!“
aneb Jak neskončit na pracáku
Jak si spr·vnÏ vybrat ökolu, najÌt pr·ci nebo brig·du poradÌ
dospÌvajÌcÌm nov˝ projekt NÌzkoprahovÈho klubu Likus·k s n·zvem ÑM·me plno!ì ñ Jak neskonËit na prac·ku. Projekt je urËen
rizikov˝m dÏtem a ml·deûi, kte¯Ì ûijÌ nebo se pohybujÌ na velk˝ch
sÌdliötÌch v BrnÏ LÌöni a Vinohradech, kde sluûba p˘sobÌ. Projekt
bude probÌhat celoroËnÏ a jeho hlavnÌ snahou je p¯imÏt mladÈ lidi
k odpovÏdnÏjöÌmu p¯Ìstupu p¯i volbÏ ökoly a n·slednÈho povol·nÌ.
ÑChceme naöe klienty podpo¯it k samostatnÈmu a zodpovÏdnÈmu v˝bÏru ökoly a motivovat je k dokonËenÌ p¯Ìpravy na budoucÌ
povol·nÌ. NaöÌ snahou je takÈ zlepöit jejich informovanost o moûnostech vzdÏl·v·nÌ, zp¯Ìstupnit jim nabÌdku brig·d a pracovnÌch
mÌst a zv˝öit jejich orientaci v pracovnÏ pr·vnÌ oblasti,ì uvedla pracovnice NK Likus·k, Lucie Quisov·.
PracovnÌci NK Likus·k se zamÏ¯Ì p¯edevöÌm na individu·lnÌ poradenstvÌ, kterÈ bude vych·zet z pot¯eb samotn˝ch klient˘. Projekt
bude probÌhat soubÏûnÏ ve vöech t¯ech form·ch sluûby, a to p¯Ìmo
v klubu, v terÈnu na ulici i online prost¯ednictvÌm internetu a soci·lnÌch sÌtÌ. SouË·stÌ projektu budou takÈ besedy nebo internÌ vzdÏl·v·nÌ soci·lnÌch pracovnÌk˘. Projekt je financov·n ze sbÌrkovÈho
projektu Pomozte dÏtem!, kter˝ po¯·d· Nadace rozvoje obËanskÈ
Mgr. Jana BÏhalov·
spoleËnosti spoleËnÏ s »eskou televizÌ.

%

Spolky a sdružení
s v˝tvarn˝m materi·lem. Na cestÏ za v˝tvarn˝m
tvarem bude dÏtem nabÌzen nejenom ˙spÏch v˝slednÈho v˝tvoru, ale i samotn˝ proûitek z procesu tvorby. Nejen v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti
s rodiËi i bez rodiË˘. Moûno platit jednor·zovÏ!

NovÈ aktivity RC Pastelka
od ˙nora 2012
Klub rodiË˘ pondÏlÌ 9.00ñ12.00
DopolednÌ klub v Pastelce pro rodiËe a dÏti. JakÈ
si to udÏl·te je jen na V·s.
PondÏlÌ 20. 2. v 9.30 ñ D· se zvl·dnout vÌce
dÏtÌ? PovÌd·nÌ a v˝mÏna zkuöenostÌ se Ñzaslouûil˝miì matkami o tom, jak si zlepöit a ulehËit
mnohdy n·roËnou kaûdodennost. Rady, tipy,
vtipnÈ z·ûitky i strasti s dÏtmi u k·vy a Ëaje. Suöenky a dÏti s sebou. Poplatek za hernu 20,ñ KË.
Kolo kolo ml˝nsk˝, (2ñ5 let), Mgr. Ivana »ern·,
˙ter˝ 16.00ñ17.00. HudebnÌ, v˝tvarnÈ i pohybovÈ aktivity pro nejmenöÌ dÏti. Moûno platit
i jednor·zovÏ!
MuzicÌrov·nÌ, (rodiËe s dÏtmi), Mgr. Ivana »ern·, ˙ter˝ 17.00ñ18.00. Setk·nÌ pro vöechny rodiËe a dÏti, kte¯Ì si spoleËnÏ r·di zazpÌvajÌ a zahrajÌ. Lektorka Ivana V·m pom˘ûe opr·öit Vaöe
muzikantskÈ umÏnÌ, anebo V·s m˘ûe nauËit z·klady hry na flÈtnu Ëi kytaru.
Figurkov· ökoliËka, (4ñ8 let), Mgr. LudÏk VÈmola, Ëtvrtek 16.00ñ17.00. Figurkov· ökoliËka
je nov· origin·lnÌ v˝ukov· metoda zamÏ¯en·
na rozvoj dÏtskÈho intelektu a intelektu·lnÌch
schopnostÌ a dovednostÌ. Jako jedna z m·la aktivit pro dÏti se zamÏ¯uje na rozvoj logickÈho
myölenÌ a abstraktnÌho vnÌm·nÌ. Metodika Figurkov· ökoliËka je akreditovan˝m vzdÏl·vacÌm
programem MäMT.

www.pastelka.net, info@pastelka.net
n·m. Karla IV. 4, Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804
äachov˝ krouûek, (bez vÏkovÈho omezenÌ),
Mgr. LudÏk VÈmola, Ëtvrtek 17.00-18.00. UmÌte
uû tahat öachov˝mi figurkami, ale stejnÏ nevÌte
jak˝ tah zahr·t? V öachovÈm krouûku se nauËÌte
öachovou notaci, z·kladnÌ zah·jenÌ, taktiku
st¯ednÌ hry, strategii koncovky, ale hlavnÏ jak d·t
mat! SvÈ sÌly pak pomÏ¯Ìme pravideln˝m turnajem.
PoHodovÈ tance, Ing. Edita Zerrichov·, Mgr.
Silvie Bukovsk·, ˙ter˝ 14.15ñ16.00. Chcete se
zapojit do lÌöeÚsk˝ch tradic? R·di byste se p¯ipojili k hodovÈmu pr˘vodu v lÌöeÚskÈm kroji
a zatancovali si besedu? P¯ijÔte mezi n·s ñ maminky (i tatÌnkovÈ) s dÏtmi (hlÌd·nÌ dÏtÌ zajiötÏno). NauËÌme V·s tanËit besedu a zprost¯edkujeme p˘jËenÌ kroje, Ëi si ho m˘ûete sami uöÌt.
V˝tvarka pro dÏti s rodiËi i bez rodiË˘, (3ñ5
let), Bc. MarkÈta NeËasov·, pondÏlÌ 17.00ñ
18.30. Kaûd· Ë·st roku m· svÈ nezamÏnitelnÈ
kouzlo, kterÈ budeme s dÏtmi zrcadlit v pr·ci

Duha, Mgr. Andrea Grigerov·, Mgr. Marie Tom·öov·, Martina Vavrochov·, pondÏlÌ 19.30ñ
21.00 (1ñ2◊ za mÏsÌc). Z·bavnÈ tvo¯enÌ z r˘zn˝ch materi·l˘.
13. 2. ñ Cedulka na dve¯e ÑVÌt·me V·s!ì
12. 3. ñ Filc na r˘znÈ zp˘soby
KLAS
Klub aktivnÌch senior˘
Iveta Kol·¯ov·, p·tek 16.00ñ17.30. Chcete zkusit nÏco novÈho? ProcviËit si z·bavnou formou
pamÏù a motoriku? VÌce porozumÏt dneönÌ uspÏchanÈ dobÏ? Setkat se s vrstevnÌky, potkat novÈ
p¯·tele? ZÌskat pozv·nky na zajÌmavÈ akce a v˝stavy? PodÏlit se o svÈ radosti a smutky, o svÈ
ûivotnÌ zkuöenosti? P¯ijÔte se za n·mi podÌvat
v p·tek 10. a 24. 2. do farnÌ kav·rny u kostela
sv. JiljÌ.
Keramika dom˘, Mgr. Lenka Stejskalov·, Mgr.
Eva Nov·kov·. Chcete vytv·¯et vÏci z keramiky,
ale nem·te Ëas chodit do kurzu? U n·s si m˘ûete
vyzvednout hlÌnu a doma vytvo¯it v˝robky, kterÈ V·m potom vyp·lÌme. V cenÏ 120,ñ KË je zahrnuto 1,5 kg hlÌny, vyp·lenÌ, glazov·nÌ v dÌlnÏ.
V p¯ÌpadÏ mal˝ch kousk˘ ñ nad kaûd˝ch 20 kus˘
v˝robk˘ + 20,ñ KË.

Z kultury
Chceme ještě tu knihovnu?
V·ûenÌ Ëten·¯i zruöenÈ knihovny!
Dovolte, abych V·s informovala o dÏnÌ kolem knihovny, kter· moûn·
nenÌ tak definitivnÏ zruöen·, jak by se snad mohlo na prvnÌ pohled zd·t.
Tedy ovöem, po pravdÏ ¯eËeno ñ z·leûÌ to na V·s.
Nejprve se pokusÌm zrekapitulovat uplynulÈ dÏnÌ ñ Mahenova knihovna dostala mÈnÏ penÏz, a proto zruöila nÏkolik sv˝ch poboËek, mimo jinÈ
i tu v LÌöni na z·mku. Zcela n·hodou se o tomto faktu dozvÏdÏl Ëten·¯ Pavel
Koöù·l a inicioval petici, pod kterou se podepsalo 599 z V·s (podrobnosti
na www.vlisni.cz). Ze z·jmu a reakcÌ lidÌ vyplynulo, ûe nechtÏjÌ ztratit oblÌbenÈ mÌsto s p¯Ìjemnou atmosfÈrou.
VedenÌ knihovny p¯islÌbilo, ûe pokud se najde nÏkdo ochotn˝ knihy
p¯evzÌt a formou dobrovolnickÈ pr·ce udrûet provoz, bezplatnÏ zap˘jËÌ Ë·st
kniûnÌho fondu. NÏkolik takov˝ch lidÌ se skuteËnÏ naölo. P¯ihl·sili se ti,
kte¯Ì jsou ochotni p˘jËovat nÏkolik dnÌ v t˝dnu knihy, sh·nÏt chybÏjÌcÌ tituly po antikvari·tech, uspo¯·dat sbÌrku na n·kup novinek. A takÈ se hl·sÌ
divadlo LÌöeÚ, kterÈ by mohlo v prostoru knihovny po¯·dat komornÌ kulturnÌ program v r·mci iniciativy LÌöeÚ sobÏ ñ tedy ve spolupr·ci s mÌstnÌmi
Ëinorod˝mi spolky, osobnostmi a ve¯ejnostÌ. Nap¯Ìklad besedy, ËtenÌ, filmov˝ klub, studentsk˝ klub, öachov˝ klub, komornÌ divadelnÌ a hudebnÌ
program atd.
To nejd˘leûitÏjöÌ je ovöem opÏt na V·s, lÌöenötÌ obyvatelÈ ñ m·te z·jem
o takovÈto dÏnÌ? ChtÏli byste, aby knihovna na z·mku byla zachov·na
pro ve¯ejnost? A byli byste ochotnÌ pro to nÏco udÏlat?
Pokud V·s myölenka zachov·nÌ knihovny jako mÌsta pro setk·v·nÌ
a po¯·d·nÌ kulturnÌch akcÌ zaujala, p¯ijÔte na prvnÌ setk·nÌ, kterÈ se bude
nÈst v tomto duchu ñ PodveËer s texty V·clava Havla (5. 2. v 18.00 hod.
v ob¯adnÌ sÌni na z·mku). P˘vodnÌm z·mÏrem bylo po¯·dat ËtenÌ uû p¯Ìmo v knihovnÏ, avöak z provoznÌch d˘vod˘ (Mahenova knihovna stÏhuje
Ë·st kniûnÌho fondu) to nenÌ moûnÈ. Pokud ale m·te z·jem se jak˝mkoliv
zp˘sobem podÌlet na tomto z·mÏru (provoz knihovny-ËÌt·rny, organizov·nÌ komornÌho kulturnÌho programu, pomoc s propagacÌ...), nev·hejte n·s
prosÌm kontaktovat.
VÌce informacÌ na www.vlisni.cz, www.divadlolisen.cz,
pavla@divadlolisen.cz
Pavla Dombrovsk·, divadlo LÌöeÚ

