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ze života naší čtvrti

Žijí mezi námi
Hmayak Aperjan
Hmayak „Hamo“ Aperjan se narodil 24. 6. 1985
v Arménii. Absolvoval střední školu, po níž byl
přijat na vysokou tělovýchovnou školu s trenérským zaměřením. Studium po dvou letech přerušil a v roce 2007 vycestoval do České republiky za
svým otcem, který zde žije již dvanáct let a získal
české občanství. Zakrátko po svém nastěhování
do Nového Lískovce se stal členem novolískoveckého boxerského klubu. Hned v prvním roce svého působení absolvoval deset prvoligových utkání a ve všech zvítězil. Velmi úspěšný byl i v dalších
dvou sezonách a má velký podíl na prvoligových
vítězstvích novolískoveckých boxerů. Podle soutěžního řádu České boxerské asociace musel po
účasti ve třech vítězných prvoligových sezonách
přestoupit do nejvyšší soutěže, proto od r. 2010
hostuje v extraligovém oddíle BC DTJ Prostějov.
Současně boxoval i zápasy