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ZDARMA
Rokle – centrální park
V·ûenÌ,
dovolte mnÏ, abych V·s informoval o z·mÏru vyuûitÌ ˙zemÌ ÑRokleì, kterÈ bylo
doposud, asi z finanËnÌch d˘vod˘, opomÌjeno a z velkÈ Ë·sti neupraveno.
P¯edmÏtnÈ ˙zemÌ se nach·zÌ v LÌöni
uprost¯ed panelovÈ z·stavby. Toto ˙zemÌ
m· charakter rokle. JejÌ dno m· nestejnou
öÌ¯ku od 30 do 130 m. Ze severoz·padnÌ
strany je omezena tramvajov˝m tÏlesem,
ze severov˝chodnÌ pak panelovou v˝stavbou. Svahy jsou hustÏ porostlÈ d¯evinami. Dno rokle souvisle pokr˝vajÌ nav·ûky, jejichû mocnost dosahuje nÏkolika metr˘ (4ñ6 m), mÌsty je travnatÈ, ¯idËeji zarostlÈ
n·letovou vegetacÌ. Jedn· se, dle geologickÈho pr˘zkumu, o zeminu
odtÏûenou p¯i stavbÏ sÌdliötÏ a o zbytky stavebnÌch materi·l˘. Celkov· plocha ¯eöenÈho ˙zemÌ je 11 ha.
NicmÈnÏ ˙zemÌ rokle je dÌky uspo¯·d·nÌ terÈnu a svÈmu umÌstÏnÌ v j·dru sÌdliötÏ hodnotou, kterou se nemohou pochlubit jin·
brnÏnsk· sÌdliötÏ, ˙zemÌ m· potenci·l st·t se centr·lnÌm parkem
mÏstskÈ Ë·sti. Z tohoto d˘vodu rozhodlo Zastupitelstvo M» BrnoLÌöeÚ souhlasit s vypracov·nÌm projektovÈ dokumentace na regeneraci ÑRokleì, a to na z·kladÏ studie zpracovanÈ prof. ing. Ji¯Ìm Damcem, CSc., autorizovan˝m krajin·¯sk˝m architektem, vedoucÌm
⁄stavu zahradnÌ a krajin·¯skÈ architektury ZahradnickÈ fakulty
Mendelovy univerzity v BrnÏ. Studie je zve¯ejnÏna na www.brnolisen.cz.
Regenerace tohoto ˙zemÌ probÏhne v nÏkolika etap·ch. PrvnÌ
etapa bude zamÏ¯ena na obnovu ve¯ejnÈ zelenÏ. Tento z·mÏr byl
schv·len KomisÌ ûivotnÌho prost¯edÌ RMB a z ˙rovnÏ mÏsta Brna bude poû·d·no o dotaci z evropsk˝ch zdroj˘ (cca 30 mil.), konkrÈtnÏ
z OperaËnÌho programu ûivotnÌho prost¯edÌ, programu 6.5. regenerace urbanizovanÈ krajiny, pod n·zvem SystÈmov· ˙prava a regenerace ve¯ejnÈ zelenÏ v urb·nnÌm celku Brno-LÌöeÚ ñ urbanistick˝ parter
ÑRokleì.
SouË·stÌ parku budou pochopitelnÏ i dÏtsk· h¯iötÏ a sportoviötÏ
(skate a bike cross park), soci·lnÌ za¯ÌzenÌ, z·zemÌ pro rodiËe s dÏtmi, kynologickÈ h¯iötÏ, amfite·tr atd. Samoz¯ejmostÌ bude ve¯ejnÈ
osvÏtlenÌ, parkovÈ lavice, odpadkovÈ koöe, apod. Pamatov·no je
(pokraËov·nÌ na stranÏ 2)
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i na zahradnÌ restauraci a podobn· za¯ÌzenÌ, jejichû vybudov·nÌ
bude spÌöe vÏcÌ soukrom˝ch investor˘.
V projektu je navrûeno i vybudov·nÌ Ëty¯ mal˝ch vodnÌch
n·drûÌ s okrasnou funkcÌ. Celkov· plocha n·drûÌ je asi 12 000 m2.
N·vrh vodnÌch prvk˘ vych·zÌ z v˝sledk˘ hydrogeologickÈho
pr˘zkumu, kter˝ zjistil podzemnÌ vodu protÈkajÌcÌ st¯edem ˙zemÌ rokle.
Realizace projektu centr·lnÌho parku bude finanËnÏ velmi
n·roËn· a z tohoto d˘vodu m˘ûe v˝stavba parku b˝t dlouhodobÏjöÌ z·leûitostÌ a takÈ m˘ûe dojÌt k jist˝m redukcÌm v realizaci.
CelkovÈ n·klady na realizaci parku se odhadujÌ na cca 82
mil. Z tohoto d˘vodu jsme p¯ipraveni hledat finanËnÌ zdroje
z Evropsk˝ch fond˘. RoËnÌ provoznÌ n·klady se odhadujÌ na 1,1
mil. KË.
V·clav KoöuliË, mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ

Zprávy z Radnice
88. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 16. 6. 2010
● bere na vÏdomÌ v˝sledky hospoda¯enÌ ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ a KCL za 1. ËtvrtletÌ roku 2010.
● souhlasÌ s nav˝öenÌm neinvestiËnÌho p¯ÌspÏvku pro p¯ÌspÏvkovou organizaci Zä a Mä HornÌkova o 350 tis. KË.
● ukl·d· ⁄M» zpracovat rozpoËtovÈ opat¯enÌ.
● souhlasÌ s poskytnutÌm investiËnÌ dotace Mä
Nekleû na po¯ÌzenÌ zahradnÌch d¯evÏn˝ch prvk˘ ve v˝öi 160 tis. KË.
● ukl·d· ⁄M» zpracovat rozpoËtovÈ opat¯enÌ.
● bere na vÏdomÌ obdrûen˝ odvod v˝tÏûku
za VHP za rok 2009 a jeho pouûitÌ do oblasti
kultury, ökolstvÌ a vybavenÌ dÏtsk˝ch h¯iöù
ve v˝öi 973 922,60 KË tak, jak je zahrnut
ve schv·lenÈm rozpoËtu.
89. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 30. 6. 2010
● schvaluje rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 09/2010,
kter˝m se zvyöujÌ v˝daje a financov·nÌ o 2283
tis. KË.
● souhlasÌ s provedenÌm oprav v s·le objektu
Ondr·Ëkova 20 uveden˝ch v û·dosti Divadla

LÌöeÚ ze dne 8. 6. 2010 s tÌm, ûe opravy budou
provedeny na n·klady n·jemce.
● souhlasÌ s vyvÏöenÌm tradiËnÌ historickÈ moravskÈ vlajky na budovÏ radnice p¯i slavnostnÌch p¯Ìleûitostech.
● bere na vÏdomÌ zpr·vu nez·vislÈho auditora
o ovÏ¯enÌ ¯·dnÈ ˙ËetnÌ z·vÏrky k 31. 12. 2009
organizace Spr·va majetku LÌöeÚ, p¯ÌspÏvkov·
organizace.
● bere na vÏdomÌ z·pis z komise dopravy a bezpeËnosti ze dne 21. 6. 2010.
● ukl·d· ⁄M» zajistit likvidaci ËernÈ skl·dky
na odboËce z Holzovy ulice smÏr Slatina.
● ukl·d· ⁄M» projednat BKOM problÈm zan·öenÌ levÈ strany ulice Holzovy na Slatinu.
90. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 29. 7. 2010
● schvaluje smlouvu mezi Statut·rnÌm mÏstem
Brnem, M» Brno-LÌöeÚ a REMO ELEKTRO
BRNO, s.r.o., n·m. Karla IV. 612/22, 628 00
Brno, I»: 26919001.
● povÏ¯uje p. starostu jejÌm podpisem.
● povÏ¯uje vedoucÌ ORG ⁄M» Brno-LÌöeÚ podpisem formul·¯e Ozn·menÌ o zad·nÌ zak·zky.

●

ukl·d· vedoucÌ ORG ⁄M» Brno-LÌöeÚ zajistit odesl·nÌ ozn·menÌ o v˝sledku zad·vacÌho
¯ÌzenÌ prost¯ednictvÌm formul·¯e Ozn·menÌ
o zad·nÌ zak·zky k uve¯ejnÏnÌ v InformaËnÌm
systÈmu o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch, termÌn: do 48
dn˘ po uzav¯enÌ v˝öe uvedenÈ smlouvy, zajistit dalöÌ n·leûitosti stanovenÈ z·konem Ë. 137/
2006 Sb. a prov·dÏcÌ vyhl·ökou Ë. 330/2006
Sb. o uve¯ejÚov·nÌ vyhl·öenÌ pro ˙Ëely z·kona o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch, termÌn: bezodkladnÏ.
● vybÌr· pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu
na stavebnÌ pr·ce Opravy a doplnÏnÌ dÏtsk˝ch
h¯iöù a pÌskoviöù v roce 2010 jako nejvhodnÏjöÌ
nabÌdku firmy LubomÌr Straka - FLORA servis, FamÏrovo n·m. 31/29, 618 00 Brno, I»:
11484497.
● schvaluje n·vrh smlouvy o dÌlo s LubomÌr
Straka - FLORA servis, FamÏrovo n·m. 31/29,
618 00 Brno, I»: 11484497.
● povÏ¯uje p. starostu jejÌm podpisem.
● schvaluje rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 10/2010,
kter˝m se zvyöujÌ p¯Ìjmy o 310 tis. KË, v˝daje
se sniûujÌ o 751 tis. KË a financov·nÌ se sniûuje
o 1061 tis. KË.

Informace občanům
Informace o přijímacích řízeních do mateřských škol v Brně-Líšni
P¯estoûe vedenÌ M» Brno-LÌöeÚ nav˝öilo
bÏhem dvou let o nevÌdan˝ch 138 mÌst na celkovou kapacitu 726 mÌst, m˘ûe se st·t, ûe nÏkterÈ
dÏti, zejmÈna t¯ÌletÈ, nebyly zatÌm do Mä p¯ijaty.
Velk˝ problÈm p¯i p¯ijÌm·nÌ dÏtÌ do Mä zp˘sobujÌ vÌceËetnÈ p¯ihl·öky dÏtÌ a n·slednÈ p¯ijetÌ
do vÌce Mä. Z·kon (o ochranÏ osobnÌch ˙daj˘)
nedovoluje z¯izovateli, a ani ¯editelk·m ökolek,
jakoukoliv koordinaci o p¯ihl·öen˝ch dÏtech bÏhem p¯ijÌmacÌho ¯ÌzenÌ. DalöÌ problÈm je takÈ
v tom, ûe rodiËe dÏtÌ p¯ijat˝ch do vÌce mate¯sk˝ch ökol majÌ povinnost ozn·mit v˝bÏr ökolky,
do kterÈ bude dÌtÏ chodit, aû k 1. z·¯Ì st·vajÌcÌho
roku.
Letos p¯iölo do naöich mate¯sk˝ch ökolek
730 û·dostÌ o p¯ijetÌ. Ve skuteËnosti, po odeËtenÌ
vÌceËetn˝ch p¯ihl·öek, je skuteËn˝ poËet dÏtÌ û·dajÌcÌ o p¯ijetÌ 339 (voln· kapacita je 290 mÌst).
Jako zajÌmavost uv·dÌm maminku, kter· p¯ihl·sila svoji dceru do vöech 9 Mä v LÌöni. Dcera

byla p¯ijata ve 2 ökolk·ch. Uvedu dalöÌ p¯Ìklad,
jedno dÌtÏ bylo p¯ijato do vöech ökolek, do kter˝ch jeho rodiËe podali p¯ihl·öku, to je do Ëty¯
ökolek. PoËet takhle blokovan˝ch mÌst se blÌûÌ
nejmÈnÏ k ËÌslu 45. Tito rodiËe jednajÌ jistÏ
v dobrÈ vÌ¯e, z obavy o nep¯ijetÌ svÈho dÌtÏte
do ökolky, ale o jimi Ñblokovan·ì mÌsta, k˝m budou obsazena, se bude rozhodovat, bohuûel, nejd¯Ìve zaË·tkem z·¯Ì, kdy se teprve na z·kladÏ
up¯esnÏn˝ch informacÌ dajÌ vöechna p¯ijÌmacÌ
¯ÌzenÌ p¯esnÏ vyhodnotit. Podle poslednÌch informacÌ chyst· Magistr·t mÏsta Brna opat¯enÌ,
kter· by vÌceËetnost p¯ihl·öek a n·slednÈ komplikace omezila.
Jsem p¯esvÏdËen o tom, ûe jsme v budoucnosti schopni p¯ijmout kaûdÈ dÌtÏ maminky, kterÈ by hrozila ztr·ta zamÏstn·nÌ po uplynutÌ t¯ÌroËnÌ ochrannÈ lh˘ty a takÈ tÈ, kter· si najde
novÈ pracovnÌ mÌsto.
TakÈ dod·v·m, ûe jsme se stali od 1. Ëervence 2010 z¯izovatelem Mä na ulici Brat¯Ì PelÌök˘.