&

Divadlo Líšeň – únor 2012
Rezervace vstupenek: 728 818 034, irena@divadlolisen.cz

4. 2., 19.00 ñ Princezna Tma
Hraje se v DÏlÚ·ku LÌöeÚ, Klajdovsk· 28.
Nov· taneËnÌ inscenace divadla LÌöeÚ.
HrajÌ romötÌ muzikanti, tanËÌ romötÌ taneËnÌci ze souboru Merci.
Pro staröÌ dÏti a dospÏlÈ.

Koncert skupiny Kairen a hostů
Metalov˝ veËÌrek skupiny KAIREN a host˘, jimiû jsou skupiny T.N.S.
ñ hardrockov· partiËka z T˝nce nad S·zavou a brnÏnsk˝ NASAL DROPS.
Akce se uskuteËnÌ v sobotu 25. ˙nora 2012 od 20.00 hodin v Restauraci NA CHAJDÃ (sokolovna LÌöeÚ), Belcrediho 25.
Po zda¯ilÈ akci p¯ed rokem se kapela KAIREN vracÌ na dom·cÌ pÛdium
ñ dvojice kytarist˘ Robert Hladk˝ a Ji¯Ì Hajn je ze ÑStarÈ LÌönÏì, takûe spoleËnÏ se spoluhr·Ëi akci pojÌmajÌ jako p¯Ìleûitost odehr·t koncert, kde se
potkajÌ s p¯Ìznivci a p¯·teli.
VÌce o akci i o skupinÏ KAIREN je moûno najÌt na http://www.
kairen.eu, kde je i ¯ada fotografiÌ a videoz·znam˘ z koncert˘, a takÈ studiovÈ nahr·vky nÏkter˝ch pÌsnÌ.
Petr Hajn
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KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líeò, tel.: 544 210 182
DÌLÒÁK, Klajdovská 28, Brno-Líeò, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
PÿÕMÃSTSK… T¡BORY KCL Kotlanka
3. 2. 2012, 8.00ñ17.00 hod.
PololetnÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor, 220,ñ KË/den
6. 2.ñ10. 2. 2012, 8.00ñ17.00 hod.
JarnÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor, 220,ñ KË/den

JazykovÈ kurzy

JarnÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor pod n·zvem ÑCesta po stop·ch Harryho Potteraì se uskuteËnÌ v t˝dnu od 6. do 10. ˙nora 2012 a je urËen pro mladöÌ
ökol·ky ve vÏku od 6 do 12 let, tedy pro dÏti, kterÈ rodiËe nechtÏjÌ nechat
cel˝ den bez dozoru. V cenÏ t·bora je zahrnuto: 1,5 l tekutin, tepl˝ obÏd
(kromÏ v˝let˘), pojiötÏnÌ dÏtÌ, veöker˝ materi·l a odborn˝ dohled lektor˘. Program p¯ÌmÏstskÈho t·bora vûdy p¯izp˘sobujeme poËasÌ.
P¯ihl·öky a informace na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7,
tel. 544 210 182 do 2. 2. 2012.

VolnÈ vstupy nabÌzÌme v n·sledujÌcÌch kurzech:

AngliËtina pro maminky na MD
AngliËtina pro seniory

pondÏlÌ
pondÏlÌ

10.00ñ11.00 hod.
11.00ñ12.00 hod.

Proto, ûe nÏkomu nemusÌ vyhovovat pravidelnÈ navötÏvov·nÌ kurz˘,
nabÌzÌme u nÏkter˝ch kurz˘ i moûnost jednotliv˝ch voln˝ch vstup˘.

Kalanetika
CviËenÌ pro seniory
CviËenÌ pro zdrav· z·da
Pilates
Zumba

˙ter˝
pondÏlÌ
st¯eda
˙ter˝
Ëtvrtek
p·tek
st¯eda

19.00ñ20.00
10.00ñ10.45
11.00ñ11.45
18.00ñ19.00
19.30ñ20.30
18.00ñ19.00
20.00ñ21.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

VÕKENDOV… KURZY KCL Kotlanka

Pozv·nka:

⁄nor
V dneönÌ uspÏchanÈ dobÏ, kdy vÏtöina lidÌ trpÌ rozliËn˝mi neduhy urËitÏ
uvÌt·te:

P¯ijÔte se pobavit, zasm·t a odreagovat na setk·nÌ se zn·m˝m
reûisÈrem v p¯edstavenÌ ÑLÕäE“SK… POVÕD¡NÕ SE ZDE“KEM TROäKOUì.
Akce se kon· ve Ëtvrtek 1. 3. 2012 v 19.00 hod.
VstupnÈ v p¯edprodeji 190,ñ KË, na mÌstÏ 230,ñ KË.
DÃL“¡K, Klajdovsk· 28, Brno-LÌöeÚ. Tel.: 544 210 136,
739 252 117, www.kclisen.cz. SrdeËnÏ v·s zveme.

● CviËenÌ pro zdrav· z·da
Pod vedenÌm zkuöenÈ lektorky si prot·hnete celÈ tÏlo a zÌsk·te cennÈ
rady jak spr·vnÏ procviËit tÏlo, aby nebolelo.
Kdy: sobota 11. 2. v 10.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË
OpÏt v·m v dalöÌm ˙norovÈm vÌkendu nabÌzÌme cviËenÌ. Tentokr·t si
m˘ûete zacviËit s Ivetou Bartoöovou, lektorkou s certifik·tem ÑPilates
Instituteì:

● Body class + pilates Ñrelaxì
Kdy: sobota 18. 2. v 10.00 hod. Za kolik: 90,ñ KË
Pro ty z v·s, kte¯Ì d·te radÏji p¯ednost tvo¯enÌ m·me p¯ipraven kurz:

● PlstÏnÌ za mokra
P¯ijÔte si vyzkouöet techniku, kterou pouûÌvali naöi p¯edkovÈ, kte¯Ì
umÏli z vlny vyrobit tÈmÏ¯ vöe. Kdy: sobota 18. 2. v 10.00 hod.
Za kolik: 190,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu)
DalöÌ pozv·nka je pro ty z v·s, kte¯Ì r·di experimentujete, r·di tvo¯Ìte
a m·te r·di netradiËnÌ öperky. Zveme v·s na kurz:

● Tvo¯enÌ z Fima
Fimo je materi·l podobn˝ moduritu, je vöak r˘zn˝ch barev a d· se mÌchat a seskl·d·vat, v˝sledek v·s urËitÏ nadchne a p¯ekvapÌ.
Kdy: sobota 25. 2. v 10.00 hod.
Za kolik: 190,ñ KË (cena vËetnÏ materi·lu)
BojÌte se, ûe nezvl·dnete rychlÈ tempo klasickÈ Zumby? Nenechte se
odradit a p¯ijÔte k n·m na pohybov˝ vÌkendov˝ kurz:

● Zumba pro zaË·teËnÌky
Kdy: sobota 25. 2. v 10.00 hod. Za kolik: 80,ñ KË
Na vÌkendovÈ kurzy se m˘ûete p¯ihl·sit v recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel.: 544 210 182, mob. 731 117 114. P¯ihl·öky
na jednotlivÈ kurzy se p¯ijÌmajÌ do Ëtvrtka p¯ed zah·jenÌm kurzu.
äkolnÌ rok je sice v plnÈm proudu, p¯esto se m˘ûete jeötÏ nynÌ zapojit
a p¯ihl·sit se do tÏchto kurz˘:

PohybovÈ kurzy pro dospÏlÈ
Zumba zaË·teËnÌci
Zumba
Power body s hlÌd·nÌm dÏtÌ
Power jÛga
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pondÏlÌ
st¯eda
p·tek
p·tek
st¯eda

19.00ñ20.00
20.00ñ21.00
18.00ñ19.00
10.00ñ11.00
19.30ñ20.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

'

