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LÍEÒSKÉ NOVINY

V LÌöni vzniknou nov· parkovacÌ
st·nÌ. N·slednÏ Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno
-LÌöeÚ poËÌt· s vybudov·nÌm parkoviöù
a podporuje takÈ v˝stavbu gar·ûovÈho
domu p¯i ulici Josefy FaimonovÈ. D˘leûit˝m p¯edpokladem je nalezenÌ shody
v zastupitelstvu a domnÌv·m se, ûe se
poda¯ilo vykroËit spr·vn˝m smÏrem.
VedenÌ obce se dohodlo a schv·lilo finanËnÌ prost¯edky na vybudov·nÌ parkovacÌch st·nÌ na ulici Zikova. Projekt bude realizov·n do konce roku 2011 a obËan˘m p¯inese 41 nov˝ch mÌst k parkov·nÌ p¯ed bytov˝mi domy.
Automobilismus povaûuji za jeden ze znak˘ naöÌ doby a p¯es veöker· pozitiva, kter· p¯in·öÌ, produkuje i znaËnÈ mnoûstvÌ problÈm˘.
ZatÏûuje ûivotnÌ prost¯edÌ, nutÌ n·s vdechovat v˝fukovÈ plyny a nezodpovÏdnÌ ¯idiËi ohroûujÌ naöe ûivoty. V architektu¯e mÏst je auto
nov˝m a znaËnÏ problematick˝m prvkem. »asto n·s m˘ûe napadnout
nerudovsk· ot·zka: ÑKam s nÌm?ì ñ a to nem·m p¯Ìmo na mysli zbavit
se auta trvale, ale Ñpouzeì zaparkovat.
MasivnÌ rozvoj dopravy za poslednÌch dvacet let zas·hl i naöi
obec. Je to problÈm, se kter˝m se vÏtöina z n·s setk·v· dnes a dennÏ.
Ko¯eny problÈmu sahajÌ do sedmdes·t˝ch let, kdy se poËÌtalo s jednÌm autem na pÏt byt˘, avöak dneönÌ realita p¯edËila vöechny p¯edpoklady tehdejöÌch architekt˘ lÌöeÚskÈho sÌdliötÏ. V pr˘mÏru dnes
p¯ipadajÌ na jeden byt vÌce jak dvÏ auta.
Je z¯ejmÈ, ûe se obec musÌ aktivnÏ zapojit do tvorby parkovacÌch
mÌst, tedy pokud se chceme vypo¯·dat s problÈmem parkov·nÌ. OsobnÏ podporuji budov·nÌ parkovacÌch mÌst se zvl·ötnÌm zaujetÌm.
Nepovaûuji totiû za problÈm zaparkovat i d·le od domova. Za velk˝
problÈm povaûuji parkov·nÌ aut p¯ed bytov˝mi domy, kterÈ znemoûÚujÌ p¯Ìjezd p¯edevöÌm hasiË˘m a sanitnÌm voz˘m. Je to skrytÈ riziko,
kterÈ ohroûuje vÏtöinu obyvatel sÌdliötÏ. Uû nynÌ je to velkÈ nebezpeËÌ.
Proto preferuji, aby v souvislosti s vytv·¯enÌm nov˝ch parkovacÌch st·nÌ nebylo moûnÈ nad·le parkovat a ani tolerovat parkov·nÌ
p¯ed vchody do bytov˝ch dom˘. Tento prostor by mÏl b˝t oznaËen
a bude slouûit k p¯ÌpadnÈmu n·stupu hasiËskÈ techniky a rychlÈ
z·chrannÈ sluûby.
Obec m· nynÌ zpracov·no nÏkolik projekt˘ na stavbu parkovacÌch st·nÌ, nap¯. parkov·nÌ p¯i ulicÌch Podolsk· a Zikova. Projekty
parkoviöù p¯i poliklinice HornÌkova a ul. J. FaimonovÈ jsou investiËnÏ
n·roËnÈ a v souËasnÈ dobÏ je krajsk˝m ˙¯adem posuzov·n jejich vliv
na ûivotnÌ prost¯edÌ. D·le podporuji v˝stavbu parkovacÌch dom˘, kterÈ lze povaûovat za ekologicky a esteticky daleko vhodnÏjöÌ. NavÌc
mÈnÏ zatÏûujÌ naöe okolÌ a ûivotnÌ prostor.
Jsem si vÏdom, ûe nenÌ moûnÈ bezezbytku a okamûitÏ vy¯eöit
problÈm parkov·nÌ v naöÌ obci, ale je t¯eba zaËÌt. Stanovit si jednotlivÈ
kroky, spolÈhat p¯edevöÌm s·m na sebe a preferovat spÌöe menöÌ projekty, kterÈ si m˘ûe obec dovolit financovat. D·le hledat novÈ zp˘soby ¯eöenÌ, kterÈ motorist˘m pomohou zaparkovat a chodc˘m nebudou
p¯ek·ûet.
V·ö starosta B¯etislav ätefan



Upozornění na změnu dopravy v křižovatce Jedovnická – Sedláčkova
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
na ja¯e letoönÌho roku jsme V·s informovali o z·mÏru realizace zmÏny organizace dopravy v k¯iûovatce ulic Jedovnick· ñ Sedl·Ëkova. ⁄prava tÈto velmi vytÌûenÈ k¯iûovatky je jiû hotova. V JedovnickÈ ulici vznikl odboËovacÌ a p¯ipojovacÌ pruh a usnadnil se tak
v˝jezd i n·jezd ze Sedl·Ëkovy ulice. R·d bych upozornil vöechny ¯idiËe na tuto zmÏnu v organizaci dopravy, aby nedoch·zelo
k nep¯Ìjemn˝m kolizÌm, kterÈ m˘ûe vyvolat zvyk vyuûÌvat vöechny Ëty¯i pruhy ulice JedovnickÈ k jÌzdÏ rovnÏ. Z·roveÚ douf·m,
ûe po tolik û·danÈ ˙pravÏ k¯iûovatky, koneËnÏ zmizÌ kolony, troubenÌ a nervozita.
Jozef Sedl·Ëek, II. mÌstostarosta M»

Hody nebo posvícení?
ObecnÏ ¯eËeno se jedn· o tradiËnÌ slavnost vesnickÈho spoleËenstvÌ.
Pojem hody je odvozen z praslovanskÈho slova godú oznaËujÌcÌho slavnostnÌ dobu, hojnost, veselÌ, blahobyt, zkr·tka hodov·nÌ. Slovo posvÌcenÌ
poch·zÌ ze staroËeskÈho posviecenie ñ v˝roËnÌ slavnost zasvÏcenÌ Ëi posvÏcenÌ kostela, a je tedy po Hodu boûÌm v·noËnÌm, velikonoËnÌm a svatoduönÌm tÌm Ëtvrt˝m nejslavnostnÏjöÌm dnem v roce. Zde je ale moûn˝ dvojÌ
v˝klad: m˘ûe se jednat o tzv. patrocinium, tedy oslavu patrona mÌstnÌho
kostela (v LÌöni je to svat˝ JiljÌ, jehoû sv·tek p¯ipad· na 1. z·¯Ì), nebo se
m˘ûe jednat o den, kdy byl kostel po dostavbÏ Ëi p¯estavbÏ vysvÏcen
(v LÌöni 13. ¯Ìjna). Dnes uûÌv·me bÏûnÏ slovo hody, avöak i posvÌcenÌ bylo
kdysi zcela bÏûnÈ, jak o tom svÏdËÌ text lÌöeÚskÈ pÌsnÏ:
ÑV posvÌcenÌ hin·Ë nenÌ,
öohaji v hospodÏ vÈskajÛ,
dÏvËata, dÏvËata
majÛ kordolke ze zlata.ì
Z hlediska sociologickÈho mÏla tato slavnost nÏkolik v˝znamov˝ch
rovin. CÌrkevnÌ oslava patrona kostela vrcholila nedÏlnÌ slavnou hodovou
möÌ, na nÌû se sch·zela cel· obecnÌ pospolitost, a odpolednÌm poûehn·nÌm
s ÑTe Deumì. SvÏtsk· rovina spoËÌvala v pr·vu po¯·dat hodov˝ pr˘vod
a taneËnÌ z·bavy s tradiËnÌmi zvyky po n·sledujÌcÌ t¯i dny, tedy aû do st¯edy. V dobÏ hod˘ se do obce sjÌûdÏli komedianti, ÑöÛkle, tumrdlataì, kram·¯i, podomnÌ prodavaËi i ¯emeslnÌci ñ ti vöichni chtÏli profitovat na obecnÌ
slavnosti. Hody byly tÈû termÌnem k vyrovn·nÌ dluh˘, plateb za sluûbu,
uzavÌr·nÌ v˝znamn˝ch smluv (ÑDali si slovo po hodovÈ muzice.ì) apod.
Utuûovaly se rodinnÈ vazby, nejuctivÏji byli zv·ni kmot¯i a p¯espolnÌ
p¯ÌbuznÌ, z peËlivÏ vygruntovan˝ch statk˘ i domk˘ vonÏly hodovÈ husy
a kachny, lÌöeÚskÈ kol·Ëe byly skuteËn˝m pojmem öiroko daleko. To vöechno ovöem st·lo penÌze. ÑVehÈbÈ se, haù ti nehodÏlajÛ st·rkÛ!ì nab·dali
rodiËe svoji dceru p¯ed hody (vûdyù st·rka musela mÌt na kaûd˝ hodov˝ den
novÈ hedv·bnÈ Ëi brok·tovÈ Ñöatyì ñ svrchnÌ sukni, kordulku i fÏrtoch)
a takÈ rËenÌ ÑPo hodech sÛ kapce pr·zn˝ jak stodole na ja¯e.ì je zcela v˝mluvnÈ. Za zmÌnku stojÌ i zcela odliönÈ vnÌm·nÌ dÏtskÈho kolektivu.
ZatÌmco dnes se tÏöÌme na krojovanou drobotinu v hodovÈm pr˘vodu, d¯Ìve
byly hody slavnostÌ v˝hradnÏ Ëty¯ st·rkovsk˝ch p·r˘, chasy, dom·cÌch
a p¯espolnÌch host˘. DÏtem byl vstup na taneËnÌ Ñplacì zapovÏzen, bavily
se samy u blÌzkÈ studny, na nÌû sedÏl harmonik·¯ Ëi flaöinet·¯, a malÌ taneËnÌci se snaûili napodobit taneËnÌ figury dospÏl˝ch.
Viditeln˝m znakem st·rkovskÈho ˙¯adu bylo Ñpr·voì (linyj·r) ñ p˘vodnÏ ozdoben· lÌskov· h˘l, kterou prvnÌ st·rek po celou dobu ¯ÌdÌ hodovÈ
veselÌ a kter· je tÈû symbolem jeho zodpovÏdnosti za po¯·dek v obci po dobu kon·nÌ hod˘. Bylo tÈû prost¯edkem neverb·lnÌ komunikace, jak o tom
svÏdËÌ text jednÈ z pÌsnÌ:
Ñ...a deû st·rek hoderÌ pr·vem na tabolo,
juû mozeka zahr· a st·rci majÛ sÛlo.ì
ÑTabolÛì rozumÌme st˘l, za nÌmû sedÏla obecnÌ rada. Symbolem hod˘
je takÈ ozdoben· m·je s tyrolsk˝m ö·tkem, rozmar˝novÈ pruty, kter˝mi
st·rci podÏlovali vöechny pozvanÈ, a dost·vali za to penÏûit˝ p¯ÌspÏvek
na muziku. ÑVatro rozmar˝noì mÏl kaûd˝ st·rek na klobouku, v hedv·bÌ
obleËen· st·rka musela mÌt kytici rozmar˝n˘ v ruce. Obliba tohoto ke¯e
vych·zÌ z vÌry v jeho ochrannou sÌlu, ostrÈ aroma podle lidov˝ch povÏr
zah·nÌ zl· kouzla.
Kdo je vlastnÏ st·rek? Inu, odpovÏÔ nenÌ ˙plnÏ jednoduch·. Svobodn˝
a movit˝ ml·denec, v˝born˝ zpÏv·k a taneËnÌk, odv·ûn˝ a siln˝ muû, kter˝
zastupoval chasu v jedn·nÌ s obecnÌm ˙¯adem, zodpovÌdal za finanËnÌ
str·nku hod˘, za klid a po¯·dek u muziky, ¯Ìdil sloûit˝ taneËnÌ po¯·dek, p¯ijÌmal p¯espolnÌ hosty, vyhlaöoval sÛla, uv·dÏl svobodnÈ dÌvky do tance, ale
takÈ trestal vöechny, kdo se proti hodovÈmu protokolu jakkoli provinili...
Tedy û·dn· velk· z·bava, ale povinnosti a zodpovÏdnost za veökerÈ dÏnÌ.
Ale souËasnÏ bylo vûdy st·rkovstvÌ l·kavÈ, vûdyù b˝t st·rkem a st·rkou
znamenalo tu nejvÏtöÌ poctu, jÌû mohli mladÌ lidÈ v obci dos·hnout,
vpravdÏ ûivotnÌ ud·lost, na niû se pak cel˝ ûivot vzpomÌnalo...

K povinnostem st·rka pat¯ilo takÈ tzv. zav·dÏnÌ ñ Ñ...to znamen· zatanËiti se svou taneËnicÌ dokola a zavÈsti ji hostu z cizÌ dÏdiny...ì, pouËuje
n·s dobov˝ rukopis. Tento obyËej byl nesmÌrnÏ d˘leûit˝, Ñvûdyù koho st·rci
nezavedli, nesmÏl tanËitiì; bylo tedy velkou ctÌ b˝t zaveden. K prvnÌmu
ËestnÈmu tanci na placu pod m·jÌ vyzvali st·rci majitele panstvÌ, p¯espolnÌ
chasa byla vÌt·na maröem (pochodem), vÌnem a kol·Ëi a pak teprve byla
slavnostnÏ zavedena ñ a to prosÌm kdykoli ñ i uprost¯ed jinÈho tance!
Co se o hodech tanËilo? StarÈ lÌöeÚskÈ figur·lnÌ tance zapsanÈ Frantiökem Svobodou (LidovÈ tance z LÌönÏ. Praha 1954), sousedsk·, r˘znÈ typy
mazurky, od Ëty¯ic·t˝ch let 19. stoletÌ dos·hla velkÈ obliby polka...
Po taneËnÌch sÈriÌch se p¯ipÌjelo vÌnem a pivem, leË i tehdy se dodrûoval p¯Ìsn˝ protokol. PrvnÌ p¯Ìpitek pat¯il nejmilostivÏjöÌmu cÌsa¯i p·nu a cÌsa¯ovnÏ:
ÑNa zdravÌ Marije Terezije,
na zdravÌ cÌsa¯e p·na,
co n·m te klobÛËke lemovanÈ
na hlavo d·v·.ì
Druh˝ p¯Ìpitek smÏ¯oval k nejd˘stojnÏjöÌmu panu far·¯i a vrchnosti,
t¯etÌ Ñvöem p·n˘m host˘m a celÈ spoleËnosti VIVAT!ì ÑPo kaûdÈm tanci
dÏvËata za ruce se drûÌce ve dvou i vÌce kruzÌch okolo m·je ,se toËijÛí zvolna, zpÌvajÌce.ì
V hodovÈ pondÏlÌ bylo pod m·jÌ stÌn·nÌ berana. ZvÌ¯e p¯iv·zanÈ na lavici bylo ozdobeno stuhami a zelen˝mi ratolestmi a nejen prvnÌ, ale i dalöÌ
t¯i st·rci museli dok·zat svoji obratnost a sÌlu a setnout kaûd˝ svÈho berana
Ñna jeden r·zì.
ÑJ· se ti, ber·nko, nebojÌm,
j· ti tvÛ hlavÏnko horazÌm;
na jednÛ, na dvakr·t, za t¯ikr·t,
j· ti tvÛ hlavÏnko mosÌm sùat.ì
ZpÌvali st·rci obch·zejÌce berana. Ne˙spÏch znamenal zesmÏönÏnÌ
p¯ed celou obcÌ a nenÌ tedy divu, ûe st·rci ch·pali tento zvyk jako vyvrcholenÌ hod˘. StÌn·nÌ berana mÏlo sv˘j pevn˝ protokol, jak dokazujÌ poËetnÈ
pÌsnÏ s touto tematikou; jednalo se vlastnÏ o zvl·ötnÌ typ lidovÈho divadla.
Deklamovaly se ûertovnÈ proslovy na tÈma beranov˝ch h¯Ìch˘, za nÏû byl
pozdÏji usmrcen. (Vzd·lenou ozvÏnou m˘ûe b˝t ËtenÌ ˙smÏvn˝ch hodov˝ch Ñparagraf˘ì, jak to zn·me z jin˝ch obcÌ; u n·s ale nezdom·cnÏlo.)
Ze zabit˝ch zvÌ¯at hostinsk˝ p¯ipravil chase a muzikant˘m hostinu. Po roce
1848 bylo stÌn·nÌ berana zak·z·no; zaËalo b˝t vnÌm·no jako t˝r·nÌ zvÌ¯at,
a tak mÌsto smrti zvÌ¯ete p¯iv·ûel jezdec ñ vrchnostensk˝ posel pro berana
ÑpardÛnì (omilostÚujÌcÌ rozsudek).
M·je se stavÏla v sobotu, nedÏle byla vyhrazena cÌrkevnÌ slavnosti,
zvanÌ na hody a malÈ veËernÌ z·bavÏ. V pondÏlÌ chodili st·rci s muzikou
pro svoje st·rky, kterÈ byly shrom·ûdÏny v domÏ prvnÌ z nich (z tohoto zvyku se vyvinul dneönÌ velk˝ hodov˝ pr˘vod), spoleËnÏ pak p¯iöli na Ñplacì,
kde byla odpolednÌ z·bava, jejÌmû vyvrcholenÌm bylo stÌn·nÌ berana.
Odpoledne p¯ich·zelo mnoho hostÌ dom·cÌch i p¯espolnÌch: ÑKaûdÈmu
p¯ÌchozÌmu k m·ji hudba zahraje ihned kratiËk˝ pochod. A i kdyby za tance
nÏkdo z nich p¯ich·zel k m·ji, hned p¯estane se tanËit, neboù hudebnÌci p¯eruöÌ ,skoËnÛë a spustÌ p¯ich·zejÌcÌmu ,maröë,ì pÌöe Bartoö ñ MaöÌËek ve svÈ
monografii LÌöeÚ z roku 1902. Po veËe¯i muzika pokraËovala, tancovalo se
buÔ venku pod m·jÌ, nebo v ÑsÛloì (s·le) aû do r·na. V ˙ter˝ a ve st¯edu byl
hodov˝ protokol kromÏ stÌn·nÌ berana stejn˝ jako v pondÏlÌ. M·je se k·cela
v sobotu po sv·tku sv. Martina, druh˝ den ñ v nedÏli se pak vöichni st·rci
˙Ëastnili hrubÈ möe, kter· byla slouûena pr·vÏ za nÏ.
Tak vidÌte, proöli jsme spoleËnÏ Ë·st hodovÈho protokolu, kter˝ byl
velmi sloûit˝ a ne kaûd˝ z n·s by obst·l na v˝bornou. B˝t st·rkem prostÏ
nenÌ jednoduchÈ, je to ustaviËnÈ plnÏnÌ povinnostÌ pod drobnohledem nejen ÑsÛdnÈ stoliceì, ale celÈ shrom·ûdÏnÈ obce. Velk· ˙cta tedy pat¯Ì vöem,
kte¯Ì na sebe tuto zodpovÏdnost vzali v minulosti, berou letos a snad budou
br·t i v dalöÌch letech...
PhDr. Josef Tr·vnÌËek