Moment·lnÌ kapacita tÈto ökoly je 37 mÌst. V letoönÌm roce p¯ijme panÌ ¯editelka 17 dÏtÌ, vÏtöinou se jedn· o ty dÏti, kterÈ nebyly p¯ijaty
v b¯eznovÈm termÌnu v naöich kmenov˝ch ökolk·ch.
V·clav KoöuliË mÌstostarosta Brno-LÌöeÚ

Sdělení
Dne 30. 9. 2010 konËÌ p¯Ìjem
û·dostÌ o poskytnutÌ dotace
z rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
pro rok 2011.
é·dosti podanÈ po 30. 9. 2010
nebudou akceptov·ny a nebudou
p¯edloûeny p¯Ìsluön˝m odborem
k projedn·nÌ v org·nech
mÏstskÈ Ë·sti.
Anna Mikul·kov·, majetkopr·vnÌ odbor
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Informace občanům
Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 15. a 16. ¯Ìjna 2010 se budou
konat, v souladu se z·konem Ë. 491/2001 Sb.,
o volb·ch do zastupitelstev obcÌ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘, volby do zastupitelstev obcÌ.
V mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ probÏhnou tedy
volby do zastupitelstva mÏsta Brna a takÈ do zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ. Hlasov·nÌ probÏhne dne 15. 10. 2010 od 14.00
do 22.00 hod. a dne 16. 10. 2010 od 8.00
do 14.00 hod.
Na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ obËanÈ
budou hlasovat v 19 volebnÌch okrscÌch, a to:
okrsky 311 aû 314 v Zä Masarova 11, okrsky
315 aû 318 v Zä HornÌkova 1, okrsek 319 na radnici JÌrova 2, okrsky 320 aû 324 v Zä NovolÌöeÚsk· 10, okrsek 325 aû 327 v Zä Holzova 1
a okrsky 328 aû 329 v Zä Pohankova 5. Popis
jednotliv˝ch okrsk˘ bude p¯ed volbami zve¯ejnÏn Ozn·menÌm o dobÏ a mÌstÏ kon·nÌ voleb
na ⁄¯ednÌ desce ⁄M», na mÌstech obvykl˝ch
v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti a na str·nk·ch ⁄M» BrnoLÌöeÚ na internetu www.brno-lisen.cz.
Pr·vo volit do zastupitelstva obce m· st·tnÌ
obËan »eskÈ republiky, kter˝ alespoÚ druh˝ den
voleb dos·hl vÏku nejmÈnÏ 18 let a je p¯ihl·öen
k trvalÈmu pobytu v obci, kter· n·leûÌ do ˙zemnÌho obvodu obce.
Pr·vo hlasovat ve volb·ch do zastupitelstva
obce m· takÈ obËan jinÈho st·tu, kter˝ v den

voleb dos·hl vÏku nejmÈnÏ 18 let, je v den voleb
v tÈto obci p¯ihl·öen k trvalÈmu pobytu a jemuû
pr·vo volit p¯izn·v· mezin·rodnÌ smlouva,
kterou je »esk· republika v·z·na a kter· byla
vyhl·öena ve SbÌrce mezin·rodnÌch smluv a pokud poû·dal o z·pis do dodatku st·lÈho seznamu voliË˘ ñ nejpozdÏji dne 13. 10. 2010 do
16.00 hod.
VoliË m˘ûe ze z·vaûn˝ch, zejmÈna zdravotnÌch, d˘vod˘ v den voleb poû·dat okrskovou
volebnÌ komisi (nebo p¯edem i telefonicky
na ⁄M», tel. ËÌslo 544 424 855) o moûnost hlasovat i mimo hlasovacÌ mÌstnost do p¯enosnÈ
hlasovacÌ schr·nky.
Opr·vnÏnost k ˙Ëasti ve volb·ch prokazujÌ
obËanÈ okrskovÈ volebnÌ komisi platn˝m pr˘kazem totoûnosti (obËansk˝ pr˘kaz, cestovnÌ, diplomatick˝ nebo sluûebnÌ pas, cestovnÌ pr˘kaz).
HlasovacÌ lÌstky budou dod·ny voliË˘m nejpozdÏji 3 dny p¯ede dnem voleb do zastupitelstev obcÌ. S volebnÌmi lÌstky obËanÈ obdrûÌ i pokyny pro ˙pravu hlasovacÌch lÌstk˘ a pro hlasov·nÌ.
Podrobnosti o zp˘sobu hlasov·nÌ a dalöÌ informace souvisejÌcÌ s volbami do zastupitelstev
obcÌ je moûno zÌskat takÈ na informaËnÌm serveru Ministerstva vnitra ñ adresa http://
www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstevobci-629060.aspx.

Volby do Senátu parlamentu České republiky
V souladu se z·konem Ë. 247/1995 Sb.,
O volb·ch do Parlamentu »eskÈ republiky
a o zmÏnÏ a doplnÏnÌ nÏkter˝ch dalöÌch z·kon˘,
probÏhnou soubÏûnÏ s volbami do zastupitelstev obcÌ volby do jednÈ t¯etiny Sen·tu parlamentu »eskÈ republiky. Volby probÏhnou takÈ
ve volebnÌm obvodu Ë. 58 Brno-mÏsto, jehoû
souË·stÌ je, se sv˝mi 19 volebnÌmi okrsky,
i mÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ.
V p¯ÌpadÏ, ûe v prvnÌm kole voleb nebudou
splnÏny podmÌnky pro zvolenÌ sen·tora, probÏhne p¯ÌpadnÈ druhÈ kolo voleb ve dnech 22.
a 23. ¯Ìjna 2010.
Hlasov·nÌ ve volb·ch v okrscÌch mÏstskÈ
Ë·sti Brno-LÌöeÚ se mohou z˙Ëastnit obËanÈ
»eskÈ republiky s trval˝m pobytem v tÈto mÏstskÈ Ë·sti, kte¯Ì alespoÚ druh˝ den kon·nÌ prvnÌho kola voleb dos·hnou vÏku 18 let a v p¯ÌpadÏ
druhÈho kola voleb mohou volit i ti obËanÈ, kte¯Ì
dovröÌ 18 let druh˝ den druhÈho kola voleb.
ObËanÈ p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu v BrnÏ-LÌöni mohou volit i v jin˝ch Ë·stech volebnÌho obvodu Ë. 58, avöak na voliËsk˝ pr˘kaz. V danÈm okrsku je voliË povinen hlasovacÌ pr˘kaz
odevzdat okrskovÈ volebnÌ komisi. VoliËskÈ pr˘kazy se mohou vyd·vat na ⁄M» Brno-LÌöeÚ
v 1. poschodÌ, dv. Ë. 205 od 30. 9. 2010 do
13. 10. 2010 16.00 hod. osobnÏ, nebo voliË m˘ûe poû·dat o vyd·nÌ voliËskÈho pr˘kazu, ode
dne vyhl·öenÌ voleb, pÌsemn˝m pod·nÌm s ovÏ¯en˝m podpisem voliËe doruËen˝m na ⁄M»
Brno-LÌöeÚ nejpozdÏji 7 dn˘ p¯ede dnem voleb,
tj. do 8. 10. 2010.
VolebnÌ obvod Ë. 58 je tvo¯en mÏstsk˝mi
Ë·stmi Brno-Bohunice, Brno-Jih, Brno-Chrlice,
Brno-Tu¯any, Brno-»ernovice, Brno-Slatina,
Brno-éidenice, Brno-MalomÏ¯ice a Ob¯any,
Brno-Vinohrady a Brno-LÌöeÚ.

Opr·vnÏnost k ˙Ëasti ve volb·ch prokazujÌ
obËanÈ okrskovÈ volebnÌ komisi platn˝m pr˘kazem totoûnosti (obËansk˝ pr˘kaz, cestovnÌ, diplomatick˝ nebo sluûebnÌ pas, cestovnÌ pr˘kaz).
PrvnÌ den v obou kolech voleb zaËÌn· hlasov·nÌ ve 14.00 hod. a konËÌ ve 22.00 hod., druh˝
den zaËÌn· hlasov·nÌ v 8.00 hod. a konËÌ ve
14.00 hod.
HlasovacÌ lÌstky budou pro prvnÌ kolo voleb
obËan˘m dod·ny nejpozdÏji 12. ¯Ìjna 2010. HlasovacÌ lÌstky pro p¯ÌpadnÈ druhÈ kolo voleb
obdrûÌ opr·vnÏnÌ obËanÈ v mÌstnosti pro hlasov·nÌ.
Opr·vnÏn˝ obËan m˘ûe ze z·vaûn˝ch, zejmÈna zdravotnÌch, d˘vod˘ poû·dat okrskovou
komisi, (nebo p¯edem i telefonicky na ⁄M», tel.
ËÌslo 544 424 855) o moûnost hlasovat i mimo hlasovacÌ mÌstnost do p¯enosnÈ hlasovacÌ
schr·nky.
Ozn·menÌ o dobÏ a mÌstÏ kon·nÌ voleb do
Sen·tu »eskÈ republiky bude vyvÏöeno na ⁄M»
Brno-LÌöeÚ a ve vöech v˝vÏsnÌch sk¯ÌÚk·ch ˙¯adu umÌstÏn˝ch na ˙zemÌ LÌönÏ.
Podrobnosti o zp˘sobu hlasov·nÌ a dalöÌ informace souvisejÌcÌ s volbami do Sen·tu Parlamentu »R je moûno zÌskat takÈ na informaËnÌm
serveru Ministerstva vnitra ñ adresa http://
www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-971793.aspx.
Zveme vöechny opr·vnÏnÈ obËany k volb·m a p¯ejeme n·m vöem, abychom zvolili svoje
z·stupce, kte¯Ì budou prospÏönÌ JihomoravskÈmu kraji a obËan˘m celÈho obvodu Ë. 58, ale
i celÈ »eskÈ republiky, naöemu mÏstu Brno
a zejmÈna mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ.
R˘ûena DraËkov·
technicko-organizaËnÌ pracovnÌk ⁄M» Brno-LÌöeÚ
pro volby

Z d˘vodu ökolenÌ okrskov˝ch volebnÌch komisÌ dne 29. 9. 2010 (st¯eda) ñ
nebude tento den dnem ˙¯ednÌm.

LÍEÒSKÉ NOVINY

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 2011 dle Pravidel
poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek
z Fondu rozvoje bydlenÌ mÏsta Brna.
TermÌn vyhl·öenÌ: 1. 9. 2010.
TermÌn pro pod·nÌ û·dostÌ:
do 15. 10. 2010.
é·dosti o p˘jËku se pod·vajÌ na p¯edepsanÈm formul·¯i v termÌnu od 1. 9. do
15. 10. 2010 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 Magistr·tu mÏsta
Brna 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

Spolky a sdružení
POZVÁNKA
ZO »SOP Pozemkov˝ spolek H·dy V·s
ve spolupr·ci s Lipkou ñ ökolsk˝m za¯ÌzenÌm
pro environment·lnÌ vzdÏl·v·nÌ ñ
srdeËnÏ zve na

DEN OTEVÿEN›CH DVEÿÕ
v p¯ÌrodnÌ pam·tce Kavky a R˘ûeninÏ lomu,
kter˝ se uskuteËnÌ v sobotu

18. 9. 2010 od 10.00 do 15.00 hod.
S naöimi pr˘vodci m·te opÏt moûnost poznat
jedineËnÈ p¯ÌrodnÌ bohatstvÌ H·d˘, objevit
tajemstvÌ r·kosin, spat¯it Brno jako na dlani
a dozvÏdÏt se mnoho zajÌmavÈho povÌd·nÌ
o tÏûbÏ v·pence a n·sledn˝ch rekultivacÌch.
SpojenÌ MHD: od koneËnÈ zast·vky autobusu
Ë. 64 (»erven˝ pÌsek) v MalomÏ¯icÌch nebo
autobusem Ë. 78 od zast·vky Velk· Klajdovka
v LÌöni, odtud d·le pokraËovat dle znaËenÌ.
Kontakt: Katrin Karimov·
tel.: 732 488 365
e-mail: karimova@sci.muni.cz

»esk· redakce mezin·rodnÌ rozhlasovÈ sÌtÏ Trans World Radio sÌdlÌ uû
od roku 1997 v budovÏ vedle lÌöeÚskÈ
polikliniky (HornÌkova 36).
V sobotu 11. z·¯Ì od 10.00 do 16.00
hod. m˘ûete nahlÈdnout za n·ö
pr·h a zjistit, jak se dÏl· r·dio.
SrdeËnÏ zvou pracovnÌci TWR-CZ.