„Kdybych vytvořil jednu jedinou dobrou sochu, budu spokojen.“

Rozhovor se socha¯em Ji¯Ìm NetÌkem
Jednoho prosincovÈho veËera se p¯ed n·mi otev¯ela star· d¯evÏn· vrata a my ñ redakto¯i lÌöeÚsk˝ch novin ñ jsme se na dvÏ hodiny
ocitli v poh·dkovÈm svÏtÏ sloûenÈm z pilin, v˘nÏ d¯eva a n·dhern˝ch
soch z nÏj vytesan˝ch. PozornÈho pr˘vodce sv˝m kr·lovstvÌm n·m
dÏlal v˝jimeËn˝ ËlovÏk a socha¯ Ji¯Ì NetÌk. VÌce neû form·lnÌ rozhovor
pak naöe povÌd·nÌ p¯ipomÌnalo nÏkdy filozofickou, jindy z·bavnou
debatu nad rozliËn˝mi tÈmaty, jak˝mi jsou umÏnÌ, politika, souËasn·
spoleËnost a mnoho dalöÌch. Rozhovor zde otiötÏn˝ je tedy jen v˝sekem z toku povÌd·nÌ onoho p¯ÌjemnÈho veËera. Snad v nÏm i tak z˘stalo zachov·no to podstatnÈ a p¯edstavÌ v·m pana NetÌka takovÈho,
jak zap˘sobil na n·s ñ skromnÈho, pokornÈho, moûn· trochu melancholickÈho ËlovÏka, kter˝ se hroznÏ nerad chv·lÌ. JeötÏ, ûe to jeho Ëiny
a dÌlo dÏlajÌ za nÏj.
Odkud poch·zÌ vaöe rodina?
V BrnÏ jsem se narodil, ale rodinnÈ ko¯eny m·me na Slov·cku.
Maminka je z HodonÌna a tatÌnek byl z Luûic.
Jak se vaöi rodiËe dostali do Brna?
To je pr·vÏ trochu z·hadnÈ... (smÏje se). Asi za pracÌ. Maminka
uËila sest¯iËky ve zdravotnictvÌ a tatÌnka vyrazili tehdy z nÏjakÈho ministerstva, protoûe byl osmaËty¯ic·t˝ rok. Dali ho nÏkam do maringotky. Tehdy byly takovÈ osudy. Ale j· uû jsem BrÚ·k jak poleno. Minul˝
t˝den vyöel v mÌstnÌch novin·ch Ël·nek p¯es p˘lku A4, jak jsme hr·vali
big beat. Na fotce jsme nÏkdy z osmdes·tÈho roku s Romanem Dragounem. To jsou historie, kterÈ uû si skoro ani nepamatuji.
Nehrajete uû ani trochu?
Za pades·t euro jsem si ve Francii koupil kompletnÌ bubny z »Ìny.
To nenÌ cena ani za bl·nu (smÏj se). Kvalita tomu odpovÌd·. Na nich si
obËas nostalgicky po dvaceti letech nehranÌ zabubnuji. Moje poslednÌ
angaûm· bylo, i kdyû country nem·m r·d, s Rangers v osmaosmdes·tÈm v Helsink·ch. Bylo to hezkÈ ñ letÏli jsme tam s panem Z·topkem
a panÌ Z·topkovou a s Gustou BubnÌkem a uû se tak trochu l·maly ledy.
Pan Z·topek tam byl straönÏ slavn˝; i po tÏch letech ho tam znali. Byli
jsme si zabÏhat na olympijskÈm stadionu. Takûe jsem bÏhal s Emilem
Z·topkem.
Kdyû jsme se tak posunuli, kde jste byl sedmn·ctÈho listopadu
1989?
Sedmn·ctÈho listopadu
osmdes·t devÏt jsem poslouchal r·dio. Na tu prvnÌ
akci tady v BrnÏ p¯iölo p·r
lidÌ, ale j· jsem byl skeptik,
protoûe jsem ûil p¯edtÌm
dvacet let na z·padÏ. MÏl
jsem strach, z kterÈ strany
p¯ijdou tanky, protoûe jsem
uû dostal p·r sprch na krvavÈm Ëtvrtku bÏhem Palachova t˝dne v Praze.
Jak· byla LÌöeÚ, kdyû jste se p¯istÏhoval?
Bylo mnÏ asi dvacet let a tady byl opravdu jeötÏ venkov. Nebyli
jsme propojeni s Vinohrady a s novou LÌönÌ. S kapelou jsme jezdÌvali
hr·vat na star˝ DÏlÚ·k a LÌöÚ·ci n·s chtÏli ztlouct, protoûe byl jejich.
My jsme tam ty kluky, kte¯Ì by si s n·mi r·di ten big beat zahr·li, nesmÏli pustit, protoûe spr·vcov· n·m to zak·zala a oni mysleli, ûe jsme
nafoukanÌ BrÚ·ci, kte¯Ì je tam nechtÏjÌ. Takûe jsme pak museli prchat
zadnÌm vchodem, abychom nedostali po Ëuni.
Jak se v·m ûije v LÌöni teÔ? M·te zde nÏjak· oblÌben· mÌsta?
VÌte, LÌöeÚ se mi zd· bohuûel trochu rozbit·. Tady nenÌ ani venkov,
ale z·roveÚ ani mÏsto. Ale nap¯Ìklad pan far·¯ toho pro obec dÏl· hodnÏ. R·d m·m celou p¯Ìrodu kolem. A potom se mnÏ lÌbÌ to z·tiöÌ, kdyû
se vracÌte od z·mku, tam jeötÏ cÌtÌm ten st¯ed. P¯ed v·mi kr·snÏ nasvÏtlen˝ kostel.



Jak vznikla vaöe prvnÌ socha?
To bylo hezkÈ. P˘vodnÏ jsem socha¯inu dÏlat nechtÏl, ale pot¯eboval jsem za komunist˘ garnyûe na z·clony a nechtÏl jsem si kupovat ten
jeden druh, kter˝ byl. Tak jsem si s·m vy¯ezal takovÈ draËÌ hlavy, kterÈ
budou drûet tyË.
Vy¯ez·nÌ garnyûÌ v·s p¯ivedlo na myölenku, ûe byste mohl b˝t umÏleck˝ socha¯?
VÌte, to je sloûitÏjöÌ. MyslÌm si, ûe ËlovÏk by mÏl b˝t univerz·lnÌ.
Byl bych r·d, kdyby moje dÏti byly takovÈ. LÌbÌ se mnÏ, kdyû se ËlovÏk
nejprve vyuËÌ nÏjakÈmu ¯emeslu a aû potÈ jde studovat.
Kolik v·m bylo let v dobÏ, kdy jste ty garnyûe vy¯ezal?
Kolem t¯iceti. ZaËal jsem docela pozdÏ. Studoval jsem totiû p¯edtÌm chemii. TatÌnek mÏ hodnÏ vedl ke kumötu, nen·silnÏ. Bohuûel j·
moje dÏti vodÌm docela n·silnÏ po v˝stav·ch a koncertech. Ale äporcl
se jim moc lÌbil, nevynadaly mnÏ. Ta energie tam fungovala.
NechtÏly potom koupit housle?
RozhodnÏ ne. Jeden m· saxofon a druh˝ trubku.
Jak hodnotÌte situaci na FakultÏ v˝tvarn˝ch umÏnÌ (FAVU),
kde se podle nÏkter˝ch jiû delöÌ dobu nic nedÏje, nikam se to neposouv·?
ObËas uËÌm svoje skromnÈ studentÌky a nÏkdy ke mnÏ p¯ijdou
neöùastnÌ lidÈ z praûskÈ akademie a tady z FAVU. VidÌm v˝sledky
na obËasn˝ch v˝stav·ch. A j· uû si to m˘ûu dovolit ñ je to pr˘ser prvnÌ
t¯Ìdy. PoslednÌ kr·sn· akce, kter· mÏ velmi zaujala, byl Woody Vasulka
v DomÏ umÏnÌ. DÏl· videoart a ûije tuöÌm st·le v Santa Fe.
Jste ËlovÏk, kter˝ vystavoval a ˙Ëastnil se sympoziÌ v r˘zn˝ch st·tech.
VnÌm·te z·sadnÌ rozdÌl v hodnotÏ, kter· je p¯ipisov·na umÏnÌ tady
a tam? V podpo¯e, kter· mu je vÏnov·na?
Ano, vnÌm·m. NevÌm, co je to podpora st·tu, protoûe jsem nikdy
nedostal ani halÌ¯ z nÏjakÈho grantu. JedinÏ obËas, kdyû jsem jel reprezentovat kraj na nÏjakou v˝stavu, tak mnÏ byla t¯eba proplacena cesta.
My jsme bohuûel papeûötÏjöÌ neû papeû, to je z·kladnÌ n·rodnÌ rys.
Dnes se den ze dne dÏje v oblasti umÏnÌ nÏco novÈho a st·v· se z toho
takov· sportovnÌ disciplÌna ñ vÌc öokovat, udÏlat nÏjak˝ svÏtov˝ rekord.
Coû samoz¯ejmÏ nenÌ umÏnÌ. ObËas si ale dÌky tÈ n·dhernÈ lince, kter·
lÌt· za bar·kem do Lond˝na, sbalÌm obËanku a na t¯i dny tam jedu
na nÏjakou v˝stavu a jsem vÏtöinou nadöen˝. I v It·lii jsem nadöen˝
z modernÌho umÏnÌ. Z ËeskÈho bohuûel ne. Tady se pouûÌv· hodnÏ igelitu a r˘zn˝ch odpadk˘. Opravdu tomu uû p¯est·v·m rozumÏt. UmÏnÌ je
p¯edstupeÚ do r·je, nebo taky do pekla ñ protoûe umÏnÌ je dnes oöklivÈ.
Dneska se kr·sa zakazuje. Bohuûel i na umÏleck˝ch ökol·ch, coû je
velk˝ problÈm. Dnes nÏkdo prohl·sil, ûe kr·sa m˘ûe b˝t i vystavenÈ
hovno pod öturcem. ProblÈm je potom v n·vötÏvnosti. My jsme jako
mladÌ kluci nadöenÏ bÏhali za modernÌm umÏnÌm, t¯eba kdyû v DomÏ
umÏnÌ vystavoval Medek a dalöÌ.
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Co chcete vy osobnÏ skrze vaöe umÏnÌ vyj·d¯it?
ZaprvÈ nevÌm, jestli to je umÏnÌ. Tak vysoce bych se necenil.
ProË by to nebylo umÏnÌ?
Protoûe dnes ûijeme v takovÈ hyperrelativizaci veöker˝ch hodnot.
VÌm, ûe dneönÌ umÏlci jsou velmi egoistiËtÌ, ale takhle j· neûiji. Ale
proË to dÏl·m? ZaprvÈ, kdyû jsem zaËal, nesmÌrnÏ jsem miloval a byl
v obrovskÈ poko¯e p¯ed tÏmi star˝mi duchy, p¯ed baroknÌmi, renesanËnÌmi a gotick˝mi socha¯i. To bylo za bolöevika, kdy zde rostly öedÈ
panel·ky a mnÏ se to docela obyËejnÏ straönÏ lÌbilo. PrvnÌ kr˘Ëky byly
pomalÈ a pak, kdyû jsem s·m sebe nauËil ¯emeslo, zjistil jsem, ûe bych
r·d pokraËoval v hlubokÈ poko¯e p¯ed tÏmi velk˝mi umÏlci, alespoÚ
v p¯enesenÌ ¯emesla do dalöÌch generacÌ. Da¯Ì se to jen Ë·steËnÏ, protoûe ¯emeslo tenkr·t fungovalo v hutÌch, dÏti se ho uËily od osmi, devÌti
let. PrvnÏ byly poko¯ov·ny, nesmÏly ö·hnout na n·stroj, ökr·baly brambory, zametaly, ale byly st·le nadrûenÈ, aû budou moct, jak ti velcÌ, vzÌt
dl·to do ruky. A to byl z·mÏr. Veökerou energii, kterou shrom·ûdily,
vrhly do v˝uky. MÏlo to smysl, mÏlo to n·vaznost ñ hlavnÏ to mÏlo generaËnÌ n·vaznost. To se mnÏ nikdy nem˘ûe poda¯it. J· m˘ûu alespoÚ
Ë·st z troöky, co jsem se nauËil, p¯edat nadöenc˘m.
SamotnÈ ¯emeslo ale nestaËÌ...
Samoz¯ejmÏ, ûe ne. Ale j· se domnÌv·m, ûe je naprosto nezbytnÈ
a bohuûel v dneönÌ dobÏ opomÌjenÈ. Dnes se za dobrÈ ¯emeslo vyd·vajÌ
vöelijakÈ patlaniny, najÌt t¯eba dobrÈho truhl·¯e je velmi tÏûkÈ. Ob·v·m
se, ûe ¯emeslo z˘st·v· nÏkde na v˝chodÏ, protoûe my jsme velmi nepokornÌ.
Co musÌte k ¯emeslu p¯idat, aby vzniklo to, co n·s ve vaöem ateliÈru
pr·vÏ obklopuje?
Kdyby ËlovÏk za cel˝ ûivot vytvo¯il jednu jedinou vÏc, kter· cosi
vyj·d¯Ì a p¯es·hne v·s tak, ûe bude jeötÏ za t¯i sta let nÏkomu nÏco ¯Ìkat
a vypovÌ, ûe vznikla v tÈto dobÏ, byù by mÏla spousty kudrlinek a byla
provedena v gotickÈm slohu, tak to je ˙ûasnÈ. Nejde o to, ûe by po sobÏ
chtÏl ËlovÏk nechat nÏjak˝ pomnÌk, ale jedn·
se o urËitou povinnost
a smysl kon·nÌ. Jinak
je to jen v˝roba penÏz,
a kdybych do toho öel
takto prvopl·novÏ, dÏlal bych z·chodovÈ mÌsy, protoûe ty budou
vûdycky pot¯eba. Nebo
p·rky se dob¯e prod·vajÌ (smÏje se). Na ten
p¯esah, jak jste se ptala,
se ned· zcela odpovÏdÏt. Kdyby ano, tak je
tady kaûd˝ velk˝m umÏlcem. To chvÏnÌ je n·dhernÈ, pro nÏj to ËlovÏk
dÏl·. Z·roveÚ je ale trvale naötvan˝, protoûe ono to trvale nejde. MyslÌm si, ûe hodnÏ socha¯˘ bylo zachmu¯en˝ch. Bylo mezi nimi taky hodnÏ sebevraûd. Socha¯ina je hodnÏ z·dumËiv· z·leûitost a jde docela
pomalu.
CÌtÌte v·ö talent jako dar?
To je velmi tÏûk· ot·zka. Je pravda, ûe bych mohl z˘stat u vÏcÌ,
kterÈ jsou osvÏdËenÈ a mÏly ˙spÏch, ale m·m nutk·nÌ posouvat se d·l,
zkouöet novÈ vÏci. To vnÌm·m jako svÈho druhu povinnost.
Jak v dneönÌ dobÏ vnÌm·te slovo pokora?
VidÌm spÌö, jak je pokora nevnÌman·. Je zde nedostatek toho p·tÈho
rozmÏru. S jejÌm nedostatkem souvisÌ takÈ to, ûe lidÈ nejsou öùastnÌ