LÍEÒSKÉ NOVINY

Jazykové okénko
Dovolte mi prosÌm malÈ pouËenÌ t˝kajÌcÌ se spr·vn˝ch tvar˘ obyvatelskÈho jmÈna odvozenÈho od n·zvu naöeho mÏsteËka. Jiû nÏkolik let si vöÌm·m, ûe se v mluvenÈ i psanÈ podobÏ bohuûel rozm·h· LÌöeÚ·k ñ zcela logicky utvo¯en˝ od n·zvu LÌöeÚ p¯Ìponou ñ·k
(podobnÏ jako VÌdeÚ ñ VÌdeÚ·k), a p¯esto nespr·vn˝! (Dokonce se objevuje p¯ech˝len· LÌöeÚaËka!) PodobnÏ bychom mohli odvozovat
pomocÌ neutr·lnÌ p¯Ìpony ñan a mÏli bychom LÌöeÚana a LÌöeÚanku, p¯ÌpadnÏ LÌöÚana a LÌöÚanku (podobnÏ jako Praûan, BrÚan apod.),
ale opÏt bychom byli na jazykovÈm scestÌ.
Jak je to tedy spr·vnÏ? V souladu s mÌstnÌm ˙zem, kter˝ je urËujÌcÌ a musÌme jej ctÌt, je nutno obyvatelskÈ jmÈno odvozovat pomocÌ
p¯Ìpony ñ·k, kterou ale nech·peme jako hovorovou (viz Praû·k, BrÚ·k, Rus·k...), ale jazykovÏ neutr·lnÌ. NavÌc p¯i odvozov·nÌ doch·zÌ
v z·kladovÈm slovÏ LÌöeÚ k tzv. z·nikovÈ hl·skovÈ alternaci (e:0), tedy vynech·nÌ samohl·sky ñeñ. Spr·vnÈ tvary jsou tedy LÌöÚ·k ñ
LÌöÚaËka, v ËÌsle mnoûnÈm LÌöÚ·ci ñ LÌöÚaËky (n·¯eËnÏ LÌöÚaËke). U p¯ech˝lenÈho slova LÌöÚaËka je moûn˝ jeötÏ jeden spr·vn˝ tvar
odvozen˝ p¯Ìponou ñka p¯Ìmo od z·kladovÈho slova LÌöeÚ: LÌöeÚka ñ LÌöeÚky (n·¯eËnÏ LÌöeÚke, viz text pÌsnÏ LÌöeÚke na pÛti). V tomto
p¯ÌpadÏ se nÏkdy takÈ p¯i nedbalÈ v˝slovnosti nahrazuje ñÚñ za ñnñ, proto m˘ûeme slyöet o LÌöence a LÌöenk·ch.
A tak je jedno, zda jste se v LÌöni narodili Ëi jste p¯iputovali z blÌzka i daleka, vÌt·m v·s vöechny do spolku (nejen jazykovÏ) spr·vn˝ch
LÌöÚ·k˘ a LÌöÚaËek a vyz˝v·m ke spoleËnÈmu ˙silÌ za obec kr·snÏjöÌ a hlavnÏ vlÌdnÏjöÌ! VÌte, ona opravdu stojÌ za velkÈ ˙silÌ a n·mahu;
vÏ¯te, ûe to vöe dok·ûe nejen vr·tit, ale dokonce jako v poh·dce ötÏd¯e zn·sobit...
PhDr. Josef Tr·vnÌËek

Zemřel Oldřich Machač – legenda českého a světového hokeje
Ve st¯edu 10. 8. 2011 zem¯el ve vÏku 65 let b˝val˝ hokejista, trojn·sobn˝ mistr svÏta, Old¯ich MachaË. Za svÈho ûivota dos·hl
mnoha v˝znamn˝ch ˙spÏch˘ a v roce 2003 byl spoleËnÏ s hokejisty Mgr. Josefem »ern˝m a Ing. Frantiökem äevËÌkem (vöichni
z LÌönÏ) ocenÏn titulem ÑV˝znamn˝ obËan LÌönÏì. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti poskytl v dubnu roku 2004 LÌöeÚsk˝m novin·m rozhovor,
kter˝ do dneönÌho dne neztratil nic na svÈ aktu·lnosti, a kter˝ jako vzpomÌnku otiskujeme v plnÈm znÏnÌ.
Old¯ich MachaË byl v˝raznou postavou hokejovÈho sportu a nesmazatelnÏ se zapsal do jeho historie.
Zem¯el vynikajÌcÌ hokejista i ËlovÏk. »est jeho pam·tce.
NejmladöÌm z trojice vyznamenan˝ch
lÌöeÚsk˝ch obËan˘ je pan Old¯ich MachaË,
kter˝ se narodil 18. 4. 1946 v ProstÏjovÏ.
Zaslouûil˝ mistr sportu a nositel dvou st·tnÌch vyznamen·nÌ zaËÌnal s hokejem v û·kovskÈm druûstvu éelez·ren ProstÏjov,
pokraËoval v dorostu a ve II. hokejovÈ lize.
V dobÏ z·kladnÌ vojenskÈ sluûby hr·l za jihlavskou a koöickou Duklu. V ligovÈ kariÈ¯e
pokraËoval aû do roku 1978 v ZKL Brno,
kde hr·l 13 sezon a vst¯elil p¯es 100 gÛl˘.
V reprezentaci sehr·l od roku 1967 297
utk·nÌ a na svÈm kontÏ m· 42 branek. V letech 1967 aû 1978 byl nep¯etrûitÏ ˙ËastnÌkem MS. Je Mistrem svÏta z let 1972, 1976,
1977, Mistrem Evropy z let 1971, 1972,
1976, 1977. St¯Ìbrn˝ na olympijsk˝ch hr·ch
v roce 1968, bronzov˝ z roku 1972 a opÏt
st¯Ìbrn˝ v roce 1976. V roce 1982 se stal
Mistrem NSR s muûstvem Rosenheimu, kam
odeöel po ukonËenÌ reprezentaËnÌ a dom·cÌ
ligovÈ kariÈry v roce 1978.
● Pane MachaËi, jakÈ byly vaöe sportovnÌ
zaË·tky?
Sport mÏ bavil odmaliËka. Hr·l jsem hokej
v ProstÏjovÏ od û·Ëk˘ aû po druholigovÈ
muûstvo. Z ProstÏjova jsem odeöel do Jihlavy a tam jsem v Dukle Jihlava nemÏl nic lepöÌho na pr·ci, neû se jednoho dne sebrat a odjet naËerno, podÌvat se dom˘. P¯iölo se na to,
dostal jsem sedm dnÌ Ñkas·rnÌkaì. Kdyû se
potom rozhodovalo, kdo kam p˘jde, tak jsem
vzhledem k onomu proh¯eöku musel z Jihlavy odejÌt a vzali si mÏ do Koöic, za coû
jsem dodnes nesmÌrnÏ vdÏËn˝, protoûe Koöice mÏ vlastnÏ sportovnÏ ÑudÏlalyì.
Kdyû jsem byl v ProstÏjovÏ, tak m˝m snem
samoz¯ejmÏ byla Kometa Brno, protoûe Kometa byla tenkr·t obrovsk˝ pojem a kaûd˝,
kdo chtÏl v hokeji nÏco dok·zat, k nÌ vzhlÌûel. Takûe j· jsem to rozhodov·nÌ mÏl naprosto jasnÈ. V BrnÏ jsem str·vil moc hezk·
lÈta aû do roku 1978, kdy jsem odeöel
do NSR do Rosenheimu, kde jsem Ëty¯i roky
p˘sobil a poda¯ilo se n·m zÌskat titul mistra
NSR.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Stačí být slušný
● Vzpomenete si na sv˘j prvnÌ ligov˝ z·pas?
PrvnÌ ligov˝ z·pas jsem odehr·l v KoöicÌch
a abych pravdu ¯ekl moc si na to nevzpomÌn·m,
protoûe jsem byl tak straönÏ nervÛznÌ, ûe jsem
ten z·pas proûil jako ve sn·ch.
● Co povaûujete za sv˘j nejvÏtöÌ ˙spÏch?
Ty ˙spÏchy jsou spojeny p¯ev·ûnÏ s n·rodnÌm
muûstvem. To byl sen kaûdÈho hr·Ëe dostat se
do n·rodnÌho muûstva. Velk˝m ˙spÏchem bylo
MS v Praze, ovöem tomu p¯edch·zel Grenobl,
na kter˝ se hodnÏ zapomÌn· a tam jsme zase
po dlouhÈm Ëase porazili SovÏty. MS ve Stockholmu mÏl zase jinÈ klady, to byla doba, kdy porazit Rusy, bylo vlastnÏ nejvÏtöÌm ˙spÏchem.
N·sledky, kterÈ to mÏlo, vöichni zn·me. DalöÌm
vrcholem byl Kanadsk˝ poh·r, protoûe to bylo
vlastnÏ takovÈ prvnÌ obrovskÈ srovn·nÌ evropskÈho a kanadskÈho hokeje, kde se jasnÏ uk·zalo, ûe tzv. Ñvyn·lezci hokejeì, jak jsme jim ¯Ìkali, nemajÌ monopol na to umÏt hr·t hokej.
● Jak hodnotÌte dneönÌ hokej?
Nikdy jsem nemÏl r·d, kdyû nÏkdo ¯Ìkal: ÑKdyû
jsme hr·li my tenkr·t.ì To se tÏûko srovn·v·.
MyslÌm si, ûe hokej dneska tÌm, ûe se nast¯elujÌ
puky, je rychlejöÌ a po mnoha str·nk·ch i bezohlednÏjöÌ. Dnes se kvalitnÌ, technick˝ hr·Ë
brzdÌ tÌm, ûe se h·kuje, soupe¯ se na nÏho povÏsÌ,
vrazÌ mu hokejku pod paûi, öù·r· s nÌ kolem nosu
atd. a to opravdu nesn·öÌm a proto jsem na hokej
tak trochu zanev¯el. Velkou vinu d·v·m rozhod-

ËÌm, ti musÌ tenhle souboj hr·Ë˘ ÑukoËÌrovatì, musÌ ho u¯Ìdit. Pokud si rozhodËÌ hraje
na slepÈho, z jak˝chkoliv d˘vod˘, vyvol·v·
to emoce a pak se nem˘ûe nikdo divit, ûe se
hr·Ëi poperou. MyslÌm si, ûe rozhodËÌ jsou
bohuûel nejslaböÌm Ël·nkem v naöem hokeji.
Jinak je ten sport po¯·d tvrd˝, je rychl˝, ale
ûe by se to zase aû tak zmÏnilo, to bych si
netroufal ¯Ìct. Po¯·d tam musÌ z˘stat ta hlava,
improvizace.
● Vaöe z·liby?
Ivan Hlinka t¯eba maluje, tak tohle mÏ nepostihlo, protoûe na malov·nÌ m·m ÑchromÈ
ruceì. R·d pracuji manu·lnÏ se d¯evem, se
ûelezem. Byl jsem teÔ ned·vno na lyûÌch,
a myslÌm si, ûe to bude do budoucna m˘j konÌËek. Dal jsem si z·vazek, ûe budu pravidelnÏ kaûd˝ rok jezdit na hory. Je to n·dhern˝
sport a je u toho obrovsk· legrace.
● Co sport dal a vzal?
MnÏ se to tÏûko ¯Ìk·, protoûe, kdo tu atmosfÈru nezaûil, na tÈto ˙rovni, na kterou jsem
se dostal j·, tak to nepochopÌ. Sport mi dal
obrovsk˝ p¯ehled do ûivota. Na vöechno
kolem sebe se dÌv·m troöku jin˝ma oËima.
Sport mi dal takÈ pozn·nÌ, ûe hlavnÌ je z·zemÌ doma. To aby mÏl ËlovÏk v po¯·dku, protoûe pokud doch·zÌ v rodinÏ k nÏjak˝m konflikt˘m, tak o Ëem potom ten ûivot je. Jsem
r·d, ûe jsem tohle vöechno v ûivotÏ nÏjak
ust·l, a ûe mi k tomu pomohla rodina.
Vzal mnÏ troöku zdravÌ, protoûe ta n·maha se
p¯ece jenom potom projevÌ v pozdÏjöÌm vÏku. Ale zase vych·zÌm z toho, ûe jsou na tom
lidÈ h˘¯e.
● Vaöe ûivotnÌ krÈdo?
»lovÏk se m· chovat tak, aby nebyl na obtÌû
svÈmu okolÌ, b˝t sluön˝ ke vöem lidem. MusÌ
vlastnÏ vyzn·vat z·sady sluönÈho chov·nÌ
a sluönÈho ûivota. MnÏ je absolutnÏ jedno,
jestli je nÏkdo Ëerven˝, zelen˝ nebo Ëern˝.
Pokud se ËlovÏk chov· sluönÏ nem˘ûe mÌt
problÈm. Takûe, j· si myslÌm, ûe je to jenom
o tom sluönÈm chov·nÌ a o tom, aby lidÈ
dodrûovali urËitÈ z·sady. O nic jinÈho nejde.
DÏkuji za rozhovor. (J. ProdÏlal)

!