!

● 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.

Lékárna na poliklinice Horníkova informuje:

● Aû 5000 KË mÏsÌËnÏ NAVÕC za reklamu na Vaöem AUTÃ, plotÏ,
DOMÃ Ëi pozemku. Volejte (po-p·, 7-19), tel.: 530 509 001.

Nově využívejte
výhod
klientské karty.

● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● VymÏnÌm SB v LÌöni za 2+kk(1) kdekoliv v BrnÏ. Tel.: 737 679 906.
● ELEKTRICK… SK⁄TRY ñ prodej, servis, zkuöebnÌ jÌzdy. Obeck· 2, Star· LÌöeÚ, tel. 608 467 251, www.akumoto-brno.cz.
● MALÕÿSK… PR¡CE ñ LEVNÃ, mobil: 604 142 037.
● Ve ökolnÌ roce 2010/11 VYZVEDNU DÕTÃ ZE äKOLKY A POHLÕD¡M dle pot¯eby i veËer ñ spolehlivost, praxe. Tel.: 731 103 903.

Inzulíny trvale bez doplatku.
„Lékárna pod Klajdovkou“, Horníkova 34, Brno
Tel.: 544 210 118, e-mail: info@lekhornik.cz, www.lekhornik.cz

Otevírací doba: po–pá 7.00–18.00 hod.

● Ihned koupÌm 1+kk a vÏtöÌ, OV, DB, platba hotovÏ. Tel.: 775 667 214.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● 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.
● Rychl· p˘jËka, 5ñ10 000 KË, Brno a okolÌ. Tel.: 608 282 608.
● KONDI»NÕ CVI»ENÕ JANY KOSOV… OD 6. 9. 2010
pondÏlÌ 18ñ19 hod. ñ Kotlanka, Kotlanova 7, ˙ter˝ 10.30ñ11.30
hod. (s hlÌd·nÌm dÏtÌ) ñ Salesi·nskÈ st¯edisko, Kotlanova 13,
st¯eda 18ñ19 hod. ñ Gymn·zium Integra, Raöelinov· 11, Ëtvrtek
18ñ19 hod. ñ DÏlÚ·k, Klajdovsk· 28. Info: 721 818 348.
● UKLIDÕM 1ñ2◊ T›DNÃ v bytÏ nebo RD. Tel. 731 103 903.

● Prod·m byt 3+1 v OV, lokalita Brno-LÌöeÚ, BaËovskÈho ulice.
Tel.: 721 109 539.
● SESTÿI»KY A ZDRAVOTNÕCI ñ po¯·d·me ökolenÌ nutnÈ k registraci za 4 kredity v BrnÏ. Vöechny informace najdete na
www.aisakurzy.cz nebo volejte 602 550 175, p. Loubalov·.
● Hled·m OB 2+kk v LÌöni. KoupÏ Ëi v˝mÏna. Tel.: 608 866 740.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● SPORTCENTRUM Olga v·s zve k pravidelnÈmu cviËenÌ. BODYFORM ñ cviËenÌ zamÏ¯enÈ na posilov·nÌ a zpevnÏnÌ postavy s vyuûitÌm r˘znÈho n·ËinÌ. ZaËÌn·me 9. 9. 2010 v 18:30ñ20:00 h a pokraËujeme pravidelnÏ kaûd˝ Ëtvrtek v KC Kotlanka, Brno-LÌöeÚ.
AQUA AEROBIK ñ cviËenÌ ve vodÏ s vyuûitÌm r˘znÈho n·ËinÌ.
ZaËÌn·me 4. 10. 2010 a pokraËujeme pravidelnÏ kaûdÈ pondÏlky,
˙terky, st¯edy a Ëtvrtky. NutnÈ permanentky! VyuûÌv·me bazÈn na
Zä Holzova, Brno-LÌöeÚ. TÏöÌ se na v·s Olga, ä·rka, Mirka a DanËa!
VÌce informacÌ na emailu: OLCASEBESTOVA@seznam.cz.
● KoupÌm byt OV, DB, platba hotovÏ, tel.: 733 296 125.
● AEROBIK CENTRUM BRNO ñ nejvÏtöÌ a nej˙spÏönÏjöÌ klub
v BrnÏ se zamÏ¯enÌm na aerobik po¯·d· N¡BOR DÃTÕ ve vÏku
od 4 let, a to 6.ñ10. 9. 2010 v AEROBIK CENTRU BRNO, ul.
Merhautova 224, v dobÏ 15ñ18 hod. Kurzy zaËÌnajÌ 13. 9. 2010.
Info na tel. 773 587 969, info@acbrno.cz, www.acbrno.cz.
DÏti mohou chodit 1ñ2◊ t˝dnÏ nebo se mohou aerobiku vÏnovat
jako svÈmu z·vodnÌmu sportu. Z·vodnice AC Brno pat¯Ì k republikovÈ i mezin·rodnÌ öpiËce.
Chcete, aby vaöe dÏti byly zdravÈ, spokojenÈ a zaûily spoustu
radosti p¯i cviËenÌ? P¯ijÔte se podÌvat!

"

Kadeřnictví a modeláž nehtů
Belcrediho 2, Brno-Líšeň

Bohdana Volková ..... tel. 608 749 740
Míša Suchá .............. tel. 602 526 346
Manikúra, modeláž nehtů:
Barbora Kaňová ....... tel. 739 635 772
Pavla Grombířová ..... tel. 739 655 885
Kadeřnictví:

➡➡➡➡

PEDIKÚRA

➡➡➡➡

● SPORTOVNÕ VYéITÕ V†LÕäNI
MINIGOLFOV… HÿIäTÃ ï TENISOV… KURTY ï PINGPONGOV…
STOLY ï VÕCE⁄»ELOV… HÿIäTÃ - fotbal - volejbal - nohejbal - basketbal - h·zen·. Are·l SOä a SOU SaE, Trnkova 113, 628 00 Brno.
Recepce sportoviöù: Jedovnick· 10
(vstup od n·kupnÌho st¯ediska Lidl).
Rezervace: tel.: 544†422 811, 774 990 783.
E-mail: recepce@sos-soubrno.cz
www.ubytovna-hotel.cz ï www.sos-soubrno.cz.

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

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí
● DIZAJNOV… N¡KUPNÕ TAäKY. www.ekologicka-taska.cz
● Prod·m byt 3+1 OV, cihlov˝, BaËovskÈho, LÌöeÚ. Tel.: 721 109 539.
● KAMENICTVÕ JINDÿICH Z¡VODNÕK, pomnÌky, n·pisy, opravy,
doplÚky. Belcrediho 11, Brno-LÌöeÚ, tel. 608 22 37 24.
⁄¯ednÌ hodiny: ˙t 10ñ12, st 15ñ17.30, p· 10ñ12 hod.
● VEDENÕ ⁄»ETNICTVÕ A DA“OV… EVIDENCE, DPH, mzdy,
daÚov· p¯izn·nÌ. Tel.: 777 80 90 91, Belcrediho 11, Brno-LÌöeÚ.
● HLÕD¡NÕ DÃTÕ OD 1 DO 6 LET. Mlad· babiËka pohlÌd· dÏti,
p¯ÌjemnÈ prost¯edÌ a veöker· pÈËe, moûno domluvit i vÌkendy. DennÌ Ëas neomezen, dom·cÌ strava a mimo zajiötÏnÌ dennÌho programu i p¯edökolnÌ p¯Ìprava. Poûaduji 300 KË na den. Moûno ihned.
Tel. 721 231 227.
● Sh·nÌm gar·û ve starÈ LÌöni, dlouhodobÏ. Tel.: 606 371 031.

LÍEÒSKÉ NOVINY

SIMPLY CLEVER

NENECHTE SI UJET VOZY
ŠKODA OCTAVIA
EDITION
S TURBOVÝMI MOTORY
A ZVÝHODNĚNÍM
AŽ 85 000 KČ!
Poznejte sílu, úspornost a komfort vozů
Škoda Octavia Edition CZ s turbomotory
TSI a TDI CR a zákaznickou výhodou
až 85 000 Kč. Například Octavia Prima
Edition CZ 1,2 TSI v provedení liftback může
být Vaše již za 334 900 Kč.
Potěší Vás nejen slevou 39 000 Kč,
nízkými provozními náklady a povinným
ručením, ale i bohatou výbavou.
Informujte se u nás ještě dnes!
Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

SÍLA, KTEROU OCENÍTE
Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu
Octavia: 4,5-7,8 l/100 km, 119-182 g/km

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
www.lcos.cz

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně,
jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu a Služeb na ulici Masarova a rádi bychom vás touto
cestou pravidelně informovali o akcích v našich prodejnách a provozovnách.
Prázdniny jsou za námi, doba dovolených pominula a je tu nové zářijové
vydání Líšeňských novin.
I v našem centru probíhaly dovolené,
avšak práce na zlepšování služeb
neustaly.
V pivnici U Fidela neustále dochází ke
zvyšování standardu. Na podzimní
večery tu pro nás připravují živá hudební
vystoupení rozličných žánrů..
Probíhá rekonstrukce lékárny, dokon-

čena by měla být na přelomu měsíce
září/října. Uvítá nás nový majitel, jež
ke standardní nabídce připojí i čističky
vzduchu a další potřeby pro alergiky.
V první polovině září, se tu objeví i nově
otevřený provoz – večerka, která
rozšíří nabídku ovoce-zeleniny. Otevírací
doba bude od 6. ranní do půlnoci.
Děkujeme za vaše rady a náměty, které
nám posíláte prostřednistvím webu
LCOS.cz. Jen tak dále… -

TEXTIL ANIČKA

NOVÁ VEČERKA V LÍŠNI

DROGERIE ELKUP

Během celého měsíce září,
probíhá výprodej letního
sortimentu. Rozsah slev

První večerka v Líšni
s otevírací dobou

Naši kompletní nabídku
na prodejně Masarova 7
můžete shlédnout v našem
e-shopu
www.drogerieelkup.cz

30–50%

od 6. ranní
do půlnoci

PRODEJNA
CHOVATELSKÝCH POTŘEB
ZVERIMEX

Pro prvních 100 zákazníků,
kteří nakoupí nad 200,- Kč
a předloží tento inzerát.
POSPĚŠTE SI.

e-zoo.cz

www.

Inzerce v Líšeňských novinách – informace:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Židenice
e-mail: info@settronic.cz, tel.: 548 538 528, 603 588 964
LÍEÒSKÉ NOVINY
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Spolky a sdružení
Pochod všech generací – okolo Pekárny
sobota 2. ¯Ìjna 2010, Mari·nskÈ ˙dolÌ, Brno-LÌöeÚ
Kancel·¯ Brno-ZdravÈ mÏsto ve spolupr·ci s Klubem Ëesk˝ch turist˘
1. brnÏnsk· po¯·d· jiû tradiËnÌ Pochod vöech generacÌ ñ okolo Pek·rny, jehoû 12. roËnÌk se uskuteËnÌ v sobotu 2. ¯Ìjna 2010. Start pochodu je na koneËnÈ stanici linky MHD Ë. 45 v Mari·nskÈm ˙dolÌ v BrnÏ-LÌöni. Trasa
povede Mari·nsk˝m ˙dolÌm kolem Muchovy boudy smÏrem k jeskyni Pek·rna. P¯ipraveny jsou trasy v dÈlce od 8 km aû po tu nejdelöÌ, 35 km. V dobÏ od 8.00 do 10.00 hod. je p¯ipraven pestr˝ doprovodn˝ program ñ uk·zky cviËenÌ tai-chi, ochutn·vka zdravÈ v˝ûivy, tipy pro zdravÌ a aktivnÌ tr·venÌ volnÈho Ëasu se zamÏ¯enÌm na seniory.
Kancel·¯ Brno-ZdravÈ mÏsto

RODINNÉ CENTRUM KLUB PASTELKA
n·m. Karla IV. 4, Brno-LÌöeÚ, 628 00, tel: 725 816 804, www.pastelka.net, info@pastelka.net
P¯ÌmÏstskÈho t·bora, kter˝ Pastelka po¯·dala, se z˙Ëastnila stovka dÏtÌ z LÌönÏ a vyuûili
jej hlavnÏ dÏti pracujÌcÌch rodiË˘, jejichû ökolka byla v dobÏ pr·zdnin uzav¯en·. T·bor se
konal dÌky finanËnÌ podpo¯e M» Brno-LÌöeÚ.
ProbÏhl ve Ëty¯ech turnusech od 19. 7. do 13. 8.
Pro dÏti od 3 do 6 let byl p¯ipraven tematick˝
program, motivaËnÌ hry, soutÏûe, pobyt v p¯ÌrodÏ, zkr·tka, nikdo se nenudil. DÏkujeme za spolupr·ci p¯i poskytnutÌ prostor Zä Holzova a Mä
Michalova.
P¯ipravujeme
RODI»OVSK… VE»ERY (besedy o v˝chovÏ
dÏtÌ v rodinÏ) pokraËujÌ opÏt v obvyklÈm Ëase,
1◊ mÏsÌËnÏ v pondÏlÌ 19.30ñ21.00 hod.
DoporuËujeme
6. 9. V·ûnÏ, nev·ûnÏ o ökole (zejmÈna pro rodiËe prvÚ·Ëk˘ a p¯edökol·k˘) ñ dennÌ ¯·d, postoj

Indi·ni na p¯ÌmÏstskÈm t·bo¯e.
k povinnostem, rozvoj dovednostÌ dÌtÏte, co mohou rodiËe udÏlat pro ökolnÌ ˙spÏönost dÌtÏte atd.
4. 10. Emoce v naöem ûivotÏ; jak mohou rodiËe
rozvÌjet soci·lnÌ a emoËnÌ inteligenci dÌtÏte.