z umÏnÌ. T¯eba vËera na
äporclovi jsem cÌtil dotek z·zraku. Koncert dostal aû duchovnÌ rozmÏr.
ProbÏhla tam energetick· jiskra, kter· se dotkla
vöech. P¯·l bych si, aby si
nÏco takovÈho kaûd˝ odn·öel i z pohledu na dobr˝ obraz, nebo z dobrÈho
divadla. KaûdÈ dobrÈ
umÏnÌ v·m dok·ûe otev¯Ìt br·nu do jinÈho svÏta. Dnes jsou lidÈ ale
hodnÏ povrchovÌ a nedok·ûou ho vnÌmat jako
d¯Ìv.
ÿÌkal jste, ûe hodnÏ Ëtete. Jak· kniha v·s v poslednÌ dobÏ zaujala?
TeÔ jsem Ëetl pomÏrnÏ podrobn˝ ûivotopis
LudvÌka XIV. Napsala ho
nÏjak· anglick· baronka, coû je docela zajÌmav˝ pohled. N·ö kluk, tedy
student gymn·zia, pr·vÏ ned·vno p¯iöel ze ökoly s tÌm, ûe to byla hrozn·
doba, ûe se nemyli. P¯itom LudvÌk si t¯ikr·t dennÏ p¯evlÈkal to nejlepöÌ
hedv·bnÈ spodnÌ pr·dlo a opravdu se t¯ikr·t dennÏ koupal. VonnÈ oleje
a l·znÏ. Zkuste si nÏkdy d·t na hlavu paruku a mÌt pod tÌm öpinavou hlavu. To se ned· vydrûet ani p˘l minuty, kdybyste nebyl Ëist˝. A uËitelem
ve ökole mu bylo ¯eËeno, ûe LudvÌkovi uhnil palec tÌm, ûe se tak moc
nemyl. Coû samoz¯ejmÏ v˘bec nenÌ pravda.
Na Ëem teÔ pracujete?
J· si teÔ spÌö ulevuji (smÏje se). V Lond˝nÏ, kde jsem byl asi p¯ed
Ëtrn·cti dny, jsem se pr·vÏ tÌm modernÌm umÏnÌm ohromnÏ nabil.
Letos uû nedÏl·m nic velkÈho. Bohuûel mÏ nic netlaËÌ, protoûe zak·zky
dÏlajÌ socha¯e. Podpora v pozadÌ je velmi d˘leûit·. M·m starost o rodinu, coû je starost obrovsk·. DÏti jsou pr·vÏ v pubertÏ.
Hled·te tedy don·tora, abyste se nÏkam posunul?
Ono posunout kam? Dostal jsem nabÌdku z velkÈ galerie p¯Ìmo
v New Yorku /Chelsea, coû je ta nejumÏleËtÏjöÌ Ë·st na Manhatannu.
ProblÈm je, ûe tam si kaûd˝ cestu platÌ s·m. Tam to tak bÏûnÏ funguje.
ée jsem tam ale byl se sv˝mi vÏcmi pozv·n, mÏ tÏöÌ.
Od poslednÌho rozhovoru pro LÌöeÚskÈ noviny ubÏhlo sedm let. Jak
jste je proûil? Co se za tu dobu povedlo nebo nepovedlo?
V poslednÌ dobÏ se mnÏ stalo nÏkolik z·zrak˘. DÌky poslednÌm
dvÏma hejtman˘m jsem mohl darovat svÈ vÏci r˘zn˝m hlav·m st·t˘,
coû bylo kr·snÈ. Kdyû tady byl na n·vötÏvÏ Svat˝ otec, dÏlal jsem pro
nÏj dar. SouËasnÏ jsem mÏl v˝stavu v jiûnÌ It·lii a nÏjacÌ kardin·lovÈ si
toho vöimli a pozvali mÏ do ÿÌma, abych vystavoval v Pantheonu. Kaûd˝ rok, tam vystavuje jeden ËlovÏk, kter˝ je vûdy pozv·n ke SvatÈmu
otci. Tak jsem dostal osobnÌ pozv·nku a probÏhlo to se vöÌm vöudy,
i s darem ñ tedy otec mnÏ a j· jemu. To byly kr·snÈ chvÌle. A minul˝ rok
jsem mÏl BetlÈm t¯eba v Bruselu v katedr·le, kam chodÌ pan kr·l. Coû
by staËilo na jeden ûivot (smÏje se). Taky jsme mÏli v LÌöni lichtenötejnskÈ dÏti, tak jsme tady spolu vy¯ez·vali. B·l jsem se, ûe poteËe modr·
krev, ale nepo¯ezaly se.
Lenka Mareöov·
(foto J. ProdÏlal)