● 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.
● KoupÌm pÏkn˝ byt Ëi RD v BrnÏ i okolÌ. Tel. 725 935 026.
● 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!
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● 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.
● 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.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ mobil: 604 142 037, tel.: 515 545 205.
● RYCHL¡ PŸJ»KA 5ñ10 000 KË bez poplatku p¯edem, bez vol·nÌ
na drah· ËÌsla. Informace na tel. 608 282 608. Brno a Brno-venkov.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, LCD monitor˘, videÌ,
Hi-Fi vÏûÌ, CD a DVD p¯ehr·vaË˘... Kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● Prod·m d¯ev. chatku v LÌöni na vl. poz., 1200 m2, tel.: 777 882 963.
● Prodej ñ v˝mÏna, domek ñ chalupu se zahradou, smÏr BuËovice, ihned k nastÏhov·nÌ za byt v BrnÏ, tel.: 776 690 646.
● MLAD¡ RODINA KOUPÕ ZAHR¡DKU V LÕäNI. Tel.: 773 255 435,
e-mail: martinvasek@yahoo.com.
● Pronajmu gar·û, Star· LÌöeÚ, ul. Heydukova. Tel.: 732 212 472.
● Hled·m manûel. p·r v d˘chodu s domem nebo chatkou se zahradou k obËasnÈmu hlÌd·nÌ malÈ p¯ÌtulnÈ fenky psa. Tel.: 733 155 702.
● 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.
● VymÏnÌm OB 5+1 na kraji Vinohrad za 3+1 i v LÌöÚi. T. 728 845 722.
● Kov·¯stvÌ, z·meËnictvÌ L. JANKŸ zhotovuje br·ny, m¯Ìûe, ploty
a z·bradlÌ. P¯edzahr·dkovÈ ploty vË. podezdÌvek. Tel. 607 915 170.
● SPORTCENTRUM Olga v·s zve k pravidelnÈmu cviËenÌ v LÌöni!
Kotlanka: z·¯Ì 2011 ñ ZUMBA pro zaË. + BODYFORMING na fitballech. Zä Holzova 1: ¯Ìjen 2011 ñ AQUA AEROBIK. BliûöÌ info: Olga
äebestov·, tel: 737 568 620, e.: OLCASEBESTOVA@seznam.cz,
www.sportcentrumolga.webnode.cz.
● www.photokids.cz ñ Fotografov·nÌ miminek, dÏtÌ a rodinn˝ch
portrÈt˘, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.
● KOMPLETNÕ REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTOV›CH
JADER, OBKLADA»SK… A INSTALAT…RSK… PR¡CE.
Pohanka spol. s r. o., Brno. Tel. 731 506 652, 731 506 653.

Již 20 let se staráme o vaše zdraví.

I v září máme na vybrané
přípravky až 20 % slevy.
Více se dozvíte na www.lekhornik.cz
nebo na tel. č. 544 210 118 a přímo v lékárně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv lékárny.

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

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

● INSTALAT…RSK… A TOPEN¡ÿSK… PR¡CE. Tel. 737 866 728.
E-mail: lw.montaz@gmail.com.
● KADEÿNICTVÕ JASMÕN ñ KOTLANOVA 7, BRNO-LÕäE“
Kade¯nictvÌ: Zuzana ZajÌËkov· ñ 604 933 569, Lucie Weisov· ñ
773 623 053, Monika Slab· ñ 721 170 844. KosmetiËky: Petra
Tomanov· ñ 603 386 634, Simona Antoöov· ñ 777 154 581.
Z·¯ijov· akce: prodluûov·nÌ ¯as ñ 990 KË, celkov· kosmetika ñ 290 KË.

SIMPLY CLEVER

Pºedjede Vaše
oekávání
Ilustraní foto

ŠKODA Fabia Magic Easy již od 194 900 K
Zažijte opravdovou spokojenost na všech svých cestách. S vozy Fabia Magic Easy jsou totiž nyní spolehlivost a kvalita ješt dostupnjší.
Za neuvºiteln nízkou cenu získáte prostorný automobil vybavený autorádiem, centrálním zamykáním a zárukou prodlouženou na 4 roky.
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Fabia Magic Easy: 5,7 l/100 km a 132 g/km

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

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

Držitel certifikátu ISO 9001

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Zdravíme všechny pŉátele
Líšeļského Centra Obchodu a Služeb
a obyvatele Líšnė.
Je tu nový školní rok, stačí udělat správný
krok a jste ve svém centru. LCOS tímto přeje všem prvňáčkům, žákům
a studentům úspěšný start a hlavně chuť
do učení. Budoucnost přeje připraveným

a tímto heslem se řídí i vaše LCOS. Jak
již mnozí z nás zaregistrovali, v létě byly
otevřeny 1. a jediné líšeňské domácí potřeby
a železářství v Líšni. Lákadlem k návštěvě
jsou nejen moderní prostory a široký výběr

zboží, ale i příjemné ceny a ochotná obsluha.
Provozovny v centru pro nás na měsíc
září připravily řady cenových akcí a zvou
nás i na kulturní zážitky. Pojďme se bavit
i výhodně nakupovat u nás v Líšni.

Pište nám nápady, připomínky a dotazy na www.lcos.cz do NAPIŠTE NÁM. Děkujeme.

DROGERIE ELKUP
v novém kabátě
pro měsíc září nabízí:
nabízí bohatý sortiment zboží, půjčují nářadí, kopírují i skenují do formátu A3

Lovela 3l
color ze 199,90 Kč

99,90 Kč

Vybíráme z široké nabídky:
Půjčovna nářadí
Tepovač koberců,
čalounění
Průmyslový vysavač
Aku vrtačka
Příklepová vrtačka

Cena
s DPH / den

Vratná
záloha

250 Kč
198 Kč
129 Kč
100 Kč

10 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

Nekuřácká restaurace U Fidela je
opět o něco větší a útulnější. Pestrý
program zaujme a láká k návštěvám.

Odol protect
zubní pasta 29,90 Kč

12,90 Kč

přijďte si vychutnat konec léta u pivního speciálu.

Zvěřinové hody
19. 9.–3. 10. 2011

Kopírování / skenování:
A4 / A3 černobíle
A4 / A3 barevně
Skenování A3 / A4

Dožínkové pivo
od 10. 9. 2011

Ariel 1,5l 159,90 Kč

1,90 Kč / 3,80 Kč
14,90 Kč / 27,90 Kč
5,90 Kč

99,90 Kč

K DOSTÁNÍ TAKÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ
POMŮCKY
Otevírací doba: po–pá 9–19, so 8–13
tel: 544 211 944, 725 966 988
e-mail: dpz@lcos.cz
AKCEPTUJÍ PLATEBNÍ KARTY

nabídka tradičních specialit.

„OKTÓBRFEST“
30. 9.–5. 10. 2011
Oktoberfest je svátkem piva a mnichovských
specialit. Přijďte k Fidelovi okusit Paulaner Bier, chutnou vepřovou kotletu nakládanou v pivě a mnoho
dalších pochutin, jež se s pivy doplňují v jedinečné
gurmánské zážitky.

Domestos wc
750 ml 49,90 Kč

30. 9. navíc
s HUDEBNÍM DOPROVODEM.

29,90 Kč
Více akčního zboží na www.drogerieelkup.cz.

Více informací sledujte na www.ufidela.cz

LÉKÁRNA MASAROVA
Otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
Tel. 544 214 134, www.lekarnalisen.cz
Daylong 50+UVA a Daylong 30+ UVA Kids 100 ml
Multivitamin Spiderman 60 gummies
Rakytníkový sirup s pomerančem 225 ml
Smoklin multivitamin proti negativním vlivům pro kuřáky 30 tbl
Varixinal gel pro zdravé žíly
Koenzym Q10 10- 30+30 tbl. zdarma pro zdravé srdce a proti únavě
Aloe – vera 470 mg 30 tbl. + 1000 ml
Acylpyrin 10x500 mg
Detralex tbl. ﬁlm. 60
Lexaurin tbl. 30*3mg

299 Kč
169 Kč
79 Kč
229 Kč
99 Kč
169 Kč
149 Kč
21 Kč
doplatek 229 Kč
95 Kč

V nabídce přípravky pro bezlepkovou dietu,
možnost objednání také z katalogu.

Vstřícný a profesionální přístup
pana doktora farmacie
a jeho kolegyň nám přináší
příjemné cenové nabídky

Klientská karta Lékárny Masarova pro celou rodinu = odměna až 30 Kč za recept
LÍEÒSKÉ NOVINY
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ZŠ Masarova v září konečně zazáří
é·ky Zä Masarova, kte¯Ì tak jako kaûdÈho prvnÌho z·¯Ì vtrhli plni
energie do ökoly, neËekal jen dob¯e zn·m˝ a p¯es pr·zdniny öùastnÏ zapomenut˝ tÛn ökolnÌho zvonku, ale i zvuky zcela jinÈho r·zu. Bouch·nÌ
kladiv, vrt·nÌ sbÌjeËky, ökr·b·nÌ öpachtlÌ a vöemoûn˝ jin˝ pracovnÌ lomoz znaËily jedinÈ. Tolik vytouûen· rekonstrukce ökoly je koneËnÏ
tady!

A ûe uû to bylo zapot¯ebÌ. ÑZä Masarova oslavÌ letos t¯icet let a bÏhem
tÈ doby doölo pouze k rekonstrukci jednÈ tÏlocviËny a k nÌ n·leûÌcÌ koupelny. Jinak prov·dÌme pouze bÏûnÈ opravy jako je ˙drûba a v˝mÏna podlahov˝ch krytin,ì prozradil ¯editel ökoly Mgr. Ivo Z·leö·k.
To rekonstrukce, kterÈ zapoËala v srpnu a vyvrcholÌ na konci z·¯Ì, zmÏnÌ vzhled ökoly doslova od podlahy aû po st¯echu. Jako prvnÌ se do rukou
¯emeslnÌk˘m dostala podlaha ve ökolnÌ kuchyni. JejÌ rekonstrukci zaplatila
ze sv˝ch prost¯edk˘ lÌöeÚsk· radnice. ÑPodlaha ökolnÌ jÌdelny éS Masarova
byla ve öpatnÈm technickÈm stavu, kter˝ nevyhovoval p¯edevöÌm po str·nce
hygienickÈ. Bylo t¯eba tento kritick˝ stav okamûitÏ ¯eöit, proto mÏstsk· Ë·st

LÌöeÚ vyËlenila Ë·stku na opravy v rozpoËtu na tento rok,ì ¯ekl k tomu starosta LÌönÏ Mgr. B¯etislav ätefan.
Snaha mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ mÏla z·sadnÌ vliv i na zÌsk·nÌ stÏûejnÌch prost¯edk˘ z OperaËnÌho fondu ûivotnÌho prost¯edÌ EvropskÈ unie.
ÑJe to hlavnÏ velk· z·sluha radnice, kter· se jiû nÏkolik let snaûila, aby ty
penÌze od evropsk˝ch fond˘ sehnala. Poda¯ilo se jÌ, abychom penÌze dostali
pr·vÏ my. Nebylo to snadnÈ, protoûe v BrnÏ je hodnÏ ökol, kterÈ o tuto dotaci stojÌ,ì chv·lil lÌöeÚskou radnici pan ¯editel. DÌky dotaci od EvropskÈ
unie, kterou kofinancuje mÏsto Brno aû na Ë·stku tÈmÏ¯ pades·ti dvou miliÛn˘ korun, dojde k zateplenÌ budovy celÈ ökoly. ÑCÌlem projektu je snÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti vybran˝ch z·kladnÌch ökol prost¯ednictvÌm
v˝mÏny otvorov˝ch v˝plnÌ, zateplenÌm fas·dy a st¯ech,ì doËteme se na webov˝ch str·nk·ch mÏsta Brna. äkole tato rekonstrukce p¯inese p¯edevöÌm
v˝znamnÈ ˙spory penÏz, kterÈ jinak padly na vyt·pÏnÌ budovy, d¯Ìve odhalenÈ öpatnÏ tÏsnÌcÌmi okny. A nejen to ñ Zä Masarova samoz¯ejmÏ zkr·snÌ,
na coû se tÏöÌ p¯edevöÌm jejÌ û·ci. To potvrdil i ¯editel ökoly: ÑS û·ky o tom
mluvÌme jiû nÏkolik let, protoûe se jim ökola, tak jak vypadala, nelÌbila.
Sami se ptali, kdy uû bude koneËnÏ hezk·, t¯eba jako na NovolÌöeÚskÈ. TÏöÌ
se samoz¯ejmÏ i rodiËe, kter˝m z·leûÌ hodnÏ na vzhledu ökoly, kam jejich
dÏti doch·zejÌ.ì
StaröÌ û·ci jsou tak smÌ¯eni s trochou nepohodlÌ, kterÈ je bÏhem rekonstrukce Ëek·. To mladöÌ dÏti z prvnÌho stupnÏ se z nov˝ch t¯Ìd radujÌ uû
od prvnÌho ökolnÌho dne, neboù projekt byl nachyst·n tak, aby nastoupili jiû
do novÈho.
To hlavnÌ ale Zä Masarova Ëek· na konci ökolnÌho roku, kdy je v pl·nu
oslava t¯iceti let jejÌ existence. ÑBude to velk· sl·va. Pozveme b˝valÈ û·ky
a uËitele, samoz¯ejmÏ p¯edstavitele obce. CelÈ to bude zar·mov·no tou
kr·snou ökolou. Je to vlastnÏ takov˝ d·rek k v˝roËÌ,ì uzav¯el spokojenÏ
¯editel Ivo Z·leö·k.
Lenka Mareöov·

„AKSANTI“ pravilo Salesiánské středisko v Líšni čtrnácti mladým lidem
a vyslalo je pomáhat do světa
ÑPomocÌ blÌzk˝ch pom·hejme daleko,ì ¯ekl si i mlad˝ Cyril VojtÏöek
a po absolvov·nÌ osmi vÌkendov˝ch ökolenÌ odjel na jeden rok pom·hat
do Indie, kde bude chudÈ a jinak znev˝hodnÏnÈ dÏti uËit angliËtinu
a informatiku. NenÌ s·m. ObËanskÈ sdruûenÌ Salesi·nskÈ asociace
Dona Bosca (SADBA) vyslalo bÏhem tohoto lÈta do r˘zn˝ch kout˘ planety, nejËastÏji do zemÌ t¯etÌho svÏta, dalöÌch t¯in·ct mlad˝ch lidÌ. Tito
dobrovolnÌci z celÈ »eskÈ republiky ñ mezi nimi i nÏkolik z Brna ñ vycestujÌ na dobu od jednoho mÏsÌce po jeden rok do destinacÌ jako je
Mexiko, Zambie, D.R. Kongo, Svazijsko, JAR nebo mÈnÏ exotickÈ Bulharsko. Jejich hlavnÌm ˙kolem v tÏchto zemÌch bude kromÏ v˝uky
cizÌch jazyk˘ a douËov·nÌ i vedenÌ volnoËasov˝ch aktivit, poskytov·nÌ
zdravotnÌ pÈËe, podpora fundraisingu a v˝uka technick˝ch dovednostÌ.
P¯ed nÏkter˝mi dobrovolnÌky vyvstanou obËas i znaËnÏ kuriÛznÌ ˙koly. ÑS dÏvËaty ze ökoly Holy Rosary jsem mÏla cviËit aerobic. ProblÈm byl
ale v tom, ûe jsme nemÏly k dispozici û·dnou tÏlocviËnu a co je horöÌ ani
p¯ehr·vaË, na kterÈm bych jim pustila hudbu ke cviËenÌ. Jednou se n·m
mÌstnÌ chlapci snaûili pomoct tak, ûe n·m ke cviËenÌ hr·li na bubny. VÏtöinou jsme, ale musely sk·kat do ˙plnÈho ticha. Bylo to trochu zvl·ötnÌ, ale
ölo to i tak,ì vzpomÌnala Alexandra äevËÌkov·, kter· m· jiû svoji voluntaristickou sluûbu v JihoafrickÈ republice za sebou. To MarkÈta Leng·lov·,
pr·vÏ pob˝vajÌcÌ v Kongu, ¯eöÌ komplikace zcela jinÈho r·zu. ÑJe to svÏt,
kde je ûena bran· podobnÏ jako dobytek. SmÌ mluvit, jen kdyû je t·z·na,
a na jejÌ n·zor stejnÏ neb˝v· br·n z¯etel. Zde v Salesi·nskÈm st¯edisku jsme
jedi- nÈ dvÏ ûeny. Jinak samÌ chlapci od patn·cti do dvaceti let. Je tudÌû
docela tÏûkÈ zÌskat si u nich autoritu, i kdyû jejich postoj k ûen·m je u nich
dÌky vÌ¯e samoz¯ejmÏ lepöÌ,ì lÌËila za pomoci telekonference jinak velmi
optimis- ticky naladÏn· Ëerstv· maturantka.
Vyjet s·m do cizÌ zemÏ pom·hat druh˝m vyûaduje jak vidno, velkÈ
odhodl·nÌ, odvahu a p¯edevöÌm vÌru v sama sebe i ostatnÌ. KromÏ toho je
vöak nutnÈ vynaloûit nemalÈ finanËnÌ prost¯edky na p¯Ìpravu a v˝jezd jednoho dobrovolnÌka. »·stka, kter· je k tomu zapot¯ebÌ, se pohybuje v rozmezÌ od sto t¯iceti do dvÏ stÏ pades·ti tisÌc korun. Nejen jako rozlouËenÌ se
Ëtrn·cti Ëerstv˝mi dobrovolnÌky se proto v lÌöeÚskÈm Salesi·nskÈm st¯edisku konala osmn·ctÈho Ëervna akce zvan· AKSANTI, tedy svahilsky ÑdÏkujiì. JejÌm hlavnÌm posl·nÌm bylo p¯edstavit dobrovolnÌky a p¯edevöÌm
myölenky obËanskÈho sdruûenÌ SADBA öirokÈ ve¯ejnosti a sezn·mit ji
s projektem Adopce na blÌzko, pomocÌ kterÈho je moûnÈ mladÈ lidi p¯i jejich dobrovolnickÈ misi finanËnÏ podpo¯it. Po¯adatelÈ se snaûili p¯edstavit
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sv˘j projekt z r˘zn˝ch ˙hl˘. Program tak kromÏ povÌd·nÌ b˝val˝ch i souËasn˝ch dobrovolnÌk˘ o jejich z·ûitcÌch a zkuöenostech tvo¯ily i z·bavnÈ
scÈnky, ochutn·vky tradiËnÌch jÌdel jednotliv˝ch zemÌ i poutavÈ vypr·vÏnÌ
salesi·nskÈho koadjutora (neboli pomocnÈho biskupa) Frantiöka RadeckÈho, kter˝ jiû od ¯Ìjna 2009 p˘sobÌ v Zimbabwe.
Misie Ëtrn·cti mlad˝ch dobrovolnÌk˘ jiû zaËala a pokud v·s jejich osudy v pro n·s tÏûko p¯edstaviteln˝ch podmÌnk·ch zajÌmajÌ m˘ûete je sledovat na www.sadba.org. Dostanete-li chuù jim pomoci, vaöe dalöÌ kroky
mohou smÏ¯ovat na www.adopcenablizko.cz, kde se dozvÌte o r˘zn˝ch
form·ch podpory jejich snaûenÌ.
Lenka Mareöov·