Do naöich kurz˘ je moûno se hl·sit osobnÏ, e-mailem nebo telefonicky na Ë. 725 816 804.

NabÌdka kurz˘ Klubu Pastelka od z·¯Ì 2010
PONDÃLÕ
08.30ñ10.00 CviËenÌ pro dÏti od 8 mÏsÌc˘
do 1,5 roku s rodiËi
10.00ñ11.30 V˝tvarka pro dÏti s rodiËi
i bez rodiË˘
11.30ñ13.00 CviËenÌ pro dÏti od 8 t˝dn˘
do 8 mÏsÌc˘ s rodiËi
13.30ñ14.30 CviËenÌ po porodu
16.00ñ17.00 Hezky Ëesky ñ logopedick·
cviËenÌ
17.00ñ18.00 Rytmohr·tky ñ bubnov·nÌ
pro dÏti od 4 let bez rodiË˘
17.00ñ18.00 Aerobik pro dÏti
18.00ñ19.00 Pilates pro dospÏlÈ
18.30ñ19.30 CviËenÌ pro tÏhotnÈ
⁄TER›
08.30ñ10.00 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
10.00ñ11.30 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
11.30ñ13.00 CviËenÌ pro dÏti od 8 mÏsÌc˘
do 1,5 roku s rodiËi
13.00ñ14.30 CviËenÌ pro dÏti od 8 t˝dn˘
do 1,5 roku s rodiËi
15.30ñ16.15 AngliËtina pro dÏti od 3 do 4 let
16.25ñ17.10 AngliËtina pro dÏti od 4 do 6 let
17.20ñ18.05 AngliËtina pro dÏti od 6 do 7 let
18.15ñ19.45 Anglick· konverzace
pro dospÏlÈ ñ mÌrnÏ pokroËilÌ
16.00ñ17.30 Keramika pro dÏti od 3 let
s rodiËi nebo bez rodiË˘
17.30ñ19.00 Keramika pro dospÏlÈ

$

STÿEDA
08.00ñ13.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
09.00ñ10.00 AngliËtina pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
10.00ñ11.00 AngliËtina pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
09.00ñ10.00 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
11.00ñ12.00 Pilates s hlÌd·nÌm
16.00ñ18.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
16.00ñ17.00 CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku
do 3 let s rodiËi
17.00ñ18.00 JÛga pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
18.00ñ19.30 JÛga pro dospÏlÈ
18.30ñ19.30 Pilates
»TVRTEK
08.00ñ13.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
09.00ñ11.00 Advance English for job, Aj pro
pokroËilÈ s hlÌd·nÌm (6 lekcÌ)
15.30ñ16.15 AngliËtina pro dÏti od 3 do 4 let
16.25ñ17.10 AngliËtina pro dÏti od 4 do 6 let
17.20ñ18.05 AngliËtina pro dÏti od 6 do 7 let
18.15ñ19.45 Anglick· konverzace
pro dospÏlÈ ñ st¯ednÏ pokroËilÌ
P¡TEK
08.00ñ13.00 Pastel·Ëek ñ krouûek pro dÏti
od 2,5 let bez rodiË˘
09.00ñ10.00 AngliËtina pro dospÏlÈ
10.00ñ11.00 AngliËtina pro dospÏlÈ
16.00ñ17.00 B¯iönÌ tance s miminky

Školství
Sport
na ZŠ Novolíšeňská
Ti z v·s, kte¯Ì Ëtou pravidelnÏ LÌöeÚskÈ noviny, vÏdÌ, ûe na naöÌ ökole m· sport zelenou. Spolupracujeme se sportovnÌmi oddÌly, aby ti, kte¯Ì
chtÏjÌ, mÏli p¯Ìleûitost se ve vybranÈm odvÏtvÌ
zlepöovat. Volejbalov˝ oddÌl TJ Junior i fotbalov˝
oddÌl SK LÌöeÚ m· pomÏrnÏ velkou Ëlenskou
z·kladnu a spolupr·ce s nimi trv· jiû nÏkolik let.
SnaûÌme se vytvo¯it û·k˘m podmÌnky pro sportov·nÌ, aù uû sportovnÌmi t¯Ìdami nebo nepovinnou
tÏlesnou v˝chovou, takûe ti, kte¯Ì ve ökole chtÏjÌ
sportovat, majÌ p¯Ìleûitost. UvidÌme, jak se to
z˙roËÌ v p¯ÌötÌm ökolnÌm roce p¯i r˘zn˝ch sportovnÌch soutÏûÌch.
A jak jsme si vedli v tom uplynulÈm ökolnÌm
roce?
Naöe hlavnÌ sportovnÌ odvÏtvÌ je u dÌvek volejbal a u chlapc˘ fotbal.
Naöi fotbalistÈ zÌskali 1. mÌsto v okresnÌm kole Giga Cupu v malÈ kopanÈ, 2. mÌsto v krajskÈm
kole. Ve futsalovÈm turnaji lÌöeÚsk˝ch ökol jsme
zÌskali 1. a 2. mÌsto. Vyzkouöeli jsme i pl·ûovou
kopanou, v nÌû naöi staröÌ û·ci zÌskali 2. a 5. mÌsto.
Volejbalistky se z˙Ëastnily velkÈho poËtu
soutÏûÌ. NejmladöÌ hr·Ëky se z˙Ëastnily soutÏûÌ
BrnÏnskÈho minivolejbalu Zä a JihomoravskÈho minivolejbalu, o v·noËnÌch sv·tcÌch se takÈ
z˙Ëastnili celorepublikovÈho turnaje v minivolejbale ve sportovnÌm centru v Nymburce. é·kynÏ
6. a 7. t¯Ìd se zdokonalovaly v Poh·ru 7. t¯Ìd, kde
zÌskaly 4. a 9. mÌsto. Druûstvo A postoupilo na
MistrovstvÌ Moravy mladöÌch û·kyÚ, kde obsadilo
5. mÌsto. D·le jsme se z˙Ëastnili Ligy z·kladnÌch
ökol. Druûstvo A obsadilo v II. lize celkovÈ 2. mÌsto, druûstvo B v 1. lize 4. mÌsto. Z˙Ëastnili jsme se
i turnaj˘ v beachvolejbale, v nÏmû mladöÌ û·kynÏ
zÌskaly 1. mÌsto a staröÌ û·ci 2. mÌsto.
FotbalistÈ i volejbalistky se samoz¯ejmÏ
˙spÏönÏ zapojovali i do sv˝ch oddÌlov˝ch soutÏûÌ.
⁄spÏchy zaznamenali naöi û·ci i v jin˝ch
sportovnÌch odvÏtvÌch. Kr·lovna sportu ñ atletika
ñ je u n·s ve ökole takÈ velmi oblÌben·. V atletickÈm Ëty¯boji jsme zÌskali 5. mÌsto v mladöÌch û·cÌch i û·kynÌch v okresnÌm kole. Poh·r rozhlasu
znamenal pro mladöÌ û·ky 5. mÌsto, pro staröÌ û·ky
4. mÌsto v obvodnÌm kole. MladöÌ û·kynÏ se propracovaly do okresnÌho kola, v nÏmû obsadily
kr·snÈ 2. mÌsto.
V BÏhu lÌöeÚsk˝ch ökol jsme obsadili celkovÈ
1. mÌsto.
Ani florbalovÈ turnaje n·m neunikajÌ. MladöÌ
û·ci se z˙Ëastnili obvodnÌho kola, staröÌ û·ci obvodnÌ kolo vyhr·li a postoupili do okresnÌho kola,
kde skonËili na 3. mÌstÏ ve skupinÏ.
3. mÌsto zÌskali i staröÌ û·ci jako druûstvo ve
öplhu.
Vyzkouöeli jsme si i hokejbal, kde mladöÌ
i staröÌ û·ci obsadili 3. mÌsto v okresnÌm kole.
V dopravnÌ soutÏûi mlad˝ch cyklist˘ zÌskali
staröÌ û·ci 2. mÌsto v mÏstskÈm kole.
Velmi zajÌmav˝ byl i turnaj ve Stiga-hokeji
VÌt·mv·s Cup, kter˝ zorganizovala St¯ednÌ ökola
F. D. Roosevelta pro tÏlesnÏ postiûenou ml·deû
v BrnÏ na naöÌ z·kladnÌ ökole. CÌlem turnaje byla
integrace handicapovan˝ch a zdrav˝ch mlad˝ch
lidÌ. MyslÌm, ûe to byl ˙ûasn˝ z·ûitek pro vöechny
z˙ËastnÏnÈ.
DÏkuji vöem za vzornou reprezentaci ökoly
v uplynulÈm ökolnÌm roce a jiû se tÏöÌm na sportovnÌ z·ûitky v roce p¯ÌötÌm.
Mgr. Pavla KoËvarov·,
uËitelka Tv a trenÈrka volejbalu
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Školství
Studenti Integry projektovali rekultivaci
Studenti t¯Ìdy sekunda A Gymn·zia INTEGRA BRNO se z˙Ëastnili environment·lnÌho projektu, p¯i kterÈm navrhovali rekultivaci lokality LesnÌ lom v LÌöni. V r·mci hodin biologie diskutovali o moûnostech
a zp˘sobech rekultivace, lokalitu navötÌvili, zmapovali a popsali jejÌ

ötÏvnÌk˘, nauËnou geologicko-botanickou stezku, socha¯skou galerii
i mÌsto pro relaxaci, pikniky Ëi stanov·nÌ. Na nejvyööÌm pat¯e, z dohledu n·vötÏvnÌk˘ dolnÌch pater, navrhli fotovoltaickou elektr·rnu, kter· by zde nezabÌrala û·dnou zemÏdÏlskou p˘du. SvÈ mÌsto v lomu naöla
i vyhlÌdkov· vÏû. LesnÌ lom v LÌöni je majetkem akciovÈ spoleËnosti
»eskomoravsk˝ cement, kterÈ byl 3D model nabÌdnut k nejen k vystavenÌ, ale takÈ k zamyölenÌ se nad moûnostmi vyuûitÌ tÈto zajÌmavÈ
lokality.
Mgr. Jana Neöporov·, vyuËujÌcÌcÌ Gymn·zia INTEGRA BRNO

flÛru a faunu. N·slednÏ v hodin·ch v˝tvarnÈ v˝chovy pracovali na
obrovskÈm 3D modelu, kter˝ p¯edstavili na konferenci Krajina a lidÈ
na krajskÈm ˙¯adÏ. V rozs·hlÈm lomu navrhli vybudovat na jednotliv˝ch patrech dobrodruûnÈ h¯iötÏ pro vöechny vÏkovÈ kategorie n·v-

„Hudebka“ pro všechny
SouË·stÌ Ëinnosti lÌöeÚskÈ HudebnÌ ökoly YAMAHA, kter· v Zä
HornÌkova p˘sobÌ jiû 13 let, jsou desÌtky doplÚkov˝ch akcÌ. Letos se
ve skvÏlÈ spolupr·ci s KulturnÌm centrem LÌöeÚ vyda¯il po¯ad ÑHity
na lÈtoì, v nÏmû se û·k˘m brnÏnsk˝ch z·kladnÌch ökol v DÏlÚ·ku p¯edstavili û·ci oboru Pop zpÏv ñ vÌtÏzovÈ celost·tnÌch soutÏûÌch YAMAHA SHOW 2010, DÏtsk· Porta a Karlovarsk˝ sk¯iv·nek. UËitelÈ
Hä Yamaha P. DvornÌk,
M. Sold·n, R. Kobiela
spolu s M. Koubkem
z KulturnÌho centra sestavili ad hoc kapelu,
jejÌû vystoupenÌ se setkalo s velk˝m ˙spÏchem. DÏti si potÈ mohly vyzkouöet zahr·t na n·stroje a sezn·mily se
s jednotliv˝mi uËebnÌmi obory. ZejmÈna vynikajÌcÌ bubenÌk Mgr. Kobiela dÏti nadchnul. PodÏkov·nÌ pat¯Ì ¯editelce KCL Mgr. H. Baldelli
a produkËnÌmu M. Koubkovi za vst¯Ìcnost a profesionalitu.
I v tomto ökolnÌm roce nabÌzÌ Hä Yamaha obory pro dÏti, ml·deû
i dospÏlÈ Keyboard, Kytara, ZobcovÈ flÈtny, Elektrick· kytara, Pop
zpÏv, BicÌ n·stroje. TakÈ nejmenöÌ nep¯ijdou zkr·tka ñ hudebnÌ Ñp¯Ìpravkuì Rob·tka, PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ, RytmickÈ kr˘Ëky navötÏ-

vujÌ maminky s nemluvÚaty, batolaty a p¯edökol·ky od Ëty¯ mÏsÌc˘
vÏku do öesti let.