Ji¯Ì NetÌk se narodil v BrnÏ dne 9. srpna 1953. Socha¯stvÌ, ¯ezb·¯stvÌ a restaur·torstvÌ se vÏnuje od sv˝ch
t¯iceti let. Proöel si takÈ drahou profesion·lnÌho hudebnÌka a studiem chemickÈ pr˘myslovky. Od sv˝ch
dvaceti let bydlÌ v LÌöni, kde m· i sv˘j ateliÈr. Nejd˘leûitÏjöÌmi hodnotami jsou pro nÏj pokora a spokojen· rodina, jejÌmû z·kladem je manûelka ñ socha¯ka Martina a dva synovÈ. Za moûn· sv˘j nejvÏtöÌch
˙spÏch a takÈ nejkr·snÏjöÌ z·ûitek povaûuje v˝stavu v Pantheonu a n·slednÈ setk·nÌ s papeûem. Pokud
zrovna nevy¯ez·v·, r·d si Ëte, zajde Ëi zaletÌ na v˝stavu nebo si jen tak z nostalgie zahraje doma na bicÌ.
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Za Františkem Svobodou
Frantiöek Svoboda, sbÏratel a organiz·tor
kulturnÌho ûivota, se narodil 27. b¯ezna 1883
v LÌöni v rodinÏ sada¯e a textilnÌho dÏlnÌka Jakuba Svobody a jeho ûeny Anny. Studoval obchodnÌ ökolu v BrnÏ a t¯icet let pracoval jako ˙¯ednÌk
zemskÈho v˝boru. Od ml·dÌ ve svÈ rodnÈ LÌöni
ze z·jmu zapisoval pÌsnÏ, zvyky, ¯Ìkadla, obyËeje a tance. Jeho sbÏratelsk· pr·ce trvala vÌce neû
p˘l stoletÌ: ÑA zejmÈna v lidovÈ umÏleckÈ tvo¯ivosti je LÌöeÚ kr·snou uk·zkou a dokladem zajÌmavÈho ûivota LÌöÚan˘, kte¯Ì tu ûili p¯Ìsn˝m tradiËnÌm ûivotem. To dokazujÌ vöecky ty poklady
lidovÈho umÏnÌ trvalÈ kr·sy i ceny, jako jsou:
domovnÌ mal˘vky, v˝öivky, krajky, jakoû i kr·snÈ
v˝tvory slovesnÈ v lidovÈm mudroslovÌ: ¯Ìkanky,
dÏtskÈ hry, anekdoty, poh·dky a povÏsti, po¯ekadla a p¯ÌslovÌ, h·danky a pranostiky, k Ëemuû
se ¯adÌ i v˝tvory hudebnÌ: lidovÈ pÌsnÏ, tance
a v˝kony reprodukËnÏ hudebnÌ.ì1
P˘sobil jako sbormistr muûskÈho sboru2
a dirigent k˘ru lÌöeÚskÈho kostela, s·m hr·l
na housle a k¯Ìdlovku. Vöichni pamÏtnÌci se shodujÌ v tom, ûe byl vynikajÌcÌ zpÏv·k, taneËnÌk
a hudebnÌk. Mohli bychom vlastnÏ p¯idat i pr·ci
pedagogickou, neboù cel˝ ûivot pracoval s lÌöeÚskou ml·deûÌ a uËil ji velmi d˘slednÏ lidovÈmu
umÏnÌ. Zapsal ve svÈm rodiöti vÌce neû 1730 pÌsnÌ, p¯es 70 tanc˘, d·le zvyky doûÌnkovÈ, svatebnÌ, ostatkovÈ a hodovÈ.
Organizoval lidovÈ slavnosti a veselice,
k nimû vûdy p¯ipravoval veöker˝ materi·l textov˝ i notov˝. JednÌm z vrchol˘ jeho organizaËnÌ
Ëinnosti byla velk· n·rodopisn· slavnost, kter·
se uskuteËnila 20. srpna 1939 ñ tedy v samotn˝
p¯edveËer druhÈ svÏtovÈ v·lky. V krojovanÈm
pr˘vodu pochodovali tÈmÏ¯ vöichni lÌöeÚötÌ
obËanÈ, ulice a domy byly unik·tnÏ vyzdobeny,
p¯ihlÌûejÌcÌ div·ci z Brna a öirokÈho okolÌ se poËÌtali na tisÌce. Vrcholem slavnosti bylo provedenÌ velk˝ch scÈnick˝ch obraz˘ (hody, lÌöeÚsk·

svatba, doûÌnky, zruöenÌ roboty) na fotbalovÈm
h¯iöti. O jedineËnosti tÈto slavnosti n·s p¯esvÏdËuje i bezm·la hodinov˝ film pana Rajmunda
Langra.
LÌöeÚskÈ lidovÈ kultu¯e vÏnoval obs·hlou
studii jako ˙vod k zam˝ölenÈmu vyd·nÌ sbÌrky
LÌöeÚ v pÌsnÌch: ÑP¯i vyd·nÌ tÈto knihy zvl·ötÏ
zd˘razÚuji, ûe se mi poda¯ilo uû p¯ed 60ti lety
vysbÌrati LÌöeÚ v lidov˝ch pÌsnÌch tÈmÏ¯ ˙plnÏ.
Nebylo z tÏch nejstaröÌch dÏdouök˘ a babiËek
ani jednoho, kter˝ by mi nep¯ispÏl pÌsnÏmi, tanci
Ëi jinou folkloristickou l·tkou. ...Je to odkaz
kr·snÈ a slavnÈ doby naöich p¯edk˘, kter˝ d·v·m
do rukou dneönÌho pokolenÌ i pokolenÌ budoucÌch.ì3 Tiskem vydal LidovÈ tance z LÌönÏ s teoretick˝m ˙vodem, kter˝ konËÌ slovy: ÑP¯edkl·d·m toto dÌlo ve¯ejnosti jako pam·tku po naöich
p¯edcÌch, kterou je t¯eba uchovat generacÌm
p¯ÌötÌm. Je to poz˘statek bohatÈ kulturnÌ tradice
starÈ LÌönÏ a uk·zka jejÌho pestrÈho ûivota v minulosti.ì4 Na t¯ÌdÏnÌ sv˝ch rukopisn˝ch sbÌrek
pracoval tÈmÏ¯ do smrti. Vz·cn· a do poslednÌho
dechu naplnÏn· ûivotnÌ pouù Frantiöka Svobody
se uzav¯ela pr·vÏ p¯ed pades·ti lety ñ 19. ˙nora
1962. Jeho jednoduch˝ hrob m˘ûete najÌt
na lÌöeÚskÈm h¯bitovÏ.
Jsem p¯esvÏdËen, ûe na osobnost takovÈho
form·tu by se nemÏlo vzpomÌnat smutnÏ. Dejme
proto na z·vÏr slovo pamÏtnici ñ panÌ uËitelce
Zdence HaneËkovÈ, umÏleckÈ vedoucÌ souboru
Star· LÌöeÚ: ÑVÌdali jsme ho Ëasto, jak si s housliËkami a h˘lËiËkou r·znÏ vykraËoval z P¯Ìhon˘
p¯es celou LÌöeÚ aû k OrlovnÏ. Tam byl jeho druh˝ domov, tam vötÏpoval n·m, tehdy mlad˝m,
kterÈ kolem sebe tak r·d soust¯eÔoval, l·sku
k lidovÈmu umÏnÌ, k LÌöni a jejÌm tradicÌm. Bylo
to nesËetnÈ mnoûstvÌ pÌsnÌ, tanc˘, ¯Ìkadel a dobov˝ch zvyk˘, kterÈ n·s uËil. Se sv˝mi housliËkami dok·zal nacviËit vöechny lÌöeÚskÈ slavnostnÌ
zvyklosti ñ pÏvecky i pohybovÏ. M·lokdo dnes uû

vÌ, ûe byl takÈ v˝born˝m taneËnÌkem. Obdivovali
jsme, jak lehce se jeho celkem robustnÌ postava
pohybovala p¯i n·cviku nÏkter˝ch i obtÌûn˝ch
taneËnÌch prvk˘. MÏli jsme ho r·di pro jeho p¯Ìmou, nesmlouvavou, veselou povahu i pro jeho
zanÌcenost pro veökerÈ lÌöeÚskÈ dÏnÌ. Mnoho,
mnoho by se jeötÏ dalo o strÈËkovi Svobodovi napsat, mnoho jiû takÈ bylo naps·no a ¯eËeno. Jeho
z·sluhy o lÌöeÚsk˝ folklÛr vöichni zn·me a m˘ûeme mu slÌbit, ûe se vynasnaûÌme udrûet vöechno,
co se s takovou l·skou a ˙silÌm snaûil zachovat
pro p¯ÌötÌ generace.ì
Josef Tr·vnÌËek
1
2
3
4

Svoboda, F.: LidovÈ tance z LÌönÏ. Praha 1954, s. 8.
Sbor ¯Ìdil v letech 1899ñ1942.
Poz˘stalost F. Svobody. P¯edmluva k LÌöni v pÌsni.
Svoboda, F.: LidovÈ tance z LÌönÏ. Praha 1954, s. 20.

Podvečer s texty Václava Havla

Výzva k vytvoření plakátu
pro Líšeň sobě III.

5. ˙nora v 18.00 hod. v ob¯adnÌ sÌni lÌöeÚskÈho z·mku

Festival LÌöeÚ sobÏ ñ celolÌöeÚsk˝ kulturnÌ jarmark spolk˘ a osobnostÌ si klade za cÌl co nejvÌce zviditelnit tv˘rËÌ dÏnÌ
v naöÌ obci. Po t¯i kvÏtnovÈ dny (25.ñ27. 5.) star· i nov· LÌöeÚ
oûije muzikou, divadlem, v˝tvarn˝mi akcemi i sportovnÌm
utk·nÌm. Chceme, aby se na tomto vöem v co nejvÏtöÌ mÌ¯e
podÌleli lidÈ, kte¯Ì zde ûijÌ a majÌ k LÌöni vztah.
Proto bychom r·di, aby i plak·t festivalu navrhl nÏkdo,
kdo m· s LÌönÌ nÏco spoleËnÈho.
ObracÌme se na vöechny, kte¯Ì malujÌ, kreslÌ Ëi ovl·dajÌ
jinÈ v˝tvarnÈ techniky, aby se zapojili do akce LÌöeÚ sobÏ
a poslali n·m n·vrh plak·tu pro letoönÌ t¯etÌ roËnÌk celolÌöeÚskÈho jarmarku spolk˘ a osobnostÌ ñ LÌöeÚ sobÏ III.
N·vrhy plak·tu budou zve¯ejnÏny na port·lu vlisni.cz
a organiz·to¯i festivalu z nich vyberou ten, kter˝ se stane ofici·lnÌm plak·tem festivalu. Informace o minulÈm roËnÌku s n·hledy loÚskÈho plak·tu: http://www.
divadlolisen.cz/festival-divadla-lisen.html. RozmÏry plak·tu ñ A5, A4, A2. N·vrhy a dotazy smÏ¯ujte do 20. b¯ezna na tuto adresu: pavla@divadlolisen.cz.