Historie Salesi·nskÈho dobrovolnictvÌ
1815 ñ V Bechii, malÈ italskÈ vesniËce vzd·lenÈ asi 30 km od TurÌna se narodil Giovanni Bosco. V devÌti letech se mu zd·l sen, ve kterÈm ho z·stup
kluk˘ vybÌdl, aby se o nÏ staral. Od ˙tlÈho dÏtstvÌ tak po¯·dal pro svÈ
vrstevnÌky nejr˘znÏjöÌ akce a za podpory okolÌ potÈ vystudoval na knÏze.
1841 ñ Don Bosco p¯ijal pod sv· ochrann· k¯Ìdla öestn·ctiletÈho zednickÈho uËnÏ Bartolomea Garelliho, kter˝ s dalöÌmi osmi kamar·dy zaËal
(pokraËov·nÌ na str. 7)

Dobrovolnice Maruöka PolÌvkov· v Indii.
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doch·zet na nedÏlnÌ katechismus. Vznikl tak st·l˝ d˘m Dona Bosca, kter˝ chlapc˘m nabÌzel nejen nov˝ domov, ale i moûnost vyuËit se ¯emeslu
a d·t svÈmu ûivotu smysl.
1888 ñ Don Bosco umÌr· a zanech·v· po sobÏ
nÏkolik spoleËenstvÌ jako Salesi·ny Dona Bosca. Jeho n·sledovnÌci se oznaËujÌ jako Salesi·nsk· rodina a snaûÌ se pom·hat dÏtem a mlad˝m
lidem.
1927 ñ PoË·tek salesi·nskÈho hnutÌ v »eskÈ republice.

1989 ñ Salesi·ni vystupujÌ z utajenÌ a zakl·dajÌ
nov· centra pro dÏti a ml·deû.
1994 ñ »eötÌ salesi·ni vytvo¯ili st¯edisko pro dÏti
a ml·deû v Bulharsku, ËÌmû zapoËala dobrovolnick· sluûba v zahraniËÌ.
2002 ñ V »eskÈ republice byl p¯ijat z·kon o dobrovolnickÈ sluûbÏ.
2003 ñ Mlad˝ student V·clav Neruda se vydal
na dobrovolnou sluûbu do salesi·nskÈho st¯ediska ml·deûe v Mexiku. S pomocÌ jeho zkuöenostÌ
vznik· program Caglerio, kter˝ umoûnil dalöÌm

mlad˝m lidem pomoct dÏtem v zahraniËÌ.
2005 ñ Skupina deseti mlad˝ch lidÌ se po kr·tkÈ
p¯ÌpravÏ vydala na misie do Bulharska, Indie,
Konga, Etiopie, Mexika a Slovenka. PotÈ vzniklo obËanskÈ sdruûenÌ Salesi·nsk· asociace Dona
Bosca (SADBA), kterÈ zcela p¯ebralo pÈËi nad
misiemi mlad˝ch lidÌ ve svÏtÏ.
2009 ñ Vznikl projekt Adopce na blÌzko, kter˝
umoûÚuje öirokÈ ve¯ejnosti podpo¯it mladÈ lidi
bÏhem jejich dobrovolnick˝ch pobyt˘.

Z kultury
Připravujeme druhé vydání knihy „Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme“
S radostÌ m˘ûeme Ëten·¯˘m LÌöeÚsk˝ch novin ozn·mit, ûe je p¯ipravov·no druhÈ vyd·nÌ kolektivnÌ monografie Ves Leötno za mÏsteËko vysazovati r·ËÌme. Pam·tky, mÌstopis a vybranÈ osobnosti LÌönÏ z pohledu historick˝ch, jazykovÏdn˝ch a p¯ÌrodovÏdn˝ch disciplÌn. PrvnÌ vyd·nÌ knihy
bylo vytiötÏno na zaË·tku prosince 2009 a dva mÏsÌce potÈ, ke konci ledna
n·sledujÌcÌho roku, byl n·klad urËen˝ pro prodej v KulturnÌm centru LÌöeÚ
rozprod·n. DÌky laskavÈ podpo¯e pana starosty Mgr. B¯etislava ätefana bude moûno nynÌ uspokojit dalöÌ popt·vku. P¯ipomeÚme, ûe kniha vznikla
v souvislosti s 450. v˝roËÌm pov˝öenÌ vsi LÌönÏ kr·lem Ferdinandem I.
na mÏsteËko; hlavnÌ titul je parafr·zÌ z privilegia Ferdinanda I. O knize
a jejÌm obsahu byli obyvatelÈ mÏstskÈ Ë·sti informov·ni v seri·le otiskovanÈm od z·¯Ì 2009 do ledna 2010 v LÌöeÚsk˝ch novin·ch. Nov· kniha byla
reflektov·na v periodickÈm tisku (KAM v BrnÏ, BrnÏnsk˝ metropolitan,
BrnÏnsk˝ dennÌk Rovnost, DNES, »asopis matice moravskÈ). DruhÈ vyd·nÌ monografie dozn· drobn˝ch zmÏn, aktualizov·ny byly zejmÈna citace
literatury, doplnÏna byla barevn· obrazov· p¯Ìloha ke statÌm, zejmÈna
o dalöÌ fotografie lÌöeÚskÈho znaku. VnÏjöÌ tv·¯nost knihy zmÏnila nov·
ob·lka a Ë·steËnÏ tÈû grafick· ˙prava. Na p¯ednÌ stranÏ ob·lky se tak Ëten·¯i
budou moci tÏöit z barevnÈ reprodukce akvarelu Marie GardavskÈ MladÌ
manûelÈ (namÌsto p˘vodnÌho v˝¯ezu z mapy KomenskÈho s v˝chodnÌm
okolÌm Brna a LÌönÌ), na zadnÌ stranÏ naleznou kresbu lÌöeÚskÈho znaku
od Karla Gˆdla (namÌsto v˝¯ezu z Kom˘rkova pl·nu LÌönÏ z let 1946ñ

1947). Prostor naproti titulovÈmu listu, kde byla p˘vodnÏ ËernobÌl· reprodukce akvarelu GardavskÈ, zaujme
fotografie sochy sv. Jana
NepomuckÈho. Vydavatelem
publikace je opÏt Statut·rnÌ
mÏsto Brno ñ MÏstsk· Ë·st
Brno-LÌöeÚ a KulturnÌ centrum LÌöeÚ, v poslednÏ jmenovanÈ instituci bude v prodeji. VÏ¯Ìme, ûe se kniha,
autorskÈ dÌlo Ëtrn·cti badatel˘, i ve svÈm druhÈm vyd·nÌ
doËk· pozornosti p¯Ìznivc˘
lÌöeÚsk˝ch dÏjin a kultury.
doc. dr. Pavel Krafl
editor knihy

Ob·lka druhÈho vyd·nÌ knihy Ves Leötno (autor LubomÌr »ervinka).

Brněnská sedmikráska
»asopis a nakladatelstvÌ Host vyhlaöujÌ t¯etÌ roËnÌk b·snickÈ soutÏûe
BrnÏnsk· sedmikr·ska. Tentokr·t jsme pozmÏnili tÈma. Z nejlepöÌ oslavnÈ
b·snÏ o BrnÏ se stala:
Nejkr·snÏjöÌ brnÏnsk· b·seÚ o Praze
(nejkr·snÏjöÌ praûsk· b·seÚ o BrnÏ).
VÌtÏz obdrûÌ prÈmii 10 000 KË, Ñöalinkartuì na mÏsÌc a dalöÌ hodnotnÈ
ceny. SlavnostnÌ vyhl·öenÌ probÏhne v sobotu 1. ¯Ìjna 2011 v r·mci t¯etÌho
roËnÌku festivalu BrnÏnskÈ kulturnÌ HOSTov·nÌ v prostor·ch Domu p·n˘
z Kunöt·tu ñ Kav·rny Trojka. V porotÏ zasednou praûsk˝ spisovatel Jaroslav Rudiö, brnÏnsk˝ emigrant v Praze Arnoöt Goldflam, autor sbÌrky Zapalte Prahu Karel äkrabal a öÈfredaktor Ëasopisu Host, dvojit˝ agent Miroslav BalaötÌk.
B·snÏ v rozsahu nejv˝öe t¯Ì stran A4 posÌlejte e-mailem na adresu
sedmikraska@hostbrno.cz nebo poötou na adresu Host (Sedmikr·ska),
Radlas 5, 602 00 Brno. Uz·vÏrka soutÏûe je 1. z·¯Ì 2011, vÌce na www.
hostbrno.cz.
StruËnÏ o p¯edeöl˝ch roËnÌcÌch soutÏûe BrnÏnsk· sedmikr·ska/NejlepöÌ
oslavn· b·seÚ o BrnÏ
VÌce neû sto ˙ËastnÌk˘ se loni i p¯edloni rozhodlo napsat veröe o kr·s·ch Brna a kandidovat na titul mÏstskÈho b·snÌka. Porota vybÌrala z pestrÈ
ök·ly styl˘ ñ od humorn˝ch dÏl psan˝ch v hantecu, v nichû se to hemûilo
pr˝gly a Monte B˙, aû po soci·lnÌ kritiku, od vysloven˝ch h¯ÌËek aû po
mnohastr·nkovÈ opusy s vysvÏtlivkami a pozn·mkov˝m apar·tem. VÏtöinu
b·snÌ zaslali auto¯i doposud nepublikujÌcÌ. Z b·snÌk˘, kterÈ öiröÌ ve¯ejnost
uû zn·, se z˙Ëastnili nap¯Ìklad Frantiöek Listopad, Jon·ö H·jek, Zeno
Kapr·l, Petr »ichoÚ Ëi Norbert Holub. NejstaröÌmu ˙ËastnÌkovi b·snickÈho
kl·nÌ bylo devades·t let, nejmladöÌ soutÏûÌcÌ byla desetilet· dÌvenka. ParadoxnÌ p¯itom bylo, ûe vÏtöina p¯ispÏvatel˘ nebyla z Brna.
P·smo sestavenÈ z ˙ryvk˘ p¯ihl·öen˝ch b·snÌ p¯ipravil soubor Listov·nÌ Luk·öe HejlÌka a posluchaËi jej mohli naladit na vln·ch »Ro po¯adu
Zeln˝ rynk.

LÍEÒSKÉ NOVINY

VÌtÏzn· b·seÚ loÚskÈho roËnÌku
TropickÈ dÏtstvÌ v BrnÏ
(tropick˝ prales konstantina biebla v krajinÏ dÏtstvÌ jana sk·cela)
Jan SpÏv·Ëek
uû aby
na zeln˝ trh doskotaËil katr·n
do kruhu po manÈûi
kde dÏti Ëichaly lva
kdysi p¯ivezenÈho z dalekÈ j·vy
v podpalubÌ s Ëajem ananasy a hedv·bn˝mi vlasy
uû aby
sklenÏn· louka ˙levou vyd˝chla
a zebry povstaly z p¯echod˘ pro chodce
aû ladnÏ vykroËÌ vst¯Ìc ûirafÌm samc˘m
rozdupou spoleËn˝m rû·nÌm
plechovou nesvobodu nafukovacÌch gumov˝ch kol
uû aby
Ëern· pole byla sp·s·na
a kravÌ hora podojena
uû aby
ûirafÌ krky byly ovÏöeny
uspokojen˝mi zebrami
za svitu lampion˘ na cejlu
uû aby
lÈto p¯eölo v podzim a listy zËervenaly ˙navou
co list to padajÌcÌ b·seÚ ñ ty nejpokornÏjöÌ
ze vöech brnÏnsk˝ch kaötan˘ a lip
sejdou se na laviËce v tyröovÏ sadu
a polÌbÌ se
uû aby
dospÏlÌ zest·rli natolik aby se stali dÏtmi
pak vr·tÌ se na zeln˝ rynek
doËichat lva
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Z kultury
Motýlí efekt v brněnských tramvajích
aneb Pomáhat je normální
Brno, 2. srpen 2011 ñ Od 1. 8. 2011 m˘ûete v tramvajÌch v BrnÏ opÏt
zhlÈdnout plak·ty, jeû odkazujÌ ke kampani Ratolesti Brno nesoucÌ n·zev
Mot˝lÌ efekt. Tato kampaÚ je realizov·na v r·mci EvropskÈho roku dobrovolnictvÌ 2011 a je zaloûena na myölence, ûe stejnÏ jako m·vnutÌ k¯Ìdel
jednoho mot˝la m˘ûe zp˘sobit vich¯ici na druhÈ stranÏ zemÏkoule, je dobrovolnictvÌ nen·padnou pomocÌ, jeû m˘ûe vÈst k velk˝m zmÏn·m a v˝sledk˘m.
Jako p¯ed p˘l rokem si i nynÌ budou moci BrÚanÈ svou cestu tramvajÌ
ukr·tit p¯eËtenÌm p¯ÌbÏhu konkrÈtnÌho dobrovolnÌka, a zÌskat tak motivaci
pro vlastnÌ zapojenÌ se do EvropskÈho roku dobrovolnictvÌ 2011. Pro ty,
kte¯Ì budou zvÏdavÌ, jak p¯ÌbÏh dopadne, je jeho rozuzlenÌ dostupnÈ na
str·nk·ch Ratolesti Brno Ëi na Facebooku pod heslem ÑMot˝lÌ efekt ñ projekt obËanskÈho sdruûenÌ Ratolest Brnoì. V mÏsÌci srpnu V·s takto bude
prov·zet p¯ÌbÏh Honzy, kter˝ p¯i studiu pr·v stihl ovlivnit ûivot jednoho
ze znev˝hodnÏn˝ch dÏtÌ k lepöÌmu. ÑP¯ÌbÏhy dobrovolnÌk˘, kterÈ si budete
moci p¯eËÌst, by se mohly st·t i V·m. Pom·hat m˘ûe opravdu kaûd˝, aniû by
nÏjak finanËnÏ p¯ispÌval Ëi daroval vÏci, staËÌ pouze ochota a trocha Ëasu,ì
p¯ibliûuje dobrovolnickou pr·ci vedoucÌ DobrovolnickÈho centra Ratolesti
Brno Mgr. MarkÈta Charv·tov·.
ObËanskÈ sdruûenÌ Ratolest Brno prost¯ednictvÌm sv˝ch soci·lnÌch
program˘ pom·h· znev˝hodnÏn˝m dÏtem, mlad˝m lidem i rodin·m ¯eöit
jejich nep¯Ìznivou ûivotnÌ situaci. DobrovolnictvÌ Ratolest Brno podporuje
jiû od svÈho zaloûenÌ a skrze kampaÚ Mot˝lÌ efekt se snaûÌ uk·zat, jak m·lo
je zapot¯ebÌ k ¯eöenÌ problÈm˘, jeû n·s obklopujÌ, a ûe sebemenöÌ ˙silÌ namÌ¯enÈ spr·vn˝m smÏrem nep¯ich·zÌ nazmar. ÑDobrovolnickÈ centrum
Ratolesti Brno funguje uû jeden·ct˝m rokem v r·mci Soci·lnÏ aktivizaËnÌho
programu SAP a je schopno dÌky bohat˝m zkuöenostem, profesion·lnÌmu
t˝mu a spolupr·ci s mnoha dalöÌmi organizacemi zprost¯edkovat z·jemc˘m
o dobrovolnictvÌ informace i uplatnÏnÌ v oblasti, kter· je jim blÌzk·,ì
dod·v· Mgr. Charv·tov·.
P¯ÌbÏh dobrovolnÌka pro mÏsÌc srpen
Honza:
Studenta pr·v Honzu p¯ivedla k dobrovolnictvÌ hlavnÏ zvÏdavost, chuù
sezn·mit se s nov˝mi lidmi a zajÌmavÏ vyplnit voln˝ Ëas. ChtÏl skloubit p¯ÌjemnÈ s uûiteËn˝m ñ dÏlat nÏco, co ho bude bavit, a p¯itom skrze program
na pomoc znev˝hodnÏn˝m dÏtem nÏkomu zp¯Ìjemnit ûivot.
Honza poch·zÌ z dob¯e situovanÈ rodiny, s·m jiû p¯i studiu pracuje jako
koncipient v advok·tnÌ kancel·¯i. PenÌze v jeho ûivotÏ nejsou problÈm ñ
umÌ je vydÏlat a umÌ si je takÈ uûÌt. Vzhledem k prost¯edÌ, v jakÈm se pohybuje, si v˘bec nedok·zal p¯edstavit, jak m˘ûe vypadat ûivot dÏtÌ ze soci·lnÏ
vylouËen˝ch rodin. Nemohl pochopit, jak je moûnÈ, ûe dÌtÏ nem˘ûe p¯ijet
na sch˘zku, protoûe nem· na jÌzdenku, ûe p¯ijde na sch˘zku hladovÈ, protoûe mamince jeötÏ nep¯iöly penÌze a nemÏla za co nakoupit.
Kdyû se zaËal sch·zet se sv˝m mal˝m kamar·dem, devÌtilet˝m Jirkou,
zaËal, jak s·m ¯Ìk·, Ñobjevovat nov˝ svÏtì.
(Na plak·tech v tramvajÌch je p¯ÌbÏh uveden pouze po tuto Ë·st ñ dokonËenÌ dostupnÈ na: www.facebook.com/ratolestbrno.motyli.efekt.)
ÑNa zaË·tku jsem si myslel, ûe mu pomohu tÌm, kdyû mu koupÌm novÈ
obleËenÌ nebo ho vezmu na squashì, vzpomÌn· Honza. ÑAle pak mi pracovnÌci, kte¯Ì majÌ Jirku a jeho rodinu na starosti, vysvÏtlili, ûe toto nenÌ m˘j
˙kol a Jirkovi tÌm vlastnÏ nepomohu.ì Honzova role byla jin·. Pom·hal
Jirkovi rozvÌjet jeho schopnosti tak, aby se realizoval a p¯itom to finanËnÏ
nezatÌûilo jeho rodinu. Odpoledne tr·vili vÏtöinou nÏkde v parku ñ hr·li si
s mÌËem, h·zeli s frisbee. Honza si vöiml, ûe jeho mal˝ kamar·d je pohybovÏ velmi öikovn˝. Pomohl mu najÌt fotbalov˝ krouûek, kter˝ organizuje jin·
neziskov· organizace a pro Jirku je tÈmÏ¯ zdarma. Kdyû mÏl Jirka do ökoly
p¯ipravit refer·t o Brnu, vzal ho Honza na prohlÌdku nejzn·mÏjöÌch pamÏtihodnostÌ a povypr·vÏl mu nÏkolik brnÏnsk˝ch povÏstÌ. To bylo radosti,
kdyû p¯inesl Jirka z refer·tu jedniËku.
A jak svÈ dobrovolnickÈ p˘sobenÌ hodnotÌ Honza po roce? ÑJe to zkuöenost k nezaplacenÌ, kter· mi za m·lo investovanÈho Ëasu hodnÏ dala.
Mimo jinÈ jsem zÌskal p·r nov˝ch p¯·tel mezi dobrovolnÌky a jednoho bezvadnÈho malÈho k·moöe. S nÌm se r·d uvidÌm, i kdyû uû jednou dobrovolnÌkem nebudu. A taky jsem pochopil, ûe m·m obrovskÈ ötÏstÌ, v jakÈ rodinÏ
jsem se narodil a jak m·m v˝bornÈ rodiËe. To jsem si d¯Ìve v˘bec neuvÏdomoval.ì