Ve st¯edu 8. z·¯Ì probÏhnou v Zä HornÌkova
uk·zkovÈ lekce a z·pis nov˝ch û·k˘:
9.00 hod.
Rob·tka
(nemluvÚata od Ëty¯
do 17 mÏsÌc˘)
10.00 a 16.00 hod.
PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ
(batolata od 18 mÏs.
do Ëty¯ let)
17.00 hod.
RytmickÈ kr˘Ëky
(p¯edökol·ci od Ëty¯ do öesti let)
17.00 hod.
Keyboard, Kytara, ZobcovÈ flÈtny, Pop zpÏv, Elektrick· kytara,
BicÌ n·stroje
Informace a elektronick· p¯ihl·öka: www.yamahaskola.cz/brno
Kontakty: polakova@yamahaskola.cz;
tel. 603 943 213, 544 213 306

Absolventské práce 2009/2010
Dva dny v z·vÏru ökolnÌho roku jsou jiû
tradiËnÏ na naöÌ ökole vÏnov·ny prezentaci
absolventsk˝ch pracÌ û·k˘ 9. roËnÌk˘.
Ani letos, 17. a 18. Ëervna, tomu nebylo
jinak. P¯Ìpravy zaËaly probÌhat v okamûiku,
kdy se û·ci dozvÏdÏli v˝sledky p¯ijÌmacÌch ¯ÌzenÌ. VyuËujÌcÌ, garanti pracÌ, nabÌdli û·k˘m
vdÏËn· tÈmata, kter· jim mnohdy pomohla
ve v˝bÏru.
V letoönÌm roËnÌku p¯ibylo tÈmat, kter· si
vybrali û·ci sami. Jednalo se o velmi oûehav·
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tÈmata (JadernÈ elektr·rny, Torn·da, OhroûenÌ planety ZemÏ), vdÏËn· tÈmata (»eskoslovenötÌ piloty v RAF, USA ve 2. svÏtovÈ v·lce,
Atomov· bomba) tÈmata s d·vnou historiÌ
(Pompeje, StarovÏk˝ Egypt, VikingovÈ), ale
i tÈmata, kter· vych·zÌ ze z·jmov˝ch ËinnostÌ
û·k˘ (Kick Box, Skate) nebo n·mÏty p¯Ìmo
z uËebnÌ l·tky (Zlato, Vlk obecn˝, VaËnatci).
Po dvou dnech lze jednoznaËnÏ ¯Ìci, ûe
û·ci pojali svou prezentaci jako moûnost
p¯edstavit se p¯ed poËetn˝m publikem, po-

chlubit se svou v˝bornou pracÌ s poËÌtaËem
a dok·zat sobÏ i ostatnÌm svÈ komunikativnÌ
dovednosti.
DalöÌ roËnÌk absolventsk˝ch pracÌ skonËil, dalöÌ dev·ù·ci opouötÌ naöÌ ökolnÌ budovu.
NebuÔme smutnÌ. M˘ûeme se tÏöit, ûe ti, co
n·s opouötÌ, ti, co naöli odvahu vystoupit,
umÌ. A to je i naöe z·sluha. Jsou dobr˝mi absolventy naöÌ ökoly a to n·m nikdo nem˘ûe
up¯Ìt.
Mgr. Alena PalÌkov·, Zÿ 2. stupnÏ, Zä Masarova

%

Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň

Z·pis do krouûk˘
na ökolnÌ rok 2010ñ2011 probÌh·
od 6. z·¯Ì on-line na adrese

www.salesianivali.cz.
Podepsanou p¯ihl·öku a penÌze je nutnÈ
p¯inÈst do st¯ediska nejpozdÏji do 30. z·¯Ì.
SPORTOVNÕ:
Aikibudo (od 15 let), Badminton (od 11 let),
Basketbal (od 18 let),
Cyklo-lyûe-voda (od 14 let), Florbal (od 10 let),
Fotbal/futsal (od 8 let),
Horolezeck˝ krouûek (od 12 let),
Lukost¯elba (od 8 let), Ping-pong (od 9 let),
Historick˝ öerm (od 16 let), Hokejbal, Volejbal,
Sportovky (6-9 let), In-line bruslenÌ (do 10 let)
HUDEBNÕ:
BicÌ (od 15 let), Kytara (od 11 let)
OSTATNÕ:
LeteckÈ model·¯stvÌ (od 12 let),
äachy (od 6 let), V˝tvarnÈ krouûky (od 6 let),
Dramatick˝ krouûek,
PohodovÈ va¯enÌ (od 12 let), äitÌ (od 12 let),
PaliËkov·nÌ (od 12let), P¯edökol·Ëek

ORATOÿ ñ zaËÌn·me 13. z·¯Ì
Otev¯eno bude od pondÏlÌ do p·tku od 14.00 do
17.00 hodin. Kaûd˝ den bude 1 hodina v tÏlocviËnÏ a 2 hodiny v hernÏ (kulaùounu) nebo na
h¯iöti. SystÈm p¯ihlaöov·nÌ a pr˘kazek je stejn˝
jako v loÚskÈm ökolnÌm roce, tj. t¯ikr·t vstup
zdarma a potom je nutnÈ se p¯ihl·sit p¯es
salesianivali.cz a zaplatit poplatek.TÏöÌme se na
vöechny novÈ i souËasnÈ n·vötÏvnÌky.

VeSPOD ñ zah·jÌme 13. z·¯Ì.
KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
ZaËÌn·me v t˝dnu od 13. 9. 2010 ñ
tÏöÌme se na v·s!

SalÌËek
Pestr˝ dopolednÌ program pro dÏti od 1,5 roku
a jejich rodiËe. PondÏlÌ a st¯eda 9.00ñ11.00 hod.

BarvÌnek
V˝tvarn· dÌlna pro dÏti od 2,5 let a jejich rodiËe.
⁄ter˝ 9.00-10.00 hod.

Vöezn·lek
DopolednÌ program pro dÏti od 3 let bez ˙Ëasti
rodiË˘. P·tek 8.30-12.30 hod.

KondiËnÌ cviËenÌ
pro ûeny s moûnostÌ hlÌd·nÌ dÏtÌ.
⁄ter˝ 10.30ñ11.30 hod.

VeËery pro rodiËe
Besedy se zajÌmav˝mi hosty.
PondÏlÌ 19.00ñ20.30 hod.
Tvo¯ivÈ programy. PondÏlÌ 18.00-19.30 hod.

KEfÌR
Kurz efektivnÌho rodiËovstvÌ ñ cyklus 9 setk·nÌ,
kde se rodiËe dozvÌ, jak lÈpe rozumÏt svÈmu dÌtÏti, jak lÈpe komunikovat, jak efektivnÏ reagovat na dÏtsk˝ negativismus i co dÏti pot¯ebujÌ.
⁄ter˝ 18.00ñ21.30 hod. (1◊ za 14 dnÌ ñ prvnÌ
setk·nÌ 5. 10. 2010) p¯ihl·öky do 24. z·¯Ì na
eliska.vondrackova@centrum.cz.

&

PodrobnÏjöÌ informace k jednotliv˝m program˘m a p¯ihl·ök·m najdete na www.salesko.cz
a na let·ËcÌch.

KLUB PÿEDäKOL¡»KŸ ñ
zaËÌn·me v pondÏlÌ 13. z·¯Ì v 16.00 hod.

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ informaËnÌ
okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost
LIDOV¡ KULTURA V BRNÃ-LÕäNI aneb CO
JINDE NEMAJÕ PhDr. Josef Tr·vnÌËek PokraËov·nÌ sedmÈ na tÈma LÕäE“SK… ARCHITEKTONICK… PAM¡TKY
PovÌd·nÌ o lÌöeÚskÈm kostele, z·mku, KostelÌËku, kl·öte¯e s kaplÌ sv. Josefa, h¯bitovnÌ kapli na
ul. TrnkovÏ a mnoha dalöÌch. Nevynech·me ani
osobnosti a p¯ÌbÏhy, kterÈ jsou s tÏmito stavbami
spjaty, rozöifrujeme tÈû jejich skrytÈ symboly...
Kdy: ˙ter˝ 21. 9. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

HOROSTÃNA zah·jÌ v ˙ter˝ 14. z·¯Ì!
OpÏt nabÌzÌme moûnost vykon·nÌ si pedagogickÈ PRAXE.

HLED¡ME DOBROVOLNÕKY
Salesi·nskÈ st¯edisko ml·deûe ñ DDM BrnoLÌöeÚ (Salesko) hled· novÈ dobrovolnÌky ochotnÈ zapojit se v pr·ci pro dÏti a ml·deû.

SlavnostnÌ otevÌr·nÌ novÈ budovy
a h¯iöù Salesi·nskÈho st¯ediska ml·deûe
se z d˘vodu hav·rie na kanalizaËnÌ
p¯Ìpojce a n·slednÈm zaplavov·nÌ
suterÈnu novÈ budovy v d˘sledku
p¯Ìvalov˝ch deöù˘ odkl·d·
z 10. z·¯Ì na 22. ¯Ìjna.

První pomoc
na ZŠ Masarova
PoslednÌ t˝den tohoto ökolnÌho roku se
nesl ve znamenÌ prvnÌ pomoci. V pondÏlÌ
21. Ëervna se jako kaûd˝ rok konal spoleËn˝
projekt naöÌ ökoly a St¯ednÌ zdravotnickÈ
ökoly EA z LÌönÏ. Letos se vöak kv˘li deöti
musel uskuteËnit v obou tÏlocviËn·ch.

Studentky a studenti se sv˝mi profesorkami opÏt p¯ipravili pro û·ky 7. ñ 9. roËnÌku 14
stanoviöù, na kter˝ch si prakticky ovÏ¯ili svÈ
dovednosti v poskytov·nÌ prvnÌ pomoci.
Vöichni ÑzranÏnÌì byli perfektnÏ namaskov·ni a budoucÌ zdravotnÌci se naöim û·k˘m
v p¯ÌpadÏ pot¯eby snaûili poradit a pomoci.
P¯estoûe se naöi û·ci zpoË·tku vûdy trochu
ost˝chajÌ, je dÌky pravidelnÈmu n·cviku patrnÈ jejich zlepöenÌ. é·ci po projektu pozitivnÏ hodnotili nejenom p¯ipravenost projektu,
jeho d˘leûitost a atmosfÈru, ale takÈ spolupr·ci se spoluû·ky z jin˝ch roËnÌk˘ v r·mci svÈ
skupinky. Mnohokr·t dÏkuji SZä za v˝bornou
spolupr·ci.

Poprvé do školy
Mil˝ prvÚ·Ëku,
v prvnÌ t¯ÌdÏ zaûijeö mnoho
vÏcÌ poprvÈ. P¯eËteö si poprvÈ
s·m poh·dkovou knÌûku, poprvÈ si napÌöeö sv˘j p¯ÌbÏh
a takÈ nÏco spoËÌt·ö. PoprvÈ
zaûijeö radost ze ökolnÌho
˙spÏchu. TakÈ nÏkdy pocÌtÌö,
ûe se ti nÏco neda¯Ì tak, jak by sis p¯·l. Najdeö si
urËitÏ mnoho kamar·d˘, se kter˝mi se budeö uËit
rozumÏt lidem a p¯ÌrodÏ kolem sebe. UrËitÏ m·ö
obavy, abys zvl·dl vöechno co moûn· nejlÈpe.
Neboj se ñ ve ökole jsou panÌ uËitelky a vychovatelky, kterÈ ti r·dy pomohou.
P¯ijdeö do ökoly, kter· bude pro tebe ˙plnÏ
nov·. Bude nov· i pro tvÈ staröÌ spoluû·ky. Jiû
dlouho jsme se snaûili o v˝mÏnu oken. ChtÏli
jsme mÌt ve t¯Ìd·ch za deötÏ sucho a v zimÏ pÏknÏ teplouËko. NynÌ se n·m to ve spolupr·ci s M»
Brno-LÌöeÚ a OäMT MMB poda¯ilo. ZpoË·tku
budeö asi jeötÏ potk·vat ve ökole spoustu zednÌk˘, ale neboj. Vöe se bÏhem mÏsÌce z·¯Ì a ¯Ìjna
uklidnÌ. Potom budeö mÌt moûnost vöem uk·zat,
ûe to dok·ûeö!
P¯ejeme ti, abys v prvnÌ t¯ÌdÏ mÏl co nejvÌce
pohody a chuti st·le pozn·vat novÈ vÏci.