Zpr·va o jeho smrti n·s zas·hla tÏsnÏ p¯ed V·nocemi a pro mnoho lidÌ
se celÈ sv·tky nesly v duchu p¯emÌt·nÌ o V·clavu Havlovi. Je to zvl·ötnÌ,
kdyû je ËlovÏku smutno po nÏkom, koho osobnÏ neznal, ale kdo mu p¯esto
byl d˘leûitou oporou, a tento smutek je sdÌlen nap¯ÌË celou spoleËnostÌ.
Nakonec pr·vÏ tento moment sdÌlenÌ se st·v· ˙tÏön˝m aû radostn˝m ñ jsme
n·hle a neËekanÏ propojeni dÌky jednomu ËlovÏku zosobÚujÌcÌmu jasn˝
a jednoznaËn˝ postoj ke svÏtu, kter˝ vypl˝v· z jeho ûivotnÌho p¯ÌbÏhu
i liter·rnÌho dÌla. A z tohoto dÌla m˘ûeme Ëerpat sÌlu a inspiraci pro sv˘j
ûivot.
SrdeËnÏ V·s zveme na PodveËer s texty V·clava Havla. ZaznÌ ˙ryvky
z dÏl: Moc bezmocn˝ch, Dopis Gustavu Hus·kovi, Politika a svÏdomÌ,
Dopisy Olze.
SvÈ oblÌbenÈ texty p¯eËtou ËlenovÈ divadla LÌöeÚ, Josef Tr·vnÌËek
(N·rodopisn˝ soubor LÌöÚ·ci), Josef Mendel (¯editel Salesi·nskÈho
st¯ediska), Jozef Sedl·Ëek (mÌstostarosta), B¯etislav ätefan (starosta).
Na z·vÏr promÌtneme rozhovor natoËen˝ »T v listopadu 2011 ñ V·clav
Havel a Dominik Duka: spoleËn˝ v˝slech.
TÌmto setk·nÌm takÈ zahajujeme cyklus komornÌch podveËer˘ po¯·dan˝ch divadlem LÌöeÚ v r·mci iniciativy LÌöeÚ sobÏ (viz Ël·nek o knihovnÏ).

Za organiz·tory festivalu LÌöeÚ sobÏ
divadlo LÌöeÚ

pod z·ötitou starosty M» Brno-LÌöeÚ B¯etislava ätefana
po¯·d· Divadlo LÌöeÚ (v r·mci iniciativy LÌöeÚ sobÏ)

Aktu·lnÌ informace a up¯esnÏn˝ program najdete na
www.divadlolisen.cz a www.vlisni.cz.
Pavla Dombrovsk·
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OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
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• lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou
• byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• cena bytů od 919 000,- Kč bez DPH
Neplaťte drahý nájem - kupte si vlastní byt !
• parkovací stání v ceně bytu
Splátka hypotéky nižší než nájemné!
• dokončení 01/2013

www.byty-hornikova.cz
Restaurace a pension
Mariánské údolí 3, 628 00 Brno
Tel.: 544 217 996, 603 777 825
www.kadlcuvmlyn.cz
Nechce se vám vařit nebo nemáte čas si udělat oběd?
Zavolejte nám a my vám oběd dovezeme.
Doprava do lokalit Líšeň, Vinohrady, Slatina zdarma,
ostatní dohodou.
Nejbližší akce:

☞ Víkend 11.–12. 2. 2012 Zvěřinové hody
☞ Vídend 10.–11. 3. 2012 Ptačí hody

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.

Kadeřnictví Líšeň
Synkova 16a (1), tel.: 602 759 958, www.kadernictvi-lisen.cz

Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Kosmetika • Laserová terapie Lasocare
Pedikúra • Manikúra • Trvalá na řasy
Solarium – AKCE: v březnu permanentka 100 min. 500 Kč
Otevřeno: Po–Pá 8–20 hod.
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Nově otevřeno kadeřnictví HELA
Otevírací doba: út–pá 11–19 hod., so 8–13 hod.
Dámské, pánské, dětské služby. Prodlužování vlasů.

Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: 774 969 317

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

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

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

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

Inzerci pro LÌöeÚskÈ noviny p¯ijÌm·:

Tisk·rna SETTRONIC
BubenÌËkova 30, 615 00 Brno-éidenice,
tel.: 548 538 528, 603 588 964
ProvoznÌ doba: Po-»t 8.00-15.00, P· 8.00-12.00
CenÌk je platn˝ od 1. 12. 2008. Inzerce je ËernobÌl·.
ploön· inzerce: 30 KË/cm2 + 20 % DPH
(öÌ¯ka 8,5 cm nebo 17,5 cm, v˝öka dle pot¯eby do 25,65 cm)
¯·dkov· inzerce: 70 KË/¯·dek + 20 % DPH
(cca 55 znak˘/1 ¯·dek vË. mezer)

!

Paní učitelce s láskou
Mil· panÌ uËitelko HaneËkov·,
za sv˘j dopis se V·m chci nejprve omluvit. VÌm, ûe kdybyste tuöila jeho
existenci, jednÌm p¯Ìsn˝m pohledem byste zak·zala otiötÏnÌ v novin·ch.
A j· bych jako posluön˝ û·k samoz¯ejmÏ poslechl. Ale tentokr·t jsem z·sluhou pohotovÈho pana starosty, kter˝ setk·nÌ obratnÏ zorganizoval, û·dn˝ v˝straûn˝ sign·l nezachytil. VÏ¯Ìm tedy, ûe se na mne nebudete zlobit...
Obdivuji Vaöe pedagogickÈ mistrovstvÌ. é·ci, kte¯Ì mÏli tu Ëest naslouchat Vaöim v˝klad˘m ve kterÈkoli ökole, kde jste uËila, vyd·vajÌ jednomyslnÈ svÏdectvÌ o tom, jak˝m pozitivnÌm vzorem jste pro nÏ byla v dob·ch nezralÈho ml·dÌ a jak˝m vzorem z˘st·v·te dodnes. Vysok· erudice,
p¯irozen· ˙cta k autorit·m, l·ska k mate¯skÈmu jazyku, hudbÏ a zpÏvu,
energick˝ z·pal pro vöe kr·snÈ, touha p¯enÈst odbornost, ale i kus ûivotnÌ
moudrosti na svÈ û·ky ñ to je jen nÏkolik post¯eh˘ z jejich vzpomÌnek. Ne,
nebojte se, stojÌm nohama pevnÏ na zemi a znovu si p¯ipomÌn·m k·rav˝
pohled, jÌmû dodnes dod·v·te v·ûnost svÈ p¯irozenÈ autoritÏ. VlÌdnost a n·roËnost v jednom, odpor proti spokojenosti s pr˘mÏrem, re·ln˝ odhad sil
i nasazenÌ ñ to vöe vytv·¯Ì V·ö öarm a vnit¯nÌ charizma, to vöe si mladÌ lidÈ
po generace odn·öeli ze setk·nÌ s V·mi.
Obdivuji Vaöi ˙ûasnou pamÏù. VzpomÌnky z dob minul˝ch d·vno p¯ekrytÈ d˘leûitÏjöÌmi ud·lostmi byst¯e oûÌvajÌ v barvit· vypr·vÏnÌ. NevÌm, co
by ¯ekl Frantiöek Svoboda, kdyby slyöel, s jak˝m obdivem a ˙ctou o nÏm
mluvÌte. Moûn· by nejprve zahrozil svou povÏstnou h˘lËiËkou Ëi smyËcem
a pak by V·s pochv·lil; prvnÌ druûiËku lÌöeÚskÈ svatby, kter· se uskuteËnila
v r·mci velkÈ n·rodopisnÈ slavnosti 20. srpna 1939, si vybral vskutku v˝bornÏ. SvatebnÌ vinöe, kter˝m V·s nauËil, plynou z Vaöich ˙st stejnÏ jistÏ
a jasnÏ dnes jako tenkr·t:
ÑVe, pane ûenicho milÈ,
ve se dneska mÈlÌte,
anebo snaÔ blÛdÌte,
ûe ste si pokoja nedal
a nekeho v temto dumÏ hledal?
Tato ctn· panÌ nevÏsta mÏ prosila,
abych û·dn˝mo nevotev¯ela.
Ale j· sem p¯ece sÛcit mÏla,
dve¯Ì sem v·m votev¯ela,
ûe ste naöel vevolenÛ,
ker· bode vaöÛ ûenÛ...ì

JistÏ jste byla umÏlecky velmi
ovlivnÏna nejen lÌöeÚsk˝m n·rodopisem, ale tÈû mnohalet˝m p˘sobenÌm
ve sboru Moravsk˝ch uËitelek, jemuû
jste byla oporou pÏveckou i lidskou
stejnÏ jako chr·movÈmu sboru lÌöeÚskÈmu, v nÏmû p˘sobÌte dodnes.
Obdivuji V·ö mladistv˝ el·n a aktivitu. V ûivotnÌ etapÏ, kdy jinÌ uûÌvajÌ
zaslouûenÈ penze, jste dlouho vyuËovala hudebnÌ v˝chovu v blÌzkÈ SlatinÏ, ale navÌc jste se pustila do dobrodruûstvÌ n·rodopisnÈho ñ od roku
1983 jste sbormistrynÌ souboru Star· LÌöeÚ. Vzala jste na sebe zodpovÏdnost a b¯ÌmÏ nÏËeho, co teprve vznikalo. Na Frantiöka Svobodu jste jistÏ
myslela Ëasto, vûdyù prvnÌ reperto·r vych·zel pr·vÏ z toho, co V·s v ml·dÌ
nauËil. Dnes stejnÏ jako p¯ed lety rozdÏlujete hlasy, neomylnÏ ud·v·te tÛn
a gesto je jasn˝m pokynem ke zpÏvu. JedineËn˝ hudebnÌ sluch odhaluje
nedostatky: ÑDÏcka, tak to nejde! To nebylo dob¯e. D·vejte pozor a znovu!ì VÌte, ûe jen opakov·nÌ a velkÈ ˙silÌ je cestou k ˙spÏchu. Jiskra v oku
a jemn˝ ˙smÏv je pro zpÏv·ky ocenÏnÌm harmonickÈho souzvuku, v nÏmû
r·d naslouch·m Vaöemu sametovÈmu altu, kter˝ p¯ipomÌn· barvu zlatÈho
medu. OkamûitÏ reagujete na m˘j povzdech, ûe uû jsem dlouho neslyöel
pÌseÚ äla LÌöÚaËka po selnici; staËÌ hloubav˝ pohled, malÈ gesto a sbor
spouötÌ:
Ñäla LÌöÚaËka po selnici, nesla v ökroöni ko¯ata,
potk·l jo tam jejÌ milÈ, ûe jÌ ökroöÚo rozsek·.
Ach, no, no, m˘j milÈ, teho te mnÏ nedÏlÈ,
vöecke ko¯ata si pober, jenom ökroöÚo mnÏ nechÈ...ì
Mil· panÌ uËitelko, za vöechny generace Vaöich û·k˘, za vöechny
p¯·tele a obdivovatele, za lÌöeÚskÈ n·rodopisnÈ soubory, za Frantiöka
Svobodu, kter˝ by na V·s byl hrd˝, za z·stupy lidÌ, kte¯Ì V·s majÌ r·di,
V·m k devades·t˝m narozenin·m ze srdce p¯eji zdravÌ, el·n do pr·ce,
laskavÈ lidi kolem, prostÏ vlÌdn˝ a usmÏvav˝ svÏt...
S ˙ctou Josef Tr·vnÌËek