Iskerka
DÏtsk˝ folklornÌ soubor ISKERKA (iskerka je valaösky sedmikr·ska),
p˘sobÌcÌ v BrnÏ, Kr·lovÏ Poli, p¯ijÌm· dÏti a ml·deû do souboru. P¯ijÌm·me
z·jemce o lidov˝ tanec i naprostÈ zaË·teËnÌky, bez konkurzu!
ZaËÌn·me 12. 9. 2011 a 13. 9. 2011, potom, vûdy kaûdÈ pondÏlÌ a ˙ter˝,
dle vÏku ökolnÌch dÏtÌ a ml·deûe, n·bor nenÌ ËasovÏ omezen.
N·cviky: pondÏlky ñ OddÏlenÌ dÏtskÈ: od 17.00 do 19.00 hod., dÏti
od 6 do 12 let; ˙terky ñ OddÏlenÌ ml·deûe: od 17.00 do 19.00 hod., ml·deû
od 12 a 13 do 18 let (lze aû do 26 let).
MÌsto n·cvik˘: Z·kladnÌ ökola, Koöinova ul. 22, Brno-Kr·lovo Pole,
ökolnÌ druûina.
KontaktnÌ adresa: VladimÌra Vangorov·, Merhautova 177, 613 00 Brno
telefony: 605 111 196, e-mail: iskerka@seznam.cz, www.iskerka.wz.cz.

Pozvánka na filmový večer s Likusákem
JacÌ jsou dneönÌ mladÌ lidÈ? JakÈ majÌ touhy, problÈmy a radosti?
Kdo jsou klienti nÌzkoprahov˝ch klub˘? ProË do takovÈho klubu chodÌ?
Kdo se jim v takovÈm klubu vÏnuje a jak?
OdpovÏÔ na tyto a mnohÈ jinÈ ot·zky m˘ûete shlÈdnout v dokument·rnÌm filmu »ek·rna na dospÏlost, na jehoû promÌt·nÌ zve mladÈ
lidi i jejich rodiËe NÌzkoprahov˝ klub Likus·k. Film se bude promÌtat
v pondÏlÌ 10. ¯Ìjna od 19.30 hod. v S·le B¯etislava Bakaly na éerotÌnovÏ
n·mÏstÌ v BrnÏ. Po projekci bude moûnÈ diskutovat jak s hlavnÌmi tv˘rci filmu, tak i s pracovnÌky nÌzkoprahov˝ch sluûeb.
Dokument p¯in·öÌ netradiËnÌ pohled na dneönÌ ml·deû. HlavnÌ snahou
tv˘rc˘ bylo zachytit autentickou atmosfÈru ûivota dospÌvajÌcÌch a zaznamenat, jak teenage¯i tr·vÌ sv˘j voln˝ Ëas. Jako nejlepöÌ se tak uk·zala metoda, kdy sami hlavnÌ aktÈ¯i dostali do ruky kameru, aby natoËili sv˘j bÏûn˝
den doma, na ulici, ve ökole nebo pr·vÏ v klubu. Tv˘rci pak materi·ly sest¯Ìhali a doplnili profesion·lnÌmi z·bÏry. Dokument vznikal od n·mÏtu
k poslednÌmu st¯ihu vÌce neû dva roky a poprvÈ byl uveden v roce 2010.
Akce se kon· pod z·ötitou »eskÈ asociace streetwork, Ratolesti Brno
a za podpory BrnÏnskÈho kulturnÌho centra.

»ek·rna na dospÏlost, 10. 10. 2011 ñ S·l B¯etislava Bakaly
19.30 hodin. VstupnÈ dobrovolnÈ.
Kontakt pro vÌce informacÌ:
Lucie Quisov·, DiS., pracovnice v soci·lnÌch sluûb·ch
+420 731 237 809, lucie.quisova@ratolest.cz

Program Klubu důchodců
Brno-Líšeň, o.s.
Z·¯Ì 2011
06. 9. Setk·nÌ v Mari·nskÈm ˙dolÌ na koneËnÈ stanici autobusu 55
13. 9. DÏlnick˝ d˘m ñ z·bava
20. 9. JÌrova ñ voln· z·bava
27. 9. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
ÿÌjen 2011
04. 10. JÌrova ñ v 15 hodin beseda o bezpeËnosti
11. 10. DÏlnick˝ d˙m ñ taneËnÌ z·bava
18. 10. JÌrova ñ Cimb·lov· skupina z LÌönÏ v 15 hodin
25. 10. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
Listopad 2011
01. 11. JÌrova ñ voln· z·bava
08. 11. DÏlnick˝ d˘m ñ Jubilanti za druhÈ pololetÌ v 15 hodin
15. 11. JÌrova ñ vystoupenÌ dÏtÌ v 15 hodin
22. 11. DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
29. 11. JÌrova ñ voln· z·bava
Prosinec 2011
06. 12. JÌrova ñ Mikul·ösk· z·bava
13. 12. DÏlnick˝ d˘m ñ v·noËnÌ posezenÌ spolu s taneËnÌ z·bavou
Vöechna setk·nÌ zaËÌnajÌ ve 14 hodin.
K ˙Ëasti srdeËnÏ zve v˝bor Klubu d˘chodc˘.

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ p¯ijme pracovnÌka k ËiötÏnÌ obuvi a pomocn˝m ˙klidov˝m pracÌm p¯i kon·nÌ
svatebnÌch ob¯ad˘ v prostor·ch z·mku Belcredi. BliûöÌ informace: Ing. Irena Sehnalov·, tajemnice ˙¯adu, tel. 544 424 814

&
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Školství
Školní časopis M11
»asopis M11 zaËal na Zä Masarova opÏt vych·zet na zaË·tku ökolnÌho roku 2010-2011 a za tÏchto v podstatÏ devÏt mÏsÌc˘ se n·m poda¯ilo
vytvo¯it popul·rnÌ a kvalitnÌ Ëasopis. »asopis aû do tohoto ökolnÌho roku
na naöÌ ökole vych·zel ñ nevych·zel, krouûek byl, ale Ëasopis se objevoval
celkem sporadicky. Tento rok krouûek zaËala vÈst Mgr. Martina KadlËkov·. JednoznaËnÏ pomohla nov· sÌla ñ nÏkolik dÏtÌ z prvnÌho stupnÏ
a dokonce dva prvÚ·Ëci. Kolektiv redaktor˘ doplnili z druhÈho stupnÏ
sedm·ci a zprvu dva a potÈ t¯i kluci z 8. B, kam chodÌm i j·.
PrvnÌ ËÌslo bylo p¯ekvapenÌm pro vöechny û·ky i uËitele takÈ proto,
ûe po dlouhÈ dobÏ se zase objevil nÏjak˝ ökolnÌ Ëasopis. To bylo koncem
listopadu. A my, povzbuzeni ˙spÏchem, jsme si dali dalöÌ ˙kol: udÏlat speci·l Ëasopisu k Silvestru. Den p¯ed odchodem na vytouûenÈ pr·zdniny si
mohli û·ci i uËitelÈ p¯eËÌst, co se na ökole (ne)stalo, kdo co (ne)udÏlal a dostali taky d·rek od redakce ñ antistresovou soupravu.
Po V·nocÌch jsme se seöli, abychom vyrobili dalöÌ ËÌslo tentokr·t lednovÈ jako p¯Ìpravu na vysvÏdËenÌ, Ëemuû odpovÌdal i d·rek ñ faleönÈ vysvÏdËenÌ. Toto ËÌslo bylo dosud nejrozs·hlejöÌ a objevil se v nÏm textov˝
styl naöeho Ëasopisu. Zde jsme tÈû vyhl·sili soutÏû o nejlepöÌ ob·lku Ëasopisu, jÌû se ˙Ëastnili vöichni û·ci 2. stupnÏ, kte¯Ì mÏli povinnou informatiku. CÌlem bylo zapojit ostatnÌ û·ky a zjistit, jak si p¯edstavujÌ ökolnÌ Ëasopis. Z ob·lek takto vznikl˝ch vybÌr·me dodnes. Ve ËtvrtÈm ËÌsle vyöla prvnÌ
vÌtÏzn· ob·lka. D·le jsme û·ky informovali o tom, co se ve ökole dÏje.

B¯eznovÈ ËÌslo jsme udÏlali ve 3D. O realizaci 3D se postaral Mirek
Rujzl (p¯evod 2D do 3D) a j· (sehn·nÌ softwaru a 3D br˝lÌ). Ale ani ostatnÌ
redakto¯i nezah·leli a psali pilnÏ Ël·nky. Toto ËÌslo mÏlo velk˝ ˙spÏch
a zp˘sobilo na Ëas na naöÌ ökole 3D m·nii.
V kvÏtnovÈm ËÌsle jsme informovali û·ky o projektech a akcÌch, kterÈ
se na naöÌ ökole konaly, v Ël·nku Jak vyrobit 3D? jsme vöem vysvÏtlili, jak
vyrobit 3D a p¯idali jsme trochu humoru dÌky parodizovanÈmu TV programu. PrvostupÚ·ci se takÈ snaûili, a tak vyölo nÏkolik jejich Ël·nk˘ a kreseb.
PoslednÌ p¯edpr·zdninovÈ ËÌslo bylo na velmi dobrÈ ˙rovni. Zab˝vali
jsme se nast·vajÌcÌmi pr·zdninami a informovali jsme û·ky o akcÌch ökoly.
Ob·lka rovnÏû vyöla z n·vrh˘, kterÈ û·ci zpracovali v soutÏûi.
Vöechna ËÌsla m˘ûete vidÏt na webov˝ch str·nk·ch ökoly a na p¯ipravovan˝ch str·nk·ch Ëasopisu www.casopis-m11.cz, na kter˝ch pilnÏ pracuje n·ö spoluû·k Michal Merc. Touto cestou bychom chtÏli podÏkovat naöÌ
vedoucÌ Mgr. MartinÏ KadlËkovÈ, kter· ochotnÏ pracuje s mal˝mi i velk˝mi redaktory a takÈ vöem redaktor˘m, jmenovitÏ t¯em Nat·liÌm ñ OdehnalovÈ, Kr·lovÈ a HanslianovÈ, dvÏma Eliök·m ñ Nov·kovÈ a Han·kovÈ,
Luk·öi Kapinusovi, Miroslavu Rujzlovi, a naöemu kreslÌ¯i a redaktorovi
Michalu HubenÈmu. PodÏkov·nÌ pat¯Ì takÈ vöem uËitel˘m a û·k˘m, kte¯Ì
n·m pom·hajÌ.
MatÏj Kos,
redaktor Ëasopisu M11

Dvacátý školní rok líšeňského Gymnázia INTEGRA BRNO
Jiû podvac·tÈ vstoupilo prvnÌho z·¯Ì tÈmÏ¯ sto Ëty¯icet û·k˘ lÌöeÚskÈho gymn·zia do kr·snÈho are·lu svÈ ökoly. »ekaly na nÏ novÏ vymalovanÈ chodby i t¯Ìdy, ale hlavnÏ p¯ÌsnÌ, ovöem vst¯ÌcnÌ pedagogovÈ, kte¯Ì
peËlivÏ vedou svoje svÏ¯ence na cestÏ za pozn·nÌm a za ˙spÏchem.
A jakÈ dalöÌ novinky Ëi tradiËnÌ akce nabÌdne ökolnÌ rok 2011/
2012 na Integ¯e? Hned
v z·¯Ì se uskuteËnÌ seznamovacÌ pobyt û·k˘
primy a sekundy naöÌ
ökoly. V z·¯Ì se takÈ skupina student˘ i pedagog˘ vyd· na vzdÏl·vacÌ
expedici do Gruzie, kde
navötÌvÌ svoji partnerskou ökolu v Tbilisi; na ja¯e pak gruzÌnötÌ p¯·telÈ na opl·tku navötÌvÌ Brno.
äkola se bude prezentovat na burz·ch lÌöeÚsk˝ch ökol, 25. a 26. listopadu
n·s najdete na Veletrhu st¯ednÌch ökol na brnÏnskÈm v˝staviöti. 29. listopadu si pak souËasnÌ p·ù·ci ñ moûn· naöi p¯ÌötÌ prim·nci ñ budou moci naneËisto vyzkouöet, jakÈ je to b˝t û·kem gymn·zia. V prosinci û·ky ökoly
uvidÌte na BrnÏnsk˝ch V·nocÌch na n·mÏstÌ Svobody, potÈ je ËekajÌ netradiËnÌ v·noËnÌ dÌlny. V lednu û·ci navötÌvÌ vzdÏl·vacÌ st¯edisko b˝valÈho
koncentraËnÌho t·bora v TerezÌnÏ. V novÈm roce v·s 10. ledna a 14. ˙nora
uvÌt·me na dnech otev¯en˝ch dve¯Ì na Integ¯e, 17. ˙nora jste srdeËnÏ zv·ni
na XII. ples gymn·zia. Na ja¯e se rozbÏhnou maturity, v jejichû st·tnÌ Ë·sti
letos uspÏli vöichni maturanti Integry; vysvÏdËenÌ a certifik·ty jim pak budou p¯ed·ny na lÌöeÚskÈm z·mku Belcredi. No a po projektovÈ v˝uce a maturit·ch se t¯eba 28. Ëervna setk·me na zahradnÌ slavnosti, kter· p¯edznamen·v· dalöÌ velkÈ pr·zdniny...
V tomto ökolnÌm roce finiöujÌ projekty ESF P¯Ìroda v obrazech a UËÌme o MoravÏ. V r·mci druhÈho zmÌnÏnÈho projektu ökola vyd· publikace
nap¯. o dÏjin·ch Moravy, bude takÈ natoËen dokument·rnÌ film s moravskou historickou tematikou. Vöe pak bude k dispozici na str·nk·ch www.
ucimeomorave.cz. äkola z·roveÚ rozbÏhne dva novÈ projekty, kterÈ se zamÏ¯Ì p¯edevöÌm na rozvoj informaËnÌch technologiÌ ñ nap¯. poËÌtaËov·
uËebna bude vybavena zcela novou v˝poËetnÌ technikou.