Ve Ëtvrtek 24. Ëervna se pak konalo projektovÈ dopoledne vÏnovanÈ prvnÌ pomoci
pro û·ky 4.ñ6. roËnÌku. Tentokr·t se poËasÌ
vyda¯ilo a tak dÏti plnily ˙koly venku na slunÌËku. PanÌ uËitelky pro nÏ ve spolupr·ci se
7. B p¯ipravily 21 stanoviöù. Na nÏkter˝ch û·ci
¯eöili r˘znÈ kvÌzy, k¯Ìûovky, doplÚovaËky,
na jin˝ch museli spr·vnÏ popsat, jak by postupovali p¯i ¯eöenÌ dan˝ch situacÌ a samoz¯ejmÏ
nechybÏly ani praktickÈ ˙koly jako nap¯Ìklad
obvazov· technika a resuscitace. DÏti ve skupink·ch pÏknÏ spolupracovaly, öesù·ci sv˝m
mladöÌm kamar·d˘m pom·hali a povzbuzovali je.
P¯estoûe je n·cvik prvnÌ pomoci naprosto nezbytn˝ a snaûÌme se mu v naöÌ ökole vÏnovat dostatek Ëasu, p¯eji naöim û·k˘m, aby
nabytÈ dovednosti nemuseli ve skuteËnÈ situaci pouûÌt.

Kolektiv uËitel˘ Zä NovolÌöeÚsk·

Denisa Dosoudilov·
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Školství
ZŠ Holzova vítá žáky v novém školním roce!
ZatÌmco z·vÏr ökolnÌho roku je ve znamenÌ louËenÌ, ohlÌûenÌ se, rekapitulace splnÏn˝ch, ale i nesplnÏn˝ch cÌl˘ a m· v sobÏ cosi jÌmavÏ smutnÈho z nÏËeho konËÌcÌho (aË dÏti samoz¯ejmÏ radostnÏ vÌtajÌ dva mÏsÌce
odpoËinku a volna), s poË·tkem novÈho ökolnÌho roku je to jinÈ. Vöe je
teprve p¯ed n·mi. Nejsou û·dnÈ öpatnÈ zn·mky, pokaûenÈ testy, vöichni
majÌ Ëist˝ ötÌt a mohou zaËÌt znovu. UspÏt tam, kde dosud neuspÏli,
koneËnÏ zÌskat vytouûenÈ zn·mky, Ëi dos·hnout v˝kon˘, kterÈ dosud byly
jen v oblasti sn˘. OtevÌrajÌ se moûnosti pro pozn·v·nÌ nov˝ch vÏcÌ,
ch·p·nÌ vztah˘ mezi nimi, pozn·v·nÌ sama sebe. Znovu se potk·vajÌ t¯ÌdnÌ kolektivy, utvrzujÌ se star· a uzavÌrajÌ nov· p¯·telstvÌ, kamar·dstvÌ.
PoË·tek novÈho ökolnÌho roku m· v sobÏ zkr·tka nÏco magickÈho. Jako
byste st·li p¯ed v˝lohou, kde v·m nabÌzejÌ spoustu kr·sn˝ch vÏcÌ a z·leûÌ
jen na v·s, vaöÌ snaze, ˙silÌ, zda ony vÏci budou skuteËnÏ vaöe, Ëi po nich
budete jen poöilh·vat.
Nejkr·snÏjöÌ, nejvÌce pln˝ oËek·v·nÌ je samoz¯ejmÏ zaË·tek ökolnÌho
roku pro prvÚ·Ëky. Vöe je kr·snÏ novÈ, odehr·v· se poprvÈ. Na Zä Holzova
prvÚ·Ëci poprvÈ vch·zejÌ do budovy Pohankova, kde sÌdlÌ jen prvnÌ aû t¯etÌ
t¯Ìdy, zkoumajÌ v˝zdobu, kterou pro nÏ panÌ uËitelky vytv·¯ely, vybÌrajÌ si
sv· mÌsta v lavici i spolusedÌcÌ... A tÏöÌ se, co novÈho se dozvÏdÌ, poznajÌ,
co novÈho zaûijÌ. A proto jsou vÌt·ni nejslavnostnÏji a nejradostnÏji. Jejich
oËi z·¯Ì oËek·v·nÌm a vyuËujÌcÌ naöÌ ökoly udÏlajÌ vöe proto, aby takto radostnÏ z·¯ily co nejdÈle.
V˝jimeËn˝ je poË·tek tohoto ökolnÌho roku takÈ pro û·ky dev·t˝ch
roËnÌk˘. »ek· na nÏ mnoho ˙kol˘ a v˝zev na prvnÌch krocÌch k dospÏlosti.
Rozhodnout se a vybrat si st¯ednÌ ökolu, kter· odpovÌd· jejich vysnÏnÈmu
povol·nÌ, z·lib·m a touh·m, ale souËasnÏ i jejich re·ln˝m moûnostem;
zvl·dnout co nejlÈpe p¯ijÌmacÌ ¯ÌzenÌ (a zÌskat tedy co nejvÌce podstatn˝ch
znalostÌ a co nejlepöÌ zn·mky). RozhodnÏ tedy Ñdev·ù·kyì neËek· nic
lehkÈho, a proto i oni vyûadujÌ zvl·ötnÌ podporu, kterou jim naöe ökola poskytne.
ZaËÌn· nov˝ ökolnÌ rok 2010/2011. Za vedenÌ a vyuËujÌcÌ Zä Holzova
V·m m˘ûeme slÌbit, ûe udÏl·me vöe proto, aby byl tento rok pro û·ky inspirujÌcÌ, zajÌmav˝, podnÏtnÏ rozvÌjejÌcÌ jejich znalosti, schopnosti, dovednosti! A naöim û·k˘m p¯ejeme, aù se jim da¯Ì jejich cÌle a pl·ny, oËek·v·nÌ
Mgr. Martina TrËkov·
realizovat!

Pro malé,
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Z kultury
Příměstské tábory
v Kulturním centru Líšeň

Videoreportáže
z akcí Kulturního centra Líšeň

O pr·zdnin·ch byly p¯ipraveny v KCL Kotlanka pro dÏti p¯ÌmÏstskÈ t·bory, kter˝mi se snaûÌme 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 velk˝m pozitivnÌm v˝chovn˝m v˝sledkem. Ohlasy, kterÈ mÏly tyto t·bory v roce 2009 se odrazily v z·jmu rodiË˘ umÌstit k n·m dÏti do p¯ÌmÏstskÈho t·bora v roce 2010.
U dÏtÌ sledujeme d˘leûit˝ aspekt, coû je prolnutÌ v˝chovy v KCL
s rodinnou v˝chovou. Mezi ˙ËastnÌky t·bora jsme mÏli letos i chlapeËka
z Norska, kter˝ se ˙Ëastnil dvou p¯ÌmÏstsk˝ch t·bor˘. Z Kotlanky se mu
ani nechtÏlo odejÌt a d˘raznÏ n·m oznamoval, ûe p¯ijede na p¯ÌmÏstsk˝
t·bor i v p¯ÌötÌm roce. To n·m udÏlalo velkou radost a p¯ÌjemnÈ bylo
i zjiötÏnÌ jak si mal˝ Daniel zdokonalil Ëeötinu. Nap¯. na tvo¯ivÈm p¯ÌmÏstskÈm t·bo¯e, kter˝ se konal v Ëervenci, si dÏti vyrobily spoustu
kr·sn˝ch v˝robk˘.
P¯iöla k n·m i panÌ
»echov· z knihkupectvÌ BarviË a Novotn˝, kter· dÏti nauËila v˝robky z origami techniky. S dÏtmi jsme navötÌvili
letnÌ v˝tvarnou dÌlnu
v Galerii mÏsta
Blanska, kde pro nÏ
byla p¯ichystan· öirok· paleta v˝tvarn˝ch a kreativnÌch ˙kol˘. Vyzkouöely si r˘znÈ v˝tvarnÈ techniky jako nap¯. postaviËky z lepicÌ p·sky, vyrobily si vlastnÌ pohled, kter˝ mohly poslat sv˝m zn·m˝m. NechybÏla v˝roba vitr·ûÌ pomocÌ barev na sklo, vyzkouöely si n·vrh klÌnovÈho pÌsma, kresbu obliËeje a v neposlednÌ ¯adÏ si mohly vyzkouöet pracovat s hlÌnou na tÈma
ÑpravÏkì. Tomuto tÈmatu jsme se vÏnovali i p¯i n·vötÏvÏ brnÏnskÈho
Anthroposu. DÏtem byl poskytnut odborn˝ v˝klad a mnohÈ p¯ekvapilo,
jacÌ byli mezi pravÏk˝mi lidmi umÏlci. Poda¯ilo se n·m skloubit tvo¯ivÈ
dÌlny, ale i v˝lety do p¯Ìrody. Na jednÈ z proch·zek dÏti stavÏly domeËky
pro sk¯Ìtky. Na z·vÏr t·bora jsme uspo¯·dali pro dÏti diskotÈku s obËerstvenÌm a show, kde jim p¯edvedli svÈ umÏnÌ mladÌ taneËnÌci a kde si
dÏti zahr·ly i spoustu zajÌmav˝ch her. Dom˘ odch·zely vöechny dÏti
spokojenÈ a s ˙smÏvem na tv·¯i.

KulturnÌ centrum LÌöeÚ systematicky a cÌlenÏ vytv·¯Ì podmÌnky pro
smysluplnÈ vyuûÌv·nÌ volnoËasov˝ch aktivit pro obËany LÌönÏ, mÏsta Brna
a öirokÈho okolÌ, do kter˝ch zahrnuje cviËenÌ pro vöechny vÏkovÈ kategorie, se zvl·ötnÌm z¯etelem na ml·deû, v˝uku jazyk˘, v˝tvarnÈ kurzy, tvo¯ivÈ
dÌlny, hudebnÌ a taneËnÌ kurzy, aj. Mimo to dotv·¯Ì takÈ öirokou nabÌdku
vzdÏl·vacÌch a kulturnÏ umÏleck˝ch program˘ i p¯edstavenÌ p¯ednÌch soubor˘ a v˝znamn˝ch umÏlc˘, kterÈ nabÌzÌme lÌöeÚsk˝m obËan˘m. TÏöÌ n·s,
ûe na nÏ p¯ijÌûdÏjÌ i obËanÈ z jin˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ a na nÏkterÈ akce dokonce ze zahraniËÌ jako nap¯. na Mezin·rodnÌ mistrovstvÌ »esko ñ Slovenska v kulturistice, kterÈ se konalo v Ëervnu 2010 v lÌöeÚskÈm kulturnÌm domÏ DÏlÚ·k. O vöech tÏchto akcÌch pravidelnÏ a s p¯edstihem informujeme
jak v LÌöeÚsk˝ch novin·ch, tak v brnÏnsk˝ch sdÏlovacÌch prost¯edcÌch.
Je vöak nutno v tÈto souvislosti upozornit na projekt Port·l Ñvlisni.czì, se
kter˝m jsme takÈ nav·zali spolupr·ci. O akcÌch KulturnÌho centra LÌöeÚ se
m˘ûete dozvÏdÏt nejen na webov˝ch str·nk·ch www.kclisen.cz, ale pr·vÏ
i na str·nk·ch www.vlisni.cz. T˝m tohoto lÌöeÚskÈho port·lu profesion·lnÌm zp˘sobem nat·ËÌ a zpracov·v·, v r·mci vlastnÌho dramaturgickÈho pl·nu, i akce KCL a p¯ed·v· je na sv˝ch str·nk·ch v kinetickÈ podobÏ audiovizu·lnÌho st¯ihanÈho z·znamu div·k˘m, prakticky na celÈm svÏtÏ. ReûijnÌ
i kameramanskÈ zpracov·nÌ vedoucÌho t˝mu pana Stanislava Karafi·ta
a kameramana pana Ji¯Ìho Suchana ukazujÌ na specificky estetickou formu
s v˝born˝m a v˝stiûn˝m ûurnalistick˝m post¯ehem. TÌm takÈ dokazujÌ sv˘j
opravdov˝ z·jem a vztah k ÑnaöÌì LÌöni. V˝znamnou posilou t˝mu je redaktorka a moder·torka panÌ PavlÌna Labsk·, kter· p¯i akcÌch zajiöùuje komunikaËnÌ vztah s ve¯ejnostÌ a p¯ipravuje rozhovory s umÏlci. Na str·nk·ch
www.vlisni.cz se m˘ûete podÌvat na report·ûe z akcÌ, kterÈ po¯·dalo KulturnÌ centrum LÌöeÚ: rozhovor s Josefem Aloisem N·hlovsk˝m, reûisÈrem
ZdeÚkem Troökou, Radimem Uzlem a d·le report·û z ˙spÏönÈ v˝stavy
Medieval Furniture nebo t¯eba z DÏtskÈho dne na h¯iöti DÏlÚ·ku.
Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Zveme Vás na Den otevřených dveří na Kotlance
Tak jako v loÚskÈm roce, i letos V·m nabÌzÌme v z·¯ijovÈm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin nov˝ Katalog kurz˘ na rok 2010/11.
Z·pis do kurz˘ se kon· ve dnech od 6. do 8. z·¯Ì 2010 vûdy od 8.00 do 18.00 hodin v recepci KCL. V ˙ter˝ 7. z·¯Ì si V·s
dovolujeme pozvat na Den otev¯en˝ch dve¯Ì do KulturnÌho centra LÌöeÚ na Kotlanku, kde si m˘ûete prohlÈdnout vöechny
prostory. P¯ijÔte se podÌvat na n·ö baletnÌ a zrcadlov˝ s·l, uËebny, klubovnu i keramickou dÌlnu a vybrat si z rozs·hlÈ
nabÌdky kurz˘ na nov˝ ökolnÌ rok. Mimo jiû oblÌbenÈ kurzy jsme p¯ipravili i ¯adu novinek. TÏöÌme se na V·s a vÏ¯Ìme,
ûe V·m i Vaöim dÏtem naöe nabÌdka kurz˘ udÏl· radost. VeökerÈ informace ke vöem kurz˘m obdrûÌte na recepci KCL Kotlanka, Kotlanova 7, tel.: 544 210 182, mobil: 731 117 114, www.kclisen.cz.
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TARO KAN KARATE TEAM
OHW]NXäHQRVWtV POiGHæt
Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz
otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