Sport
Silvestrovský pochod 2011
LÌöeÚsk˝ konec kalend·¯nÌho roku si jiû
nÏkolik let nelze p¯edstavit bez SilvestrovskÈho
pochodu. Po¯adatelstvÌ tÈto tradiËnÌ akce n·leûÌ
v poslednÌ prosincov˝ den Ëlen˘m SportovnÌ
komise RM» Brno-LÌöeÚ.
KaûdoroËnÌ putov·nÌ se startem v Mari·nskÈm ˙dolÌ, postupnÏ p¯es stanoviötÏ u Muchovy
boudy, nad h¯bitovem a v lesnÌm lomu, mÏlo tentokr·t jin˝ cÌl neû v minul˝ch letech. MÌsto restaurace Na radnici, kter· proch·zÌ rekonstrukcÌ,
poskytla pro ukonËenÌ naöeho v˝ölapu svÈ
rozs·hlÈ prostory Pivnice u Fidela na MasarovÏ
ulici.
Samostatnou kapitolou bylo poËasÌ. To spÌöe podzimnÌ, sychravÈ, kterÈ panovalo nÏkolik
poslednÌch dnÌ starÈho roku, se na sv·tek sv. Silvestra zmÏnilo na tak¯ka jarnÌ, sluncem zalit˝

"

den. Pr·vÏ tato skuteËnost, ale i vzr˘stajÌcÌ popularita pochodu mezi öirokou ve¯ejnostÌ, v˝raznÏ
ovlivnila rekordnÌ ˙Ëast. N·dhernou proch·zku
lÌöeÚsk˝m okolÌm si nenechalo ujÌt 620 turist˘
nejen z LÌönÏ, ale i jin˝ch Ë·stÌ jiûnÌ Moravy.
Dlouholet· tradice a vidina dobrÈ z·bavy
pro dÏti i dospÏlÈ mÏly velk˝ podÌl na tom, ûe
vÌce Ëi mÈnÏ poËetnÈ skupiny zn·m˝ch nebo
rodinn˝ch p¯ÌsluönÌk˘, putovaly p¯es jednotliv·
stanoviötÏ do cÌle. Na kontrolnÌch zast·vk·ch je
vÌtali s razÌtky a obËerstvenÌm po¯adatelÈ, mezi
kter˝mi ani letos nechybÏl lÌöeÚsk˝ starosta.
Na stanoviöti v lesnÌm lomu na nÏ jako kaûd˝ rok Ëekala mal· v˝chovn· soutÏû, opÏt pod
taktovkou F. Kalandry, kter˝ se v tÈto situaci cÌtÌ
jako ryba ve vodÏ. TÈma bylo nanejv˝ö aktu·lnÌ,
a to: ÑChraÚme naöe lesy sbÏrem lidsk˝ch plo-

d˘ì. Po ˙spÏön˝ch pokusech ˙ËastnÌk˘ o nalezenÌ r˘zn˝ch druh˘ odpadk˘ (kelÌmky, pet lahve, igelitky, toaletnÌ papÌr a r˘znÈ exkrementy)
v hromadÏ listÌ, byli tito po z·sluze odmÏnÏni.
Vöak takÈ nasbÌrali plnou n˘öi lidsk˝ch plod˘,
kterÈ do p¯Ìrody nepat¯Ì.
SoutÏûÌcÌ se radovali nejen z r˘zn˝ch druh˘
drobn˝ch d·rk˘, ale takÈ z porcÌ dobrÈho horkÈho Ëaje. Vöe se odehr·valo za obrovskÈho z·jmu
a bujarÈho veselÌ vöech pochodujÌcÌch.
Na konci pochodu, v Pivnici u Fidela Ëekalo
na ˙ËastnÌky obËerstvenÌ, sladkosti, drobnÈ keramickÈ d·rky pro dÏti a diplomy pro vöechny.
Diplomy s letopoËtem pochodu i startovnÌ kartiËky v tradiËnÌ silvestrovskÈ grafickÈ ˙pravÏ
opÏt zajistil M. HrazdÌra.
(pokraËov·nÌ na str. 15)
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Sport
(dokonËenÌ ze str. 14)

StejnÏ jako v minul˝ch letech proöel s fotoapar·tem celou trasu pochodu st·l˝ ˙ËastnÌk P. Dost·l. V˝sledkem jeho Ëinnosti je ¯ada z·bÏr˘,
kterÈ je moûnÈ zhlÈdnout na str·nk·ch www.brno-lisen.cz.
Svoji ˙spÏönou premiÈru si v zabezpeËenÌ cÌlovÈ stanice odbyla Pivnice u Fidela, byla p¯inejmenöÌm rovnocennou n·hradou koneËnÈ obËerstvovacÌ stanice z minul˝ch let. Jako vûdy bylo velice vst¯ÌcnÈ jedn·nÌ
a spolupr·ce s Gymn·ziem Integra a Zä NovolÌöeÚsk· v poskytnutÌ n·dob
na obËerstvenÌ.
KromÏ jiû v˝öe zmÌnÏn˝ch pat¯Ì moje podÏkov·nÌ takÈ dalöÌm Ëlen˘m
sportovnÌ komise a jejich p¯Ìznivc˘m a to: J. Bal·kovÈ, J. Ventrubovi, manûel˘m äabatov˝m, J. Sedl·Ëkovi, B. ätefanovi a dalöÌm nejmenovan˝m,
kte¯Ì zabezpeËili jednotliv· stanoviötÏ a zajistili propagaci akce.
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Vöem z˙ËastnÏn˝m pochodujÌcÌm i po¯adatel˘m dÏkuji za zd·rn˝
pr˘bÏh SilvestrovskÈho pochodu 2011.
Ladislav Breicetl

BULLDOGS BRNO
ve spolupr·ci s SK FbC LÌöeÚ
prov·dÌ n·bor do florbalov˝ch druûstev ml·deûe
v tÏchto vÏkov˝ch kategoriÌch:
P¯Ìpravka ñ roËnÌk narozenÌ (2003ñ2004)
ElÈvovÈ ñ roËnÌk narozenÌ (2001ñ2002)
MladöÌ û·ci ñ roËnÌk narozenÌ (1999ñ2000)
N·bor hr·Ë˘ probÌh· od ledna 2012 vûdy v pondÏlÌ a st¯edu
od 16.00 do 17.00 hod. ve vÌce˙ËelovÈ tÏlocviËnÏ
na EZä »ejkovick· 10, Brno-Vinohrady.
INFORMACE: Miroslav Miköl, tel.: 737 788 616,
e-mail: mmiksl@volny.cz

Historie a současnost líšeňského Sokola (část II.)

120 let Sokola Líšeň – odbor všestrannosti
Sokolsk· vöestrannost je svojÌ podstatou spojena s historick˝mi
ko¯eny sokolskÈho hnutÌ. JejÌm cÌlem byl a st·le je harmonick˝ rozvoj
a celoûivotnÌ udrûov·nÌ pohybov˝ch aktivit a jejich propojenÌ do duöevnÌho ûivota. V prvnÌch deseti letech lÌöeÚskÈho Sokola to platilo
pouze pro muûe. éeny zaËÌnajÌ cviËit aû pozdÏji pod vlivem prvnÌho ve¯ejnÈho vystoupenÌ ûen na IV. vöesokolskÈm sletu v Praze (1901). Nejprve je vedli muûi, potÈ se ûeny osamostatÚujÌ a majÌ svÈ cviËitelky
i n·Ëelnici. Od roku 1912 je ûensk˝ odbor trvalou souË·stÌ jednoty.
V mezi- a pov·leËnÈm obdobÌ je vöestrannost spojena p¯edevöÌm
s dovednostÌ na tÏlocviËnÈm n·¯adÌ a s n·cvikem prostn˝ch na sokolskÈ
slety, resp. pozdÏji s n·cvikem skladeb na spartaki·dy. V druhÈ polovinÏ 20. stoletÌ opouötÏjÌ muûi postupnÏ programy vöestrannosti a p¯ech·zejÌ k soutÏûnÌm sport˘m. Dnes je tradiËnÌ sokolsk· vöestrannost,
modernÏ uchopena, pÏstov·na v LÌöni pouze ûenami.