ï
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Keramika pro maminky s dÏtmi (pondÏlÌ)
KvalitnÌ kurzy angliËtiny s rodil˝m mluvËÌm
PÏveck˝ sbor pro ml·deû ve vÏku 10ñ20 let (st¯eda)
Pis·lek ñ krouûek tv˘rËÌho psanÌ pro mladÈ lidi ve vÏku 10ñ20 let
Fantasy hry ñ tajemnÈ setk·v·nÌ
CviËenÌ (pondÏlÌ, ˙ter˝, Ëtvrtek)

A jak se m˘ûete na naöe volnoËasovÈ aktivity p¯ihl·sit?
ï v˝tvarnÈ aktivity: Mgr. Anna H˝skov·, hyskova@integra.cz, tel. 732 775 186
ï keramika: PavlÌna Job·nkov·, pkvasnicova@seznam.cz; tel. 723 259 931
ï angliËtina: James Pagliaro, english.lisen@seznam.cz
ï sbor: Mgr. et Bc. Stanislav Popelka, popelka@integra.cz, tel. 544 211 547
ï Pis·lek a Fantasy: Mgr. Tamara Spoustov·, spoustova@integra.cz,
tel. 544 211 547
ï cviËenÌ: Valerie Peclov·, fitclubvalerie@seznam.cz, tel: 775 629 862
Naöe lektorka, akademick· malÌ¯ka a vitr·ûistka Mgr. Anna H˝skov·, po¯·d· ve spolupr·ci se St¯ediskem sluûeb ökol·m Brno pro pedagogickÈ pracovnÌky a ve¯ejnost takÈ dva kurzy (na tyto kurzy se m˘ûete p¯ihl·sit
na zackova@sssbrno.cz):
ï vitr·û Tiffany, 17. 10. 2011, 8.30-11.30, Gymn·zium INTEGRA BRNO,
Raöelinov· 9
ï tavenÈ sklo, 8. 11. 2011, 15.00-18.00, SSä Brno, Hybeöova 15
Nov˝ ökolnÌ rok n·m jistÏ p¯inese i mnoh· p¯ekvapenÌ, a tak doufejme, ûe p¯evaûovat budou ta pozitivnÌ, t¯eba spojen· s oslavami v˝roËÌ
zaloûenÌ ökoly. Aktu·lnÌ informace o dÏnÌ ve ökole naleznete na webu
www.integra.cz. Vöe dobrÈ V·m ve dvac·tÈm ökolnÌm roce za Vaöe Gymn·zium INTEGRA BRNO p¯eje
Ond¯ej H˝sek, statut·rnÌ z·stupce,
hysek@integra.cz

Gymn·zium INTEGRA BRNO prost¯ednictvÌm svÈho Centra volnÈho
Ëasu KonÌËek nabÌzÌ sv˝m û·k˘m i ve¯ejnosti öirokou ök·lu volnoËasov˝ch aktivit. Zde je jejich p¯ehled:
ï V˝tvarn· dÌlna pro nejmenöÌ od Ëty¯ let, kaûd˝ druhy t˝den keramika
(˙ter˝)
ï V˝tvarn· dÌlna pro dÏti a ml·deû od dvan·cti let (˙ter˝)
ï Vitr·û Tiffany (st¯eda)
ï Keramika pro dÏti (pondÏlÌ)
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň

Z·pis do krouûk˘
na ökolnÌ rok 2011ñ2012
probÌh· od 5. do 16. z·¯Ì
on line na adrese
www.salesianivali.cz.
Krouûky a dalöÌ z·jmovÈ aktivity
v Salesku ve ökolnÌm roce 2011/2012
V aktu·lnÌm ökolnÌm roce bude pokraËovat
Ëinnost star˝ch zn·m˝ch oblÌben˝ch krouûk˘
jako je nap¯Ìklad fotbal, florbal, ping-pong, kytara, öachy, p¯edökol·Ëek a otev¯eme dalöÌ novÈ.
Nap¯Ìklad hokejbal, in-line hokej, in-line bruslenÌ pro dÏti, ölapeù·k, taneËnÌ krouûek, zobcov·
flÈtna pro zaË·teËnÌky a poËÌtaËovÈ krouûky.

ka s koncertem 16. z·¯Ì. V klubu m˘ûeö hr·t fotb·lek, kuleËnÌk, ping-pong, zajÌt do hudebny,
na h¯iötÏ, do posilovny, posedÏt, pokecat, zahr·t
deskovky, d·t si nÏco na zub...
HOROSTÃNA zah·jÌ v ˙ter˝ 20. z·¯Ì!

Klub rodiË˘ a dÏtÌ
ZaËÌn·me v t˝dnu od 12. 9. 2011 ñ tÏöÌme se na
v·s! Do vöech aktivit Klubu je nutnÈ se p¯ihl·sit
p¯es systÈm salesianivali.cz, a to od 5. z·¯Ì 2011.
Podrobnosti o p¯ihl·öenÌ, platb·ch i jednotliv˝ch
aktivit·ch najdete na str·nk·ch Saleska: http://
www.salesko.cz/klub-rodicu-a-deti/.

Programy pro öirokou ve¯ejnost
HorostÏna: ⁄t, St, »t 18.00ñ21.00
In-line bruslenÌ: ⁄t 18.00ñ21.00, »t 16.00ñ19.00
Ping-pong: P· 16.30ñ18.30
Zumba: Po 20.00ñ21.00
Pilates: P· 19.00ñ20.00

Dramaù·k
HledajÌ se divadelnÌ nadöenci!
Novinkou v letoönÌm ökolnÌm roce bude otev¯enÌ
divadelnÌch spolk˘ pro p¯Ìznivce hereckÈho
umÏnÌ. Pokud je v·m mezi 13 a 90 lety a vystupov·nÌ p¯ed lidmi v·m neËinÌ problÈm, nev·hejte a p¯ihlaste se! »ek· v·s parta lidÌ se spoleËn˝m z·jmem a p¯ÌjemnÏ str·venÈ podveËery.
BliûöÌ info na webu.

Programy pro rodiËe s dÏtmi
SALÕ»EK: Po a St 9.00ñ11.00 voln˝ program
pro dÏti od 1 roku a rodiËe
BARVÕNEK: ⁄t: 9.00ñ10.00 a 10.30ñ11.30 veselÈ tvo¯enÌ pro dÏti od 2 let a rodiËe
CVI»ENÕ RODI»Ÿ S DÃTMI: ⁄t 10.15ñ
11.15 cviËenÌ, ¯Ìkanky, pÌsniËky pro dÏti od 2 let
a rodiËe

Minigalerie Salesko srdeËnÏ zve
na vernis·û v˝tvarnice Veroniky BÌlkovÈ
ve Ëtvrtek 1. z·¯Ì 2011 v 18.00 v Salesku.
V˝stavy nesou n·zvy ÑStromy?ì a ÑExprese
(ûivota)ì. Po skonËenÌ v˝stavy bude moûnÈ
zakoupenÌ nÏkter˝ch obraz˘.
V˝stava potrv· do konce ¯Ìjna.

Programy pro p¯edökolnÌ dÏti (bez rodiË˘)
VäEZN¡LEK: Po a P· 8.00ñ12.00 ÑMiniökolkaì pro dÏti od 3 let
PÿEDäKOL¡»EK: pro dÏti od 4 let
Po 15.00ñ16.00 a 16.00ñ17.00 (hry a tvo¯enÌ)
⁄t 16.00ñ17.00 (v˝tvarka)
»t 16.00ñ17.00 (hudebnÌ a pohybovÈ hry)

Programy pro dospÏlÈ
NabÌdku vöech aktivit najdete na www.
salesianivali.cz, kde je moûnÈ se takÈ od 5. do
16. z·¯Ì do krouûk˘ p¯ihlaöovat. V tyto dny budou na recepci v Salesku p¯ijÌm·ny p¯ihl·öky
a platby za aktivity. NedoplacenÈ z·pisy budou
po tomto obdobÌ zruöeny a mÌsta v krouûcÌch
nabÌdneme dalöÌm z·jemc˘m.
Krouûky zah·jÌ Ëinnost 19. z·¯Ì nebo podle
instrukcÌ jednotliv˝ch vedoucÌch.

Orato¯
V·ûenÌ a milÌ p¯Ìznivci klubu Orato¯, pr·zdniny
jsou za n·mi, pusùme se tedy znovu do vÌru sportu a her. OtevÌr·me 5. z·¯Ì ve stejn˝ Ëas jako
minul˝ ökolnÌ rok, tzn. 14.30-17.30 hod. Jak·
budou tÈmata jednotliv˝ch dn˘, se dozvÌte na
webov˝ch str·nk·ch. V novÈm ökolnÌm roce
jsme si pro v·s p¯ipravili dalöÌ etapovou hru, kter· n·s bude prov·zet celÈ pololetÌ. »ekajÌ n·s
takÈ prodlouûenÈ p·teËnÌ Orato¯e, v˝lety a novÏ
i vyd·v·nÌ vlastnÌho Ëasopisu. Sledujte proto
Aktuality z Orato¯e, aù nezmeök·te nic podstatnÈho. Za t˝m Orato¯e v·m p¯ejeme ˙spÏön˝ krok
do novÈho ökolnÌho roku a tÏöÌme se na vidÏnou.

VeSPOD
Pro vöechny mladÈ od 14 do 26 let. Zah·jenÌ
pravidelnÈho provozu 5. z·¯Ì. SlavnostÌ grilovaË-

TVOÿIV¡ DÕLNA ñ »t 10.00ñ11.30
Kurz EfektivnÌho rodiËovstvÌ (KEfÌR), rodiËe
se sezn·mÌ s problematikou v˝chovy sv˝ch dÏtÌ,
diskutujÌ o v˝chovn˝ch problÈmech a pod vedenÌm zkuöenÈho lektora si osvojÌ uûiteËnÈ a praktickÈ metody a techniky, zÌskajÌ tipy a podnÏty
pro v˝chovu sv˝ch dÏtÌ.
⁄t 19.00ñ21.30 hodin (probÌh· 1◊ za 14 dnÌ, celkem 9 setk·nÌ). ZaËÌn·me 4. 10. 2011! (P¯ihl·öky odevzdejte nejpozdÏji do 26. 9. na recepci
Saleska).
Mimo tyto pravidelnÈ aktivity v·s Klub rodiË˘
a dÏtÌ zve v mÏsÌci Z¡ÿÕ:
OCHUTN¡VKA EFEKTIVNÕHO
RODI»OVSTVÕ ñ ⁄t 20. 9. 18.00 ñ vstup voln˝
Beseda s Ing. Mgr. Eliökou Vondr·Ëkovou ñ lektorkou kurzu (KEfÌR) obohacen· promÌt·nÌm
DVD Cesta k pozitivnÌmu rodiËovstvÌ, spojen·
s koment·¯em a prostorem pro vaöe dotazy.
HRAJEME SI NA Z¡VODNÕKY
2. roËnÌk ÑSaleskov˝ch z·vod˘ na motork·ch,
odr·ûedlech, kolech, t¯Ìkolk·ch a kolobÏûk·chì.
OpÏt se m˘ûete tÏöit na spoustu soutÏûÌ, z·vodnÌ
dr·hu i sladkou medaili pro vöechny z·vodnÌky.
»tvrtek 22. 9. od 10.00. Vstup 30,ñ/dÌtÏ, sourozenci 50,ñ.

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost
Zn·silnÏnÌ justice vede k p·du demokracie
Sen·tor Ji¯Ì »unek bude povÌdat o tom, co jedinÈ
m˘ûe v sekularizovanÈ spoleËnosti zabr·nit p·du demokracie. JakÈ jsou p¯Ìznaky tohoto stavu
u n·s a jak· je cesta k uzdravenÌ.
Kdy: ˙ter˝ 20. 9. v 19.00
Kde: sportovnÌ s·l



MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ
nabÌzÌ k pron·jmu restauraci
v objektu Radnice LÌöeÚ,
JÌrova 2.
Jedn· se o nebytovÈ prostory v p¯ÌzemÌ
objektu o v˝mÏ¯e 210 m2 a prostory
v prvnÌm podzemnÌm podlaûÌ o v˝mÏ¯e 90 m2 (bez vnit¯nÌho vybavenÌ).
Pron·jem je moûn˝ od ledna 2012,
smlouva bude uzav¯ena na dobu neurËitou.
Z·jemci o pron·jem mohou pod·vat
svÈ pÌsemnÈ nabÌdky obsahujÌcÌ popis zam˝ölenÈho zp˘sobu provozov·nÌ restaurace, dosavadnÌ zkuöenosti v oboru a nabÌzenou v˝öi n·jemnÈho do 30. 9. 2011 majetkopr·vnÌmu odboru ⁄M» Brno-LÌöeÚ,
JÌrova 2, 628 00 Brno.
Informace: JUDr. Vackov·,
tel. 544 424 860, dv. Ë. 208.

udìlá muzikanty z celé rodiny!

7. záøí v Z Horníkova

ukázkové lekce pøípravek pro dìti
od 4 mìs. do 6 let, zápis do oborù:
Kytara Zobcové flétny Keyboard
Popzpìv Elektrická kytara Bicí
Èas konání a elektronické pøihláky:

www.yamahaskola.cz/brno
LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Představujeme Křesťanskou
ZŠ a MŠ Jana Husa

SALESKO poøádá
SALESKO HOKEJBALOVÁ LIGA PODZIM 2011
kategorie mui 14-45 let
a
SALESKO VOLEJBALOVÁ LIGA PODZIM 2011
kategorie smíená drustva mui i eny 14-99 let
20. záøí  20. listopadu
Hrací dny a doba: upøesnìna podle nahláeného poètu týmù
Dejte s kamarády dohromady týmy a pojïte hrát!
Zveme vechny mustva a také diváky!
Hraje se na asfaltovém høiti a umìlé trávì SALESKA.
Herní styl: 5+1 a 6
Poèet hráèù v týmech: max. 12
Startovné za hráèe èiní 200,-Kè. atna a sprchy k dispozici.
Startovné a soupisku (formuláø k vyzvednutí na recepci v SALESKU nebo na webu) je nutné
odevzdat nejpozdìji do pátku 16. záøí na recepci v SALESKU!
V týmu mohou být nanejvý 2 profesionální hráèi (registrovaní v hokej. a volej. soutìích).

ZŠ Novolíšeňská opět ožila
P¯ed nÏkolika dny se opÏt ökolnÌ lavice zaplnily dÏtmi. PrvnÌ ökolnÌ
den byl slavnostnÌ snad pro kaûdÈho ökol·ka. VÏ¯Ìme, ûe vöichni naöi û·ci
se tÏöili na svÈ kamar·dy, se kter˝mi budou spoleËnÏ zÌsk·vat novÈ informace ze svÏta lidÌ, ûivÈ i neûivÈ p¯Ìrody.
P¯ejeme vöem naöim û·k˘m, aby ökolnÌ rok 2011/12 proûili co moûn·
nejlÈpe. Je naöim velk˝m p¯·nÌm, aby dÏti ve sv˝ch t¯Ìd·ch mÏly co nejvÌce
pohody a chuti st·le pozn·vat novÈ vÏci. Naöim nejmenöÌm ñ prvÚ·Ëk˘m
p¯ejeme mnoho nov˝ch kamar·d˘ a velkou radost z prvnÌch ökolnÌch
˙spÏch˘.
Kolektiv uËitel˘ Zä NovolÌöeÚsk·

Zdařilé putování staletími
Jiû XIII. letnÌ t·bor HudebnÌ ökoly YAMAHA se konal v kr·snÈm prost¯edÌ rekreaËnÌho st¯ediska Jalovec na »eskomoravskÈ vrchovinÏ.
P¯estoûe poËasÌ nebylo ide·lnÌ, hra ÑCesta Ëasemì (od pravÏku aû
po budoucnost) umoûnila vytvo¯it pro öedes·t t·bornÌk˘ bohat˝ program.
Dopoledne se hr·lo na keyboard, kytary, el. kytary, zobc. flÈtny, zpÌvalo,
tanËilo, nebo si dÏti vyr·bÏly pravÏkÈ zuby, louËe, praky, luky, st¯edovÏkÈ
helmy, obleky budoucnosti, batikovaly triËka... Odpoledne n·sledovalo
ûivÈ pexeso, luötÏnÌ hieroglyf˘, v·lka s vodnÌmi pistolemi, dob˝v·nÌ hradu,
Olympi·da a poslednÌ den samoz¯ejmÏ cesta za pokladem. Ani veËer se
neölo nudit ñ seznamovacÌ hry, diskotÈka, stezka odvahy, upalov·nÌ ËarodÏjnic a straö·k˘ vyroben˝ch dÏtmi, va¯enÌ lektvaru z nasbÌran˝ch list˘,
soutÏû ÑJalovec m· talentì, promÌt·nÌ film˘... Dobrodruûn˝ byl pro dÏti
v˝let na z¯Ìceninu hradu Rokötejn.
K pohodÏ p¯ispÏla v˝born· kuchynÏ a bazÈn. Dob¯e se bavili i vedoucÌ,
kaûd˝ den p¯evleËeni do jin˝ch dobov˝ch kost˝m˘. Na z·vÏr nezb˝v· neû
dodat, ûe nechybÏla ani ìnevÏsta na ˙tÏkuî, neboù sedmilet· KarolÌnka si
na poslednÌ chvÌli svatbu s öestilet˝m JenÌËkem rozmyslela, ale dodnes si
aspoÚ dopisujÌ.
Foto z t·bora a pozv·nku na z·pis do hudebnÌch obor˘ a uk·zkovÈ lekce p¯edökolnÌch program˘ (7. z·¯Ì v Zä HornÌkova) najdete na www.
-plkyamahaskola.cz/brno.