• kadeřnictví, prodluž. vlasů 776 666 132
• solárium
• kosmetika ............................. 723 077 674
• modeláž nehtů...................... 737 288 971
• klasické masáže, vaccu-press
• masáže lávovými kameny .... 604 280 066
• pedikúra ...............................608 749 888
• možnost zakoupení dárkových kupónů

&9,ý(1Ë-Ï*<
na Dominikánském nám. 6/7
D%H]UXþRYČ

www.joga.cz/brno
tel. 608 508 108

Kadeřnictví J & N
Bzenecká 20, tel. 733 121 764
rozšířeno o kosmetické služby, tel. 733 121 763.
Novinka – vyhlazování vrásek + čištění pleti
galvanickou žehličkou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lékárna ONDRÁČKOVA
Milí spoluobčané, dne 13. září pro vás nově
otevíráme lékárnu na Ondráčkově ulici v Líšni.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Lékárna
Ondráčkova
tel./fax: 544 238 312



Kolektiv lékárny

Otevírací doba:
Po–Pá
8–12 13–17 hod.

LÍEÒSKÉ NOVINY

BEZBOLESTNÁ LIPOSUKCE
ULTRAZVUKEM
v Brně-Tuřanech
SYNETICA reprezentuje neinvazivní kavitační
liposukci, bezbolestnou redukci tukových zásob
se SYNETICOU můžeme efektivně
• vytvarovat vaše tělo
• redukovat celulitidu, lokální tukové zásoby
• zpevnit pokožku a zlepšit její elasticitu
ošetření SYNETICOU je bezpečné a šetrné,
výsledek je měřitelný ihned po prvním ošetření
DERMO V4 – vakuový přístroj pro lymfatickou masáž
Studio relaxace a zdraví, Brno-Tuřany, Holásecká 31
www.masaze-turany.cz
mob.: 603 514 474

ORIENTÁLNÍ
BŘIŠNÍ
TANCE
Pravidelné kurzy s renomovanou společností
AISHA s.r.o. pokračují v Brně-Líšni
a na dalších 6 místech v Brně

od 16. září 2010
Informace a rezervace: tel.: 603 844 424
e-mail: aisha@aisha.cz, internet: www.aisha.cz

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·, znaËkov·
a roËnÌkov·. Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.

Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

TŠ LYA pořádá KURZY ZUMBY
Od 27. 9. každé pondělí 18.30–19.30 a 19.30–20.30
ZŠ Novolíšeňská 10, Brno-Líšeň
ZUMBA je fitness styl, který v sobě spojuje nenáročné prvky
aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Při střídání
svižné části s pomalou dochází ke spalování tuků v problémových partiích a k formování těla. Nerozhoduje ani věk,
ani taneční úroveň!!!
Výuku vede vynikající certifikovaná lektorka, která vyučuje
nejen v Evropě, ale i v zámoří.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
tel.: 603 55 22 12, lya@lya.cz, www.lya.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

18 h
19 h
19 h
18 h

Všestranný rozvoj osobnosti dítete
Od maliĀka hlaviĀka!
Zábava a žádný dril
Co baví, to motivuje!
Každý uĀitel je kvalitní pedagog
I uĀitelé se stále uĀí
10 let návazné výuky
Ani den nazmar!
Propracovaná metodika
s garantovanými výsledky
Víme, co vaše deti nauĀíme

PILATES
POWER JOGA
CHI-TONING
POWER JOGA

Gympl Integra, ul. Raöelinov· od 13. 9.
www.fitclubvalerie.cz

Kade¯nictvÌ AMBRA ñ Bedna¯Ìkova 1b, LÌöeÚ
KADEÿNICTVÕ ñ objedn·vky tel.: 722 437 604
eno
tev¯
o
MODEL¡é NEHTŸ ñ tel.: 605 929 711
u
v
zno
KOSMETIKA ñ tel.: 605 929 711

25 let zkušeností z více než 30 zemí sveta

Informace pro inzerenty
Inzerci do LÌöeÚsk˝ch novin
p¯ijÌm· tisk·rna SETTRONIC.
ProvoznÌ doba:
pondÏlÌñËtvrtek 8.00ñ15.00 hod.,
p·tek 8.00ñ12.00 hod.
adresa: BubenÌËkova 30, 615 00 Brno
tel.:
548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
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Kateřina Šedá a stovky výtvarníků
hledají typickou líšeňskou tvář
Po cel˝ rok 2010 realizuje v˝tvarnice Kate¯ina äed· z LÌönÏ akci
ÑLÌöeÚsk˝ profilì, jejÌû v˝sledek se potom stane souË·stÌ st·le expozice muzea v Sheffieldu ve VelkÈ Brit·nii.
V r·mci tÈto akce zve autorka do StarÈ LÌönÏ stovky umÏlc˘ (profesion·lnÌch i amatÈrsk˝ch) z celÈ »eskÈ republiky a prosÌ je, aby se pokusili najÌt v horizontu j·dra obce profil lidskÈ tv·¯e a tu nakreslili. PotÈ
majÌ za ˙kol vyhledat lÌöeÚskou osobu, jejÌû profil je nejvÌce podobn˝
profilu nalezenÈm v mÌstnÌ krajinÏ.
V˝sledkem kaûdÈho umÏlce je vûdy profil obliËeje, kter˝ kreslÌ perem a tuöÌ. Vöechny kresby se nakonec objevÌ v knize, kterou obdrûÌ
zdarma vöichni obyvatelÈ StarÈ LÌönÏ a bude slouûit jako klÌËov· vÏc
ve volb·ch, jeû jsou vrcholem celÈ akce.
Vöichni obyvatelÈ v nich budou poû·d·ni, aby z knihy vybrali krajinu (portrÈt kaûdÈho ËlovÏka je v knize otoËen˝ jako krajina), kter· je
z jejich pohledu nejvÌc podobn· tÈ lÌöeÚskÈ.

ProsÌme vöechny obyvatele StarÈ LÌönÏ: pokud v·s malÌ¯ oslovÌ,
vÏnujte mu chvilku svÈho Ëasu, aby mohl vaöi tv·¯ z profilu
zachytit v kresbÏ. Jen dÌky vaöÌ vst¯Ìcnosti se poda¯Ì akci ˙speönÏ
realizovat.

Foto Michal HladÌk

Z dopisů čtenářů
Poděkování
V ËervnovÈm ËÌsle LÌöeÚsk˝ch novin jsem si p¯eËetla Ël·nek ñ
ÑVöichni jednou zest·rnemeì od panÌ »·belkovÈ ñ p¯edsedkynÏ sdruûenÌ Brigancia a chtÏla bych takto ve¯ejnÏ podÏkovat jÌ i jejÌm spolupracovnicÌm.
Jejich peËovatelskou sluûbu vyuûÌv·m od zaloûenÌ sdruûenÌ a jsem
velmi spokojen·. Jsem vozÌËk·¯ka a dÌky jejich kaûdodennÌ pomoci mohu z˘stat doma. Jejich pÈËi jsem hlavnÏ ocenila loni na podzim, kdy
jsem mÏla ˙raz a kdy jsem byla na jejich pomoci zcela z·visl·.
V·ûÌm si p¯edevöÌm spolehlivosti a m·m absolutnÌ d˘vÏru, ûe vöe
dohodnutÈ bude udÏl·no kvalitnÏ a v dohodnutÈm Ëase. NavÌc panÌ peËovatelky p¯ich·zÌ vûdy s ˙smÏvem a v dobrÈ n·ladÏ.
TÌmto jsem chtÏla za jejich fyzicky i psychicky n·roËnou pr·ci, kter· je, myslÌm spoleËensky, nedocenÏn·, velmi podÏkovat.
Jana Mikuöov·

LÌöeÚsk˝ rod·k, Jan Vosmek, nynÌ starosta obce HostÏr·dky-Reöov,
V·s srdeËnÏ zve na koncert popul·rnÌho zpÏv·ka L·di Kerndla
se sv˝m orchestrem a sÛlistou orchestru Gustava Broma
JaromÌra HniliËky.
Koncert se kon· dne 11. z·¯Ì 2010 ve 20.00 hod. v KulturnÌm domÏ HostÏr·dky-Reöov.
Cena vstupenky 200,ñ KË p¯edprodej, 250,ñ na mÌstÏ.

"
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Tenisový turnaj
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře

SK Provo Brno –
oddíl moderní gymnastiky a mažoretek

Tenisov˝ klub LÌöeÚ uspo¯·dal ve spolupr·ci se SportovnÌ komisÌ
RM» Brno-LÌöeÚ v sobotu 19. 6. 2010 tenisov˝ turnaj neregistrovan˝ch
hr·Ë˘ ve Ëty¯h¯e.