bÏhem svÈho Ëty¯icetiletÈho aktivnÌho p˘sobenÌ v lÌöeÚskÈm Sokole
vychovala i svoje n·stupkynÏ ñ aû na p·r v˝jimek jsou souËasnÈ cviËitelky jejÌmi b˝val˝mi cviËenkami.
V˝bornÈ vedenÌ, dynamika cviËenÌ, vybran˝ hudebnÌ doprovod
a p¯·telsk· atmosfÈra se odrazily ve velkÈm z·jmu o tento druh pohybu.
PoËet cviËebnÌch hodin se v˝raznÏ zv˝öil a ûenskÈ sloûky se staly dominantnÌ Ë·stÌ ËlenskÈ z·kladny jednoty. V souËasnÈ dobÏ cviËÌ ve velkÈ tÏlocviËnÏ v pondÏlÌ od 18.00 do 19.00 h ZdravotnÌ tÏlocvik p¯ev·ûnÏ pro ûeny a seniorky se zdravotnÌmi potÌûemi, od 19.00 do 20.00 h
Aerobic s n·padit˝mi choreografiemi. Ve Ëtvrtek je moûnÈ navötÏvovat
od 17.45 do 19.00 h CviËenÌ pro ûeny ñ aerobnÌ cviËenÌ v pomalejöÌm
tempu a od 19.00 h do 20.00 h Aerobic a stepaerobic. »tvrteËnÌ cviËenÌ
jsou doplnÏna o posilov·nÌ s n·ËinÌm. CviËenÌ v omezenÈ mÌ¯e probÌhajÌ i v dobÏ pr·zdnin. Pro ostatnÌ oddÌly rytmickÈ gymnastiky se stal
zlomem r. 1998, kdy se sestra Navr·tilov· rozhodla ukonËit svou Ëinnost ve vedenÌ taneËnÌch oddÌl˘ p¯edökolnÌch dÏtÌ, û·kyÚ, dorostenek
a ûen. Vznikly tak Ëty¯i taneËnÌ skupiny, kterÈ pokraËujÌ v n·cviku nov˝ch choreografiÌ, reprezentujÌ naöi jednotu na sokolsk˝ch i nesokolsk˝ch soutÏûnÌch i spoleËensk˝ch akcÌch nejen doma, ale i v zahraniËÌ.
Kaûd˝ rok po¯·dajÌ jednotlivÈ taneËnÌ kolektivy vlastnÌ vystoupenÌ,
z nichû nejv˝znamnÏjöÌ je tÏlocviËn· akademie po¯·dan· na konci dubna k v˝roËÌ osvobozenÌ LÌönÏ od nacistickÈ okupace. Vöechny taneËnÌ
skupiny jsou aktivnÌ souË·stÌ mezin·rodnÌho kulturnÌho projektu Mosty mezi mÏsty. CviËebnÌ hodiny probÌhajÌ ve velkÈ tÏlocviËnÏ v ˙ter˝
pro p¯edökol·ky a ml. û·kynÏ od 16.00 do 17.00 h ñ TaneËnÌ skupina
St¯evÌËky I, staröÌ û·kynÏ od 17.00 do 18.00 h ñ TS St¯evÌËky II, dorostenky a ûeny od 18.00 do 20.00 h ñ TS Mystery. P·tek od 16.00
do 18.00 h pat¯Ì TS Enigmatic. Vöechny oddÌly st·le p¯ijÌmajÌ novÈ Ëleny, bliûöÌ informace a kontakty m˘ûete zÌskat na n·stÏnk·ch sokolovny,
Belcrediho 27, p¯ÌpadnÏ p¯Ìmo v tÏlocviËnÏ od cviËitelek.
Hana Z·vodsk·

Tak se cviËÌ v oddÌlu ÑCviËenÌ pro ûenyì (sokolovna, Ëtvrtek 17. 45ñ19.00 h)

Novodob· historie vöestrannosti se datuje od r. 1968, kdy bylo
zah·jeno cviËenÌ pro ûeny p¯i hudbÏ pod vedenÌm tehdejöÌ uËitelky
LidovÈ ökoly umÏnÌ v LÌöni, Libuöe Navr·tilovÈ. CviËenÌ s n·zvem Rytmick· gymnastika probÌhalo jednou t˝dnÏ a brzy se stalo velmi oblÌben˝m a navötÏvovan˝m. V r. 1975 ukonËila sestra Navr·tilov· svoji pedagogickou Ëinnost v LäU a plnÏ se vÏnovala pr·ci v jednotÏ. OddÌl rytmickÈ gymnastiky byl rozöÌ¯en o dÏti p¯edökolnÌho vÏku, mladöÌ a staröÌ
û·kynÏ a dorostenky. P˘vodnÌ skladba cviËebnÌ hodiny s hudbou z˘stala zachov·na pouze u ûen, u ostatnÌch vÏkov˝ch kategoriÌ byla hodina
rozöÌ¯ena o baletnÌ rozcviËku, n·cvik krokov˝ch variacÌ, akrobatick˝ch
prvk˘ a samoz¯ejmÏ n·cvik taneËnÌch ËÌsel a pÛdiov˝ch skladeb pro reprezentaci naöÌ jednoty. DÌky ˙silÌ sestry Navr·tilovÈ a jejÌm vynikajÌcÌm v˝sledk˘m mÏly tyto oddÌly vûdy velmi vysokou n·vötÏvnost. »innost jednotliv˝ch oddÌl˘ byla p¯ÌznivÏ p¯ijÌm·na na sokolsk˝ch i nesokolsk˝ch akcÌch pro svoji velmi dobrou ˙roveÚ. Sestra Navr·tilov·
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A je to. TaneËnÌ skupina St¯evÌËky I v z·vÏru svÈho vystoupenÌ Ñämoulataì
na akademii v dubnu 2011.

#

Sport

Rozpisy zimních fotbalových turnajů SK Líšeň
OpÏt po roce se setk·vajÌ fotbalov· muûstva na tradiËnÌch zimnÌch turnajÌch po¯·dan˝ch
fotbalov˝m klubem SK LÌöeÚ. JednotlivÈ turnaje jsou pro vöechny t˝my souË·stÌ jejich zimnÌ p¯Ìpravy
na jarnÌ sezonu a slouûÌ jiû nÏkolik let hr·Ë˘m, trenÈr˘m i manaûer˘m muûstev k provÏ¯enÌ formy.
SrdeËnÏ zveme vöechny p¯Ìznivce fotbalu na tato utk·nÌ, kter· se budou odehr·vat
na h¯iöti SK LÌöeÚ s povrchem z umÏlÈ tr·vy 3. generace na ulici KuËerova 4.
P¯ijÔte se podÌvat na kvalitnÌ fotbal i v tomto zimnÌm obdobÌ.
SK LÌöeÚ

ZT LÕäE“ CUP 2012 sk. A
I. kolo 21. 1. 2012

13:00
15:00

Ne 22. 1. 2012

10:00

II. kolo 28. 1. 2012

ROUSÍNOV
BYSTRC
LÍEÒ
ZBR.U-19

PROSTÌJOV
BLANSKO
VOLNO
VYKOV Br.Iv.

11:00
13:00
15:00

ROUSÍNOV
VYKOV
LÍEÒ
BLANSKO

BYSTRC
PROSTÌJOV
ZBR.U-19
VOLNO

11:00
13:00
17:30

BYSTRC
BLANSKO
PROSTÌJOV
ZBR.U-19

VYKOV
ROUSÍNOV
LÍEÒ
VOLNO

IV. kolo 11. 2. 2012

12:00
13:00
15:00

ZBR.U-19
VYKOV
LÍEÒ
ROUSÍNOV

PROSTÌJOV Br.Iv.
BLANSKO
BYSTRC
VOLNO

V. kolo 18. 2. 2012

12:00
13:00
15:00

ZBR.U-19
VYKOV
LÍEÒ
PROSTÌJOV

BYSTRC Br.Iv.
ROUSÍNOV
BLANSKO
VOLNO

VI. kolo 25. 2. 2012

12:00
13:00
15:00

ZBR.U19
PROSTÌJOV
ROUSÍNOV
VYKOV

BLANSKO Br.Iv.
BYSTRC
LÍEÒ
VOLNO

VII. kolo 3. 3. 2012

12:00
13:00
15:00

ZBR.U-19
BLANSKO
VYKOV
BYSTRC

ROUSÍNOV Br.Iv
PROSTÌJOV
LÍEÒ
VOLNO

III. kolo 4. 2. 2012
14. 2. 2012

ZT Dorostu FOREMO CUP 2012
I. kolo 5. 2. 2012

9:00
11:00
13:00

SLATINA
LÍEÒ
PROSTÌJOV

LETONICE
BYSTRC
MS BRNO

II. kolo 12. 2. 2012

9:00
11:00
13:00

SLATINA
LÍEÒ
LETONICE

BYSTRC
PROSTÌJOV
MS BRNO

III. kolo 19. 2. 2012

9:00
13:00
17:00

SLATINA
PROSTÌJOV
LÍEÒ

MS BRNO
BYSTRC
LETONICE

IV. kolo 26. 2. 2012

9:00
11:00
13:00

BYSTRC
LÍEÒ
PROSTÌJOV

MS BRNO
SLATINA
LETONICE

V. kolo 4. 3. 2012

9:00
11:00
13:00

BYSTRC
LÍEÒ
SLATINA

LETONICE
MS BRNO
PROSTÌJOV

Semifinale 11. 3. 2012

9:00
11:00
13:00

5.
1.
2.

6.
4.
3.

O umístìní 18. 3. 2012

9:00
11:00

5.
o 3. místo
o 1. místo

6.

18. 2. 2012

TJ Sokol Líeò a Sportovní komise RMÈ Brno-Líeò
poøádají

ZT LÕäE“ CUP 2012 sk. B
I. kolo

4. 2.
5. 2.

II. kolo

11. 2.

III. kolo

18. 2.

12. 2.

19. 2.
IV. kolo

25. 2.
26. 2.

V. kolo

3. 3.
4. 3.

VI. kolo

10. 3.
11. 3.

VII. kolo

17. 3.
18. 3.

9:00
17:00
15:00
17:00

Líeò B  Líeò dorost
Ochoz  Slavkov
Draovice  aratice
Rájeèko  Bosonohy

9:00
11:00
17:00
15:00

aratice  Bosonohy
Líeò dor.  Rájeèko
Líeò B  Ochoz
Slavkov  Draovice

9:00
11:00
11:00
15:00

Líeò dor.  Bosonohy
aratice  Slavkov
Líeò B  Draovice
Rajeèko  Ochoz

9:00
11:00
17:00
15:00

Slavkov  Bosonohy
Líeò dor.  Ochoz
Líeò  aratice
Rájeèko  Draovice

9:00
11:00
17:00
15:00

Ochoz  Bosonohy
Líeò dor. Draovice
Líeò B  Slavkov
Rájeèko  aratice

Systém:

podle poètu pøihláených

Ceny:

hráèi na prvních tøech místech obdrí vìcné ceny

11:00
13:00
17:00
15:00

Líeò dorost  aratice
Rajeèko  Slavkov
Ochoz  Draovice
Líeò B  Bosonohy

Obèerstvení:

pro hráèe zajitìno

11:00
13:00
17:00
15:00

Líeò dorost  Slavkov
aratice  Ochoz
Líeò B  Rajeèko
Draovice  Bosonohy

neregistrovaných
Datum:

sobota 18. 2. 2012

Místo:

malý sál sokolovny Belcrediho 27, Líeò

Zahájení:

8:30 hod.

Prezence:

8:008.30 hod.

Startují:

úèastnit se mohou neregistrovaní hráèi, turnaj je
urèen pro vechny vìkové kategorie

Hraje se podle pravidel stolního tenisu, je nutná sportovní obuv, která
nemá èernou podráku.Rakety je mono zapùjèit na místì.

Partnerem akce je Kulturní centrum Líeò.
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