LÍEÒSKÉ NOVINY

BlÌûÌ se zaË·tek novÈho ökolnÌho roku, a to je d˘vodem p¯ipomenout si, ûe v LÌöni majÌ dÏti jiû druh˝m rokem moûnost
navötÏvovat k¯esùanskou z·kladnÌ a mate¯skou ökolu. Od z·¯Ì
2011 otevÌr·me dalöÌ prvnÌ t¯Ìdu.
Naöe soukrom· ökola od svÈho vzniku v roce 2008 zajiöùuje dÏtem z vÏ¯ÌcÌch i nevÏ¯ÌcÌch rodin nejen kvalitnÌ vzdÏl·vacÌ program,
ale takÈ harmonick˝ rozvoj osobnosti. V Ëem je tedy naöe ökola
jin·? VyuËov·nÌ je rozöÌ¯eno o dva p¯edmÏty ñ biblickou nauku
a etickou v˝chovu. KaûdÈ pondÏlÌ zahajujeme v˝uku spoleËnÏ s dÏtmi z·kladnÌ a mate¯skÈ ökoly, seznamujeme se s biblick˝mi p¯ÌbÏhy,
zpÌv·me k¯esùanskÈ pÌsnÏ a povzbuzujeme dÏti k ˙spÏönÈ pr·ci
v dalöÌm ökolnÌm t˝dnu.
VyuËujÌcÌ respektujÌ individu·lnÌ pot¯eby dÏtÌ, coû je maxim·lnÏ umoûnÏno menöÌm poËtem û·k˘ ve t¯Ìd·ch a rodinn˝m prost¯edÌm ve v˝uce. NaöÌm cÌlem je, aby kaûd˝ û·k dok·zal z˙roËit v bÏûnÈm ûivotÏ to, co se bÏhem vyuËov·nÌ nauËil. Ve v˝chovÏ vedeme
dÏti k naplÚov·nÌ biblick˝ch verö˘: ÑMiluj bliûnÌho svÈho jako s·m
sebe.ì Od 1. t¯Ìdy uËÌme û·ky takÈ toleranci k jin˝m n·rod˘m.
Nav·zali jsme p¯·telsk˝ kontakt se Zä v LuûickÈm Srbsku, kde se
mluvÌ nejen nÏmecky, ale takÈ p˘vodnÌm slovansk˝m jazykem a ve
ökole je vyuËov·na Ëeötina. ZasÌl·me jim d·rky, dopisy, e-maily
a dÏti spolu mluvÌ p¯es skype a webkameru. DÏti uËÌme takÈ ˙ctÏ
ke staröÌm lidem. BÏhem ökolnÌho roku p¯ipravujeme programy pro
domovy d˘chodc˘ v BrnÏ i jeho okolÌ. DÏti, pod vedenÌm zkuöen˝ch pedagog˘, nacviËujÌ p·smo pÌsnÌ, tanc˘ a povÌd·nÌ pro obyvatele domov˘, rozd·vajÌ vlastnoruËnÏ vyroben· p¯·nÌËka i d·reËky
a hovo¯Ì se star˝mi lidmi na pokojÌch. Tyto n·vötÏvy p¯in·öejÌ radost, uspokojenÌ a obohacenÌ nejen babiËk·m a dÏdeËk˘m, ale i naöim dÏtem. To vöak nejsou jedinÈ mimoökolnÌ aktivity, kterÈ û·ci
absolvujÌ. Naöe dÏtsk· hudebnÌ skupina pravidelnÏ vystupuje kaûd˝m rokem bÏhem v·noËnÌch trh˘ na n·mÏstÌ Svobody; dÏti hrajÌ
na hudebnÌ n·stroje a zpÌvajÌ k¯esùanskÈ pÌsnÏ. V naöem ökolnÌm
hudebnÌm klubu se mohou û·ci uËit h¯e na keyboard, bicÌ, elektrickou kytaru, housle a klavÌr. äkolnÌ druûina provozuje v˝tvarn˝ a pÏveck˝ krouûek.
Kde n·s najdete? V p¯ÌzemÌ pavilonu A budovy Zä Masarova 11 v LÌöni, kam se za n·mi po telefonickÈ domluvÏ m˘ûete p¯ijÌt
kdykoliv podÌvat. V p¯ÌpadÏ z·jmu p¯ijÌm·me û·ky do vöech roËnÌk˘, letos je zatÌm nejvyööÌ 5. roËnÌk, postupnÏ vöak budeme otevÌrat
dalöÌ, aû po 9. t¯Ìdu.
DalöÌ informace o naöÌ ökole najdete rovnÏû na
www. krestanskaskola.cz.
Martinkov·

Spolky a sdružení



Fit club Valerie otvírá od 12. září 2011 oblíbené lekce

Pondělí 18 h PILATES
Úterý 19 h POWER JOGA
Čtvrtek 18 h POWER JOGA
Sál gymnázia Integra, Líšeň, ul. Rašelinová
www.fitclubvalerie.cz, tel.: 775 62 98 62

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.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
ve dnech 14.–15. 10. 2011 v Brně
Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si,
že nemáte talent? Ale máte! Každý, kdo
umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalujete za dva dny takovýto portrét. Ukážeme Vám jak na to – ukážeme Vám, jak
aktivovat Vaši pravou mozkovou hemisféru, ve které máte tyto dovednosti uloženy. Vhodné pro všechny věkové skupiny, pro dyslektiky, i jako příprava na uměleckou školu. Na profesi
ani pohlaví nezáleží. Cena 1600 Kč/osobu.
Zároveň proběhne i kurz pastelka a kurz olejomalby pro naprosté
amatéry a začátečníky – pro každého od 12-ti let.

Více na www.atelier-zebra.eu.
www.zeichenkurs.eu
tel.: 773 07 08 08

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

Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta

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

BRNO

PODOLÍ
50

SLATINA

D1

Ceny domu od
ŠLAPANICE

3 999 900 K Č (vč. dph a pozemku)

K nastěhování od 30. 11. 2011

www.rd-podoli.cz

Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: rd-podoli@rd-podoli.cz
15. 8. 2011 otvíráme nové

Taneční škola LYA
Vás srdečně zve
na kurz ZUMBY
+ novinka ZUMBA TONING

FITNESS STUDIO
PRO ŽENY

KDE: ZŠ Novolíšeňská 10, Brno-Líšeň
KDY: každé pondělí 18.30–19.30, ZAČÍNÁME 12. 9.

NOVÉ PŘÍZNIVĚJŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY!!!
Více na: www.lya.cz
info, přihlášky: 603 552 212, lya@lya.cz
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90 K
Mimi Mode
č
Táborská 153, 615 00 Brno

Jediný obchod v Brně s komplexní nabídkou dětského oblečení
od 0 m. až do 15 let, převážně zn. Next, Gap, Cherokee, George, Topolino, Mimi Club
a nově i vybraní kvalitní čeští výrobci. Vybíráme pro Vás to nejlepší zboží
za mimořádně nízké ceny. Nabídku neustále rozšiřujeme o další sortiment:
deky, dětská křesílka, spodní prádlo, ponožky a další.
K zapůčení nosička Manduca a vozík za kolo Croozer.
Sleva Rodinné pasy! Přijďte, u nás si určitě vyberete!!! www.mimimode.cz

Příjem inzerce do Líšeňských novin:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel. 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
provozní doba: po–čt 8–15 h, pá 8–12 h

Spolky a sdružení
www.pastelka.net,
n·m. Karla IV. 4,
Brno ñ star· LÌöeÚ,
tel.: 725 816 804

Občanské sdružení Ženy50
Anensk· 10, www.zeny50.cz, e-mail: info@zeny50.cz
tel.: 728 740 449, 732 348 993

PoËÌtaËovÈ kurzy pro ûeny a muûe ve vÏku 50+

Pr·zdniny s Pastelkou si uûilo 130 dÏtÌ!
Od 11. 7. do konce pr·zdnin probÏhlo 6 turnus˘ p¯ÌmÏstskÈho
t·bor pro dÏti od 3 do 9 let motivovanÈ r˘zn˝m tÈmaty nebo zamÏ¯enÈ na angliËtinu. T¯i srpnovÈ turnusy byly urËeny pro dÏti z lÌöeÚsk˝ch mate¯sk˝ch ökol, kterÈ byly v srpnu uzav¯eny. DÌky finanËnÌ
dotaci ⁄M» Brno-LÌöeÚ mohla b˝t cena p¯ÌmÏstskÈho t·bora snÌûena ze skuteËn˝ch n·klad˘ 1450,ñ KË na 1000,ñ KË na dÌtÏ za t˝den
vËetnÏ stravy 3◊ dennÏ, pitnÈho reûimu, ˙razovÈho pojiötÏnÌ a veökerÈho v˝tvarnÈho materi·lu. DÌky zajiötÏnÈmu celodennÌmu programu od 7.00 do 16.30 hod. mohli tak rodiËe chodit do pr·ce a dovolenou pak tr·vit spoleËnÏ s dÏtmi.
DÏkujeme mate¯skÈ ökole Pol·Ëkova, kde, kromÏ rodinnÈho
centra Pastelka, t·bor probÌhal, za vyuûitÌ t¯Ìdy, zahrady a veökerÈho
z·zemÌ.

Foto: P¯ÌmÏstsk˝ t·bor ñ Straöidla?
Program rodinnÈho centra od z·¯Ì aktualizujeme na str·nk·ch
www.pastelka.net podle aktu·lnÌho z·jmu o kurzy.
PondÏlÌ
09.00ñ10.30
10.30ñ12.00
14.30ñ16.00
17.00ñ18.00
18.30ñ19.30
⁄ter˝
15.00ñ16.00
16.00ñ17.00
17.00ñ18.00
16.00ñ17.00
17.30ñ18.30
09.00ñ10.00
St¯eda
10.00ñ11.00
13.30ñ15.00
16.00ñ17.00
17.00ñ18.00
19.30ñ20.30
»tvrtek
13.30ñ15.00
16.00ñ17.30
P·tek
09.00ñ10.30
13.00ñ14.00
14.00ñ15.00
15.00ñ16.00
16.00ñ17.00

"

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

CviËenÌ pro batol·tka (8 mÏs.ñ1,5 roku)
CviËenÌ pro batol·tka (8 mÏs.ñ1,5 roku)
CviËenÌ pro batol·tka (8 mÏs.ñ1.5 roku)
V˝tvarka pro dÏti s rodiËi i bez rodiË˘
CviËenÌ pro tÏhotnÈ

DÏlÚ·k
DÏlÚ·k
Pastelka
Pastelka
Pastelka

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

Muzikohr·tky pro dÏti (3ñ4 roky)
Muzikohr·tky pro dÏti (2ñ3 roky)
FlÈtna pro dÏti od 5-ti let
Keramika pro dÏti i dospÏlÈ, keram. dÌlna
Keramika pro dÏti i dospÏlÈ, keram. dÌlna
CviËenÌ s Hankou pro dÏti (1,5ñ2 roky)

Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka
DÏlÚ·k

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

CviËenÌ s Hankou pro dÏti (2ñ3 roky)
CviËenÌ pro miminka (8 t˝dn˘ñ8 mÏs.)
AngliËtina pro dÏti
AngliËtina pro dÏti
AngliËtina pro dospÏlÈ ñ pokroËilÌ

DÏlÚ·k
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka

hod. CviËenÌ pro miminka (8 t˝dn˘ ñ 8 mÏs.)
hod. CviËenÌ pro rodiËe s dÏtmi (1,5ñ3 roky)

Pastelka
Pastelka

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Salesko
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka

CviËenÌ pro miminka (8 t˝dn˘ ñ 8 mÏs.)
AngliËtina pro dospÏlÈ
AngliËtina pro dospÏlÈ
AngliËtina pro dospÏlÈ
Tance pro miminka a tÏhotnÈ