DÌvky zakonËily sezonu letnÌ akademiÌ pro ve¯ejnost, kter· se
konala 17. 6. 2010 v DÏlÚ·ku v LÌöni.
Kdo jste na akademii byl, urËitÏ uzn·te, ûe dÌky pÌli a snaze dÏvËat a takÈ trpÏlivosti trenÈrek p¯edvedly dÌvky ˙ûasnÈ v˝kony.
NynÌ o pr·zdnin·ch naËerp·vajÌ novÈ sÌly na nadch·zejÌcÌ sezonu. S p¯Ìpravou na ni zaËnou jiû na srpnovÈm t˝dennÌm soust¯edÏnÌ
v Rokytnu. Zde kromÏ dopolednÌho trÈnov·nÌ zaûijÌ i spoustu legrace p¯i plnÏnÌ r˘zn˝ch ˙kol˘ a her.
ChtÏla bych moc podÏkovat JaninÏ ProkeöovÈ, za to, ûe vede
tento skvÏl˝ oddÌl a ne jen jÌ, ale celÈmu t˝mu trenÈrek pat¯Ì velkÈ
dÌky.
TÌmto zvu vöechny dÌvky od 4 let, kterÈ by mÏly z·jem o modernÌ gymnastiku nebo maûoretky, aù se z˙ËastnÌ naöeho n·boru,
kter˝ probÏhne 7. 9. 2010 od 16.30 do 17.00 hod. v tÏlocviËnÏ na Zä
Holzova. VÌce informacÌ o n·s na: www.skprovo.com.
Petra Kocourkov·

KaûdodennÌ deötÏ, kterÈ v poslednÌch t˝dnech p¯ed turnajem znemoûÚovaly uspo¯·d·nÌ akcÌ ve volnÈ p¯ÌrodÏ, po¯·dnÏ potr·pily po¯adatele. P¯ipravit tenisovÈ kurty pro turnaj se vöak poda¯ilo a turnaj mohl zaËÌt i kdyû
s mal˝m zpoûdÏnÌm. Hr·Ëi byli rozlosov·ni do Ñvy¯azovacÌho pavoukaì,
hr·lo se na dva vÌtÏznÈ sety, systÈmem na dvÏ por·ûky. ZvÌtÏzit ve vöech
z·pasech v kole vÌtÏz˘ se poda¯ilo dvojici VladimÌr Sedl·Ëek, ZbynÏk
Chlup. P·r se tak zaslouûenÏ stal celkov˝m vÌtÏzem turnaje. O dalöÌ mÌsta
se sv·dÏly urputnÈ boje. Kolem poraûen˝ch proöel nejlÈpe p·r Jareö, Toman
a obsadil 2. mÌsto po vz·jemnÈm souboji se smÌöenou dvojicÌ manûel˘
Sedl·Ëkov˝ch, kte¯Ì skonËili na 3. mÌstÏ. Akce se vyda¯ila, vöichni si pochvalovali, ûe si dob¯e zahr·li, protoûe, kdo jednou prohr·l, hr·l jeötÏ v kole
poraûen˝ch a mÏl öanci obsadit 2. mÌsto.
Po poslednÌch odehran˝ch mÌËÌch bylo toto celkovÈ po¯adÌ:
1. VladimÌr Sedl·Ëek, ZdenÏk Chlup, 2. VladimÌr Jareö, Radek Toman,
3. Petr a AlûbÏta Sedl·Ëkovi, 4. ZbynÏk Janda, Milan Hor·Ëek.
Partnerem akce bylo kulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Ladislav Breicetl
Sportovní klub Black Ice a Sportovní komise městské části Líšeň pořádají
ve spolupráci s firmami Merida Bikes a Hrazdirasport.cz
cyklistický závod-nezávod na horských kolech nejen pro Líšeňáky!

Datum konání: sobota 22.
2010
25.května
z·¯Ì 2010
Čas prezentace: 12:30 –13:30 hodin
Start: ve 14 hodin, Mariánské údolí, v prostoru jezdeckého klubu Belcredi
Délka tratě: 25 km pro cyklisty, 5 km pro pěší
Cíl: Mariánské údolí (v místě startu)
Podmínky: Cyklistická přilba povinná! Účast na vlastní nebezpečí!
Občerstvení: pro závodníky zdarma (nápoj, špekáček, pečivo)
Losování startovních čísel o zajímavé ceny!
Každý může Mariánský okruh pojmout po svém, někdo jako závod, jiný jako vyjížďku,
ale především jde o protáhnutí těla a hezký sportovní zážitek.

Partnerem akce je Kulturní centrum Líšeň

www.brno-inline.cz
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TARO KAN KARATE TEAM
⁄spÏönÌ karatistÈ v LÌöni
OddÌl karate TARO KAN KARATE TEAM p˘sobÌ v LÌöni jiû od roku
1991. HlavnÌm centrem oddÌlovÈ Ëinnosti je tÏlocviËna Z·kladnÌ ökoly
na ulici NovolÌöeÚsk·. Zde trÈnujÌ dÏti jiû od öesti let, ale i dorost, junio¯i
a senio¯i.
OddÌl pr·vÏ vstupuje do svÈ dvac·tÈ sezony, za tuto dobu se vypracoval na öpiËku ml·deûnickÈho karate v »eskÈ republice.
VelkÈho ˙spÏchu dos·hla jeden·ctilet· Sabina Forstov· z brnÏnskÈho
Taro kanu, kter· se stala dvojn·sobnou mistrynÌ »R ve vÏkovÈ kategorii
mladöÌch û·kyÚ a to jak v souborn˝ch cviËenÌch kata, tak v kumite (z·pase) v·hovÈ kategorie nad 35 kg. Podobn˝ Ñdoubleì se nepovedl û·dnÈmu
jinÈmu z·vodnÌkovi na MistrovstvÌ »R. NenÌ to vöak û·dn· n·hoda, protoûe Sabina Forstov· je s velk˝m bodov˝m n·skokem nejlepöÌ z·vodnicÌ
v ûeb¯ÌËku ˙spÏönosti vÏkovÈ kategorie û·k˘ (do 13 let) »eskÈho svazu
karate.
Taro kan v sezonÏ 2009/10 zÌskal na r˘zn˝ch soutÏûÌch p¯es 160 medailÌ, z toho p¯es 50 zlat˝ch, a je tak nej˙spÏönÏjöÌm jihomoravsk˝m klubem v ml·deûnick˝ch kategoriÌch.
Na mezin·rodnÌm poli dÏl· dobrÈ jmÈno svÈmu klubu Miroslava
Vaöekov·, kter· je trojn·sobnou mistrynÌ Evropy ve stylu Goju ryu.
LÌöeÚsk˝ sportovnÌ klub karate se vÏnuje jak z·vodnÌ Ëinnosti, tak rekreaËnÌmu cviËenÌ, na svÈ si p¯ijdou vöichni z·jemci.
KaratistÈ lÌöeÚskÈho oddÌlu se p¯ipravujÌ na soutÏûe a zkouöky technickÈ vyspÏlosti pod vedenÌm zkuöen˝ch trenÈr˘, nositel˘ mistrovsk˝ch
stupÚ˘ Dan (Ëern˝ p·s), na jednotliv˝ch trÈnincÌch, pravideln˝ch sportovnÌch soust¯edÏnÌch nebo na letnÌch t·borech a semin·¯Ìch. SportovnÌ
Ëinnost oddÌlu zpest¯Ì i oddÌlovÈ soutÏûe a jinÈ sportovnÌ akce zejmÈna
pro dÏti a ml·deû.

Nábor nových členů do oddílu karate
VE »TVRTEK DNE 9. Z¡ÿÕ 2010 V 18.30 HODIN NA Zä NOVOLÕäE“SK¡ (vchod do tÏlocviËny zezadu ökolnÌho are·lu, p¯ez˘vky
s sebou). DÃTI OD 6 DO 10 LET A ML¡DEé OD 11 DO 17 LET.
P¯ihl·sit se m˘ûete v den n·boru 9. 9. 2010, nebo v pr˘bÏhu mÏsÌce z·¯Ì
na trÈninku.
CviËÌme:
dÏti
˙ter˝ a Ëtvrtek ... 18.00ñ 19.30 hod.
pokroËilÌ ˙ter˝ a Ëtvrtek ... 19.30ñ21.00 hod.
TÏöÌme se na V·s!

Setkání fotbalistů na radnici
StejnÏ jako minulÈ roky, i letos p¯ijal pan starosta LÌönÏ Mgr. Ji¯Ì
Janiötin na radnici muûstva SK LÌöeÚ, kter· vyhr·la svoji soutÏû nebo
postoupila do soutÏûe o t¯Ìdu v˝ö. Tento rok se to t˝kalo muûstva futsalu B, kter˝ vyhr·l svoji soutÏû, muûstva muû˘ B, kterÈ postoupilo z druhÈho mÌsta a staröÌ p¯Ìpravky B, kter· takÈ vyhr·la svoji soutÏû. Tady
jsou kr·tkÈ vizitky ocenÏn˝ch muûstev.
Muûi B ñ trenÈr: Pavel K˙kol, asistent: Libor S·dlÌk, vedoucÌ muûstva:
VladimÌr Hod·Ú.
Muûi B postoupili z I. B. t¯Ìdy krajsk˝ch soutÏûÌ do I. A krajsk˝ch
soutÏûÌ. Do utk·nÌ bÏhem soutÏûe zas·hlo neuvÏ¯iteln˝ch 54 hr·Ë˘.
Do soutÏûe v B t˝mu se zapojili jak hr·Ëi z A t˝mu, tak i z C t˝mu a Dorostu a samoz¯ejmÏ z·klad v˝bornÈ party ÑBÈËkaì v Ëele s kapit·nem
S·dlÌkem ml., kter˝ byl po celou sezonu pilÌ¯em a nejlepöÌm hr·Ëem muûstva. Muûstvo bojovalo celou sezonu v hornÌch patrech tabulky. TrenÈ¯i
se netajili s p¯·nÌm a cÌlem postupu. Bohuûel neöùastn· serie t¯Ì por·ûek
v ¯adÏ n·s öest kol p¯ed koncem soutÏûe odsunula na druhÈ mÌsto.
I po tomto v˝padku byla teoretick· öance na postup aû do poslednÌch kol.
Nakonec muûstvo obsadilo aû druhÈ mÌsto s 54 body. Vinou velice öpatnÈ
ekonomickÈ situace v moravskÈm fotbalu se ovöem do krajsk˝ch soutÏûÌ
nep¯ihl·silo muûstvo Bavor a mimo¯·dn˝ postup byl nabÌdnut naöemu
ÑBÈËkuì. To jsme s radostÌ p¯ijali. SouËasn˝ k·dr ukazoval svoji kvalitu
celou sezonu a do muûstva by se mÏli z naöeho ligovÈho dorostu posunout
nadÏjnÌ dorostenci. Druh· nejvyööÌ krajsk· soutÏû uû by pro nÏ mÏla b˝t
kvalitnÌ soutÏûÌ pro zÌsk·nÌ prvnÌch zkuöenostÌ z fotbalem mezi dospÏl˝mi. Dalo by se ¯Ìci, ûe prvnÌ mÌsto jsme ztratili dom·cÌmi z·pasy, kdyû
jsme 3◊ prohr·li a 2◊ remÌzovali. Naopak venku jsme prohr·li jen jedinkr·t v derby na Svratce Brno. NejlepöÌm st¯elcem muûstva se stal Kubask˝ se 12 vst¯elen˝mi brankami. Muûstvo i p¯es tak vysok˝ poËet hr·Ë˘
zas·hnuvöÌch do hry obdrûelo nejmÈnÏ branek ñ 25. A stalo se druh˝m
nejlÈpe st¯ÌlejÌcÌm muûstvem 59 z·sah˘.
Futsal B ñ trenÈr: Pavel Jahoda, vedoucÌ: David Poukl˝.
Futsal B vyhr·l jako nov·Ëek OkresnÌ p¯ebor s n·skokem 11 bod˘
a postoupil do krajskÈho p¯eboru, kter˝ se hraje jiû v hale. CelkovÏ zÌskalo muûstvo 72 bod˘ za 23 v˝her a 3 remÌzy. V celÈ soutÏûi prohr·li jen
4 utk·nÌ, takûe s velk˝m n·skokem na druhÈho v po¯adÌ si zaslouûenÏ vybojovali postup.

StaröÌ p¯Ìpravka B ñ trenÈr: Libor äpiËka, asistenti: VladimÌr Kloss, Petr
Ho¯ice, trenÈr brank·¯˘: VladimÌr H·jek, vedoucÌ muûstva: Stanislav
Kovelsk˝.
Toto muûstvo vÏtöinu utk·nÌ hr·lo proti o rok staröÌm hr·Ë˘m a o to
cennÏjöÌ je jejich vÌtÏzstvÌ v tomto roËnÌku. K·dr tvo¯Ì 21 hr·Ë˘ vËetnÏ
jednÈ hr·Ëky, MarkÈty KlÌmovÈ, kter· letos odch·zÌ jako velk˝ talent
do Zbrojovky Brno mezi dÌvky. Muûstvo v soutÏûi jedenkr·t prohr·lo,
dvakr·t remizovalo a zbyl· utk·nÌ celÈ soutÏûe vyhr·lo. NejlepöÌm st¯elcem naöeho muûstva a z·roveÚ nejlepöÌm st¯elcem celÈ soutÏûe byl Josef
Heidingr s 23 gÛly. Uû po podzimnÌ Ë·sti jsme se usadili na Ëele tabulky
a i kdyû n·m na paty v z·vÏru ölapala Zbrojovka Brna, tak jsme soutÏû vyhr·li s n·skokem 5 bod˘. V muûstvu je nÏkolik nadÏjn˝ch mal˝ch fotbalist˘, kte¯Ì v budoucnu mohou b˝t oporou SK LÌönÏ v û·kovsk˝ch, dorosteneck˝ch i dospÏl˝ch soutÏûÌch. Muûstvo se pravidenÏ ˙ËastnÌ turnaj˘
v »R i zahraniËÌ, za zmÌnku stojÌ 3. mÌsto z 22 muûstev na mezin·rodnÌm
turnaji v Rakousku.
Vöem hr·Ë˘m dÏkuji za poctiv˝ p¯Ìstup ke sportu a z·roveÚ chci
ocenit vöechny, kte¯Ì se starajÌ o chod lÌöeÚskÈho fotbalu a to jak jak
u ml·deûe, tak u dorostu a muû˘.
Libor äpiËka
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