Vöechny poËÌtaËovÈ kurzy probÌhajÌ na AnenskÈ 10. V jednom kurzu je maxim·lnÏ 5 ˙ËastnÌk˘, kterÈ vedou 2 lektorky, rovnÏû ve vÏku
50+. V˝uka je tedy individu·lnÌ, p¯izp˘soben· tempu z˙ËastnÏn˝ch.
Pro zaË·teËnÌky
⁄t 10.00ñ2.00 hod. (zah·jenÌ 4. 10. 2011)
St 10.00ñ12.00 hod. (zah·jenÌ 5. 10. 2011)
St 16.00ñ18.00 hod. (zah·jenÌ 5. 10. 2011)
Pro mÌrnÏ pokroËilÈ
⁄t 17.30ñ19.30 hod. (zah·jenÌ 4. 10. 2011)
Kurzy pro zaË·teËnÌky a mÌrnÏ pokroËilÈ probÌhajÌ 10◊ v dvouhodinov˝ch lekcÌch, celkem 20 hodin.
Grafika na PC
Po 18.00ñ19.30 hod. (zah·jenÌ 3. 10. 2011)
Kurzy budou probÌhat 1◊ t˝dnÏ v 1,5hodinov˝ch lekcÌch ñ celkov˝
rozsah je 15 hodin, tj. 10 lekcÌ. Sezn·mÌme se s moûnostÌ ˙pravy digit·lnÌch fotografiÌ, vytv·¯enÌ kol·ûÌ, p¯·nÌ k narozenin·m, novÈmu
roku apod.
Prezentace v PowerPointu
»t 14.00ñ15.30 hod. (zah·jenÌ 6. 10. 2011)
Kurz bude probÌhat 1◊ t˝dnÏ v 1,5hodinov˝ch lekcÌch ñ celkov˝
rozsah je 7,5 hodin, tj. 5 lekcÌ. Kurz je zamÏ¯en na tvorbu prezentacÌ,
vytv·¯enÌ doprovodn˝ch materi·l˘, nejen k p¯edn·ök·m.
IntenzivnÌ t¯ÌmÏsÌËnÌ kurzy zdravotnÌ sestavy Tchai-ùi (24)
styl Jang
Kurz bude probÌhat od 5. ¯Ìjna 2011, vûdy ve st¯edu v 18.00 a 19.00
hod. v KulturnÌm centru SlÈv·rna, Ve VaÚkovce 1. Obsahem kurzu
je v˝uka z·kladnÌ sestavy Jang 24, rozh˝b·nÌ a uvolÚov·nÌ kloub˘,
˙Ëinn· cviËenÌ na protaûenÌ ölach a sval˘, nen·silnÈ posilov·nÌ
vöech sval˘, koordinace pohyb˘, umÏnÌ vnÌm·nÌ vnit¯nÌ energie
a uvolnÏnÌ se.
Kurz trÈninku pamÏti
ProbÏhne 10 lekcÌ, vûdy v pondÏlÌ od 16.00 do 17.30 hodin,
na AnenskÈ 10 v BrnÏ. Zah·jenÌ 3. ¯Ìjna 2011. Prost¯ednictvÌm koncentraËnÌho cviËenÌ a pouûÌv·nÌm komplexnÌch pamÏùov˝ch strategiÌ jako asociace a vizualizace, ve spojenÌ s pamÏùov˝mi technikami, si ovÏ¯Ìte, ûe vaöe pamÏù je st·le jeötÏ funkËnÌ.
AngliËtina pro ûeny i muûe 50+
ZaË·teËnÌci: ⁄t 13.30ñ15.00 hod. (zah·jenÌ 20. 9. 2011)
MÌrnÏ pokroËilÌ: ⁄t 15.30ñ17.00 hod. (zah·jenÌ 20. 9. 2011)
Kurz bude probÌhat na AnenskÈ 10 v BrnÏ, 1◊ t˝dnÏ v 1,5hodinov˝ch lekcÌch ñ celkov˝ rozsah je 24 hodin (16 t˝dn˘).
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Příspěvky občanů
Koho zastupujÌ zastupitelÈ mÏstskÈ Ë·sti LÌöeÚ?
Aneb jak neplatÌ argumenty! 23. 6. 2011
Ve Ëtvrtek 23. 6. 2011 probÏhlo jedn·nÌ ZM» LÌöeÚ. VÏtöina bod˘ se
t˝kala p¯ipomÌnek k novÈmu ⁄zemnÌmu Pl·nu mÏsta Brna (⁄PmB). T¯ic·t˝
bod jedn·nÌ byl nejdelöÌ a pro LÌöeÒ zcela z·sadnÌ. Podle varianty I. ⁄PmB
by mÏlo na polÌch mezi Holzovou a PodolÌm vzniknout nejvÏtöÌ novÈ brnÏnskÈ sÌdliötÏ. V plnÈm rozsahu je tato rozvojov· lokalita nazvan· Li-3 s nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ mrtv·, ale starosta a dalöÌ vÏtöinou koaliËnÌ zastupitelÈ se pro ni nadchli. P˘vodnÏ byla hlavnÌm argumentem pro v˝stavbu
zve¯ejnÏnÈm v dubnovÈm vyd·nÌ LÌöeÚsk˝ch novin v˝stavba tramvajovÈ
linky od Str·nskÈ sk·ly. P¯i dubnovÈm jedn·nÌ zastupitelstva umoûnil starosta vystoupenÌ z·stupci ve¯ejnosti, kter˝ podal n·mitku proti ⁄zemnÌmu
pl·nu, Ing. Zav¯elovi, aby p¯ednesl svoje n·zory proti v˝stavbÏ. DÌky podpis˘m vÌce neû 200 obËan˘ jsme dos·hli toho, aby se o lokalitÏ jednalo aû
na ËervnovÈm zased·nÌ a sÌdliötÏ bylo zmÏnÏno na rodinnÈ domky. MeziËasu jsme vyuûili ke kontakt˘m se zpracovateli platnÈho i novÈho ˙zemnÌho
pl·nu, k zÌsk·nÌ informacÌ o ˙zemnÌm pl·nov·nÌ a p¯edevöÌm pro pod·nÌ
informacÌ obËan˘m o z·mÏrech magistr·tu a radnice. Do 23. Ëervna jsme
sehnali dalöÌch vÌce neû 270 podpis˘, jednali se z·stupci vÏtöiny klub˘ jednotliv˝ch stran a uskupenÌ na lÌöeÚskÈ radnici. NejaktivnÏjöÌ byli komunistÈ
a nÏkte¯Ì z·stupci »SSD a KDU-»SL, naprosto jsme nezajÌmali Ëleny ODS.
Snaûili jsme se ¯Ìdit n·zorem jednoho ze zastupitel˘, kter˝ n·m ¯ekl, ûe kdyû
p¯ijdou lidÈ ve stejnÈm poËtu jako v Tu¯anech, bude na naöÌ stranÏ. NejËastÏjöÌ argumenty zastupitel˘ pro v˝stavbu byly:
1. Kdyû schv·lÌme (zastupitelÈ) p¯Ìliö malou plochu pro v˝stavbu (cca 200
rodinn˝ch dom˘), mÏsto n·m vnutÌ vÏtöÌ rozsah a my se nebudeme moci
br·nit.
2. Kdyû schv·lÌme p¯Ìliö malou plochu pro v˝stavbu (cca 200 rodinn˝ch
dom˘), budou lidÈ pod·vat û·dosti o v˝jimky a stavebnÌ ˙¯ad nedok·ûe
v˝stavbÏ (na ornÈ p˘dÏ I. a II. stupnÏ bonity) zabr·nit!!!
3. PodmÌnkou vyuûitÌ ˙zemÌ je zpracov·nÌ ˙zemnÌ studie a regulaËnÌho pl·nu. P¯edevöÌm pojem ÑregulaËnÌ pl·nì p˘sobil na zastupitele jako uklidÚujÌcÌ prost¯edek. RegulaËnÌ pl·n p¯ece vy¯eöÌ vöechno. ée je jen velmi
m·lo obcÌ, kterÈ regulaËnÌ pl·n majÌ v novÈ rozs·hlÈ v˝stavbÏ schv·len˝,
to je nezajÌmalo.
4. MÏsto si stejnÏ rozhodne podle svÈho.
V d˘vodovÈ zpr·vÏ UsnesenÌ ZM» pro zvÏtöenÌ stavebnÌch ploch se
psalo, ûe stavebnÌ ˙¯ad doporuËuje rozöÌ¯enÌ stavebnÌch ploch pro bydlenÌ.
VÌce neû 10 000 (deset tisÌc) nov˝ch obyvatel v ostatnÌch lokalit·ch, p¯edevöÌm lokalit·ch Li-1 a Li-2 se autor˘m zd· m·lo.
V d˘vodovÈ zpr·vÏ se pÌöe o pot¯ebÏ bydlenÌ pro zahraniËnÌ profesory
novÈho kampusu, jehoû v˝stavba je v ⁄zemnÌm pl·nu zam˝ölena vedle

Statut·rnÌ mÏsto Brno
vyhlaöuje
prost¯ednictvÌm BytovÈho odboru
Magistr·tu mÏsta Brna
v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
pro poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek
na opravu a modernizaci
bytov˝ch a rodinn˝ch dom˘ a bytov˝ch jednotek
pro I. etapu roku 2012
dle Pravidel poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek
z Fondu rozvoje bydlenÌ mÏsta Brna.

TermÌn vyhl·öenÌ: 1. 9. 2011
TermÌn pro pod·nÌ û·dostÌ: do 15. 10. 2011
é·dosti o p˘jËku se pod·vajÌ na p¯edepsanÈm formul·¯i v termÌnu
od 1. 9. do 15. 10. 2011 na ˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti, na jejÌmû ˙zemÌ se
opravovan· nemovitost nach·zÌ nebo na BytovÈm odboru MMB
na MalinovskÈho n·m. 3.
Formul·¯e k pod·nÌ û·dosti a Pravidla poskytov·nÌ n·vratn˝ch
˙Ëelov˝ch p˘jËek jsou k dispozici na ˙¯adech mÏstsk˝ch Ë·stÌ,
v InformaËnÌm st¯edisku MMB a na internetovÈ adrese www.
brno.cz (Spr·va mÏsta > Magistr·t mÏsta Brna > ⁄sek hospod·¯sk˝ > Bytov˝ odbor > P˘jËky z Fondu rozvoje bydlenÌ mÏsta
Brna).
Mgr. Ji¯Ì Lahoda, vedoucÌ BytovÈho odboru MMB

Zetoru. Prorekto¯i obou uvaûovan˝ch brnÏnsk˝ch univerzit se vyj·d¯ili,
ûe nemajÌ pot¯ebu rozöi¯ovat se mimo jejich st·vajÌcÌ are·ly. ZmÌnka, ûe obÏ
univezity stavÌ, resp. majÌ schv·lenu v˝stavbu za 400 resp. 630 miliÛn˘ KË
vyvola pochyby o kvalitÏ informacÌ. Samoz¯ejmÏ vÌme lÈpe, co pot¯ebujÌ
univerzity, neû jejich prorekto¯i pro v˝stavbu.
ZÌskali jsme v˝raznou p¯evahu v podpisech v peticÌch:
474 hlas˘ proti v˝stavbÏ v˘Ëi 190 hlas˘m pro v˝stavbu, ale nestaËilo to.
Koho zastupujÌ zastupitelÈ, kdyû je ani v˝razn· p¯evaha hlas˘
Ñnep¯inutilaì respektovat v˘li obËan˘?
Mimo argument˘ o moûnosti v˝stavby, finanËnÌho prospÏchu majitel˘
pozemk˘ a hypotetickÈ tramvaje, zastupitelÈ nedok·zali uvÈst û·dn˝ dalöÌ
kladn˝ efekt, kter˝ jejich rozhodnutÌ p¯inese obËan˘m starÈ LÌönÏ. Zd· se,
ûe si neuvÏdomujÌ, jak z·sadnÌm zp˘sobem ovlivÚujÌ ûivoty lidÌ a charakter
tÈto Ë·sti LÌönÏ. DopravnÌ zatÌûenÌ se zv˝öÌ z 2000 na 4000 vozidel dennÏ,
prach, smog a hluËnost ve stejnÈm pomÏru. JeötÏ, ûe n·m naöe milovan·
vl·da (a parlament) zv˝öila hladinu hluku, kterou musÌ sn·öet obyvatelÈ
ulic a jeötÏ, ûe je z·kon postaven˝ tak, ûe obyvatelÈ star˝ch ulic se nemohou
˙ËinnÏ br·nit. Star· LÌöeÚ bude sev¯ena do kleötÌ novÈ v˝stavby nejmÈnÏ
ze dvou stran a ztratÌ sv˘j malebn˝ charakter.
Hlasov·nÌ dopadlo dob¯e pro zast·nce v˝stavby: bylo pot¯eba 15 hlas˘
a bylo jich pr·vÏ 15. N·m chybÏl jeden jedin˝ hlas.
DÏkuji vöem zastupitel˘m, kte¯Ì se ˙Ëastnili naöich jedn·nÌ a obËan˘m,
kte¯Ì n·s podpo¯ili.
DÏkuji panu starostovi. MyslÌm si, ûe je muûem na svÈm mÌstÏ. Nedok·zal bych ¯Ìdit jedn·nÌ tak, jak to dÏlal on. Jeho snahu objektivitu n·m m˘ûe
naprost· vÏtöina jin˝ch M» z·vidÏt.
HroznÏ mÏ mrzÌ, ûe jsme nedok·zali vysvÏlit vöem, kte¯Ì uvedli, ûe mÏsto Brno se musÌ rozvÌjet tak, ûe se bude zastavovat na okrajÌch a uvnit¯ budou padat bloky dom˘, bude Bronx nebo desÌtky let ne¯eöenÈ jiûnÌ centrum
postavenÈ jen kv˘li obchod˘m a kancel·¯Ìm bez obyvatel. Nedok·zali jsme
vysvÏlit, ûe monofunkËnÌ lokality (obchody, kancel·¯e, bydlenÌ, ...), nejsou
v û·dnÈm p¯ÌpadÏ IN a ûe je ani nepodporujÌ kvalitnÌ urbanistÈ a architekti.
Iluze o demokracii na celost·tnÌ, krajskÈ i mÏstskÈ ˙rovni mÏ p¯eöla uû
d·vno, ale v mal˝ch obcÌch a mÏstsk˝ch Ë·stech jsme vidÏl jistou nadÏji.
Budu muset svoje n·zory p¯ehodnotit!!!
VladimÌr Zav¯el, lisen3@seznam.cz

Nad dopisem čtenáře
Bylo velmi p¯ÌnosnÈ jednat s panem ing.
VladimÌrem Zav¯elem o ⁄zemnÌm pl·nu. Jeho
podnÏty Ëerpaly z osobnÌ zkuöenosti a up¯ÌmnÈho z·jmu o budoucnost LÌönÏ. OsobnÌ z·pal
jednoho ËlovÏka dostateËnÏ vyvaûoval letargii
vÏtöiny obËan˘ z dotËenÈ lokality. A pr·vÏ proto
bylo prospÏönÈ sezn·mit se s problÈmem optikou aktivnÌho jedince, kter˝ sv˝m zaujetÌm
oslovil mnoho lidÌ a dok·zal vÈst vÏcnou a korektnÌ debatu. Organizoval ve¯ejn· setk·nÌ, kter˝ch se ˙Ëastnili jak obËanÈ, tak jimi volenÌ z·stupci. VÏ¯Ìm, ûe tak m· b˝t vedena ve¯ejn· diskuze, coû ocenili i ostatnÌ zastupitelÈ. Ve fin·le
vöak nejde pouze o sebr·nÌ vÏtöÌho poËtu podpis˘, ale o strategickÈ rozhodnutÌ obce, kterÈ ovlivnÌ rozvoj ˙zemÌ na mnoho let dop¯edu.
Pan Zav¯el dok·zal zaujmout zastupitele a zÌskat tak vÌce Ëasu na projedn·v·nÌ a p¯ehodnocov·nÌ v samospr·vÏ LÌönÏ. Realizoval petiËnÌ akci.
Oslovoval spoluobËany. DÌky tomu vedli zastupitelÈ daleko oböÌrnÏjöÌ diskuzi, jak zajistit udrûiteln˝ rozvoj LÌönÏ. NÏkte¯Ì p¯ehodnotili sv˘j postoj
a plnÏ se ztotoûnili s n·zorem pana Zav¯ela. I dÌky tomu nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo pouze t¯etinov˝ rozvoj danÈ lokality a omezilo v˝stavbu
pouze na rodinnÈ domy.
Stanovisko mÏstskÈ Ë·sti je vöak pouze doporuËujÌcÌ pro Zastupitelstvo mÏsta Brna. Takto vydobytÈ kompromisnÌ ¯eöenÌ povaûuji za v˝sledek
ve¯ejnÈ debaty a je pro mne z·vazn˝ p¯i jedn·nÌ se samospr·vou mÏsta
Brna.
VÏ¯Ìm, ûe se pan Zav¯el z˙ËastnÌ rozhodujÌcÌho a z·vaznÈho jedn·nÌ
ZMB a tentokr·t ho v jeho aktivitÏ podpo¯Ì svou osobnÌ p¯ÌtomnostÌ vÌce
obËan˘ z v˝öe zmiÚovanÈ lokality.
Je pro mne osobnÏ velmi d˘leûitÈ, ûe i pan Zav¯el uk·zal zp˘sob jak
diskutovat o souËasnosti a budoucnosti LÌönÏ. Za coû mu dÏkuji.
B¯etislav ätefan, starosta M» Brno-LÌöeÚ
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Z kultury
Cesta kolem světa na Kotlance
TakÈ na letoönÌ lÈto p¯ipravilo KulturnÌ centrum LÌöeÚ p¯ÌmÏstskÈ t·bory, kterÈ jsou velmi û·danÈ a vyuûÌvanÈ. SnaûÌme se
tak vych·zet vst¯Ìc zamÏstnan˝m rodiË˘m, kte¯Ì majÌ Ëasto problÈm s hled·nÌm vhodnÈ pr·zdninovÈ alternativy pro svÈ dÌtÏ.
Projekt p¯ÌmÏstsk˝ch t·bor˘ umoûÚuje dÏtem dop¯·t si pobyt
v p¯ÌrodÏ a mezi sv˝mi vrstevnÌky pod odborn˝m dohledem vedoucÌch.

T·bory se musÌ vûdy peËlivÏ a koncepËnÏ p¯ipravovat, aby
splÚovaly jak linii pedagogickou, tak i kulturnÏ-z·bavnou s pozitivnÌm v˝chovn˝m v˝sledkem. T·bory jsou vûdy tematicky zamÏ¯enÈ a jsou urËenÈ p¯edevöÌm pro ökol·ky ve vÏku od öesti do dvan·cti let. PoslednÌ t˝den v Ëervenci byl urËen dÏtem, kterÈ u n·s
str·vily t˝den pln˝ her, z·bavy a tvo¯enÌ na etnickÈ tÈma. P¯ÌmÏstsk˝ t·bor s bohat˝m programem se jmenoval Cesta kolem svÏta
a dÏti se opravdu kaûd˝ den mohly st·t indi·ny, pir·ty, japonsk˝mi herci nebo t¯eba egyptsk˝mi princi Ëi princeznami. Vyrobily si
indi·nsk· ponËa, Ëelenky, faraÛnskÈ korunky, kartuöe se sv˝mi
jmÈny, psan˝mi egyptsk˝m hieroglyfick˝m pÌsmem a mnoho dalöÌho. P¯ipravili jsme takÈ r˘znÈ hry, kterÈ rozvÌjely jejich logickÈ
myölenÌ a upevÚovaly jejich fyziËku. NechybÏly ani vych·zky
do p¯Ìrody. To, ûe byly dÏti vûdy dob¯e zamÏstnanÈ, bylo vidÏt
i na snÏzenÈm jÌdle, kterÈ jsme mÏli p¯ipravenÈ v okolnÌch restauracÌch.
Co dodat z·vÏrem? Snad jen to, ûe takÈ na srpnov˝ t·bor
s n·zvem V˝prava do minulosti, kter˝ byl vÌce zamÏ¯en˝ na cestov·nÌ, se p¯ihl·sila spousta dÏtÌ a to je pro n·s nejvÏtöÌm vyznamen·nÌm. TÏöÌ n·s, ûe se do KC LÌöeÚ dÏti tak r·dy vracejÌ a uû se
KC LÌöeÚ
ptajÌ na jakÈ tÈma bude dalöÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor.
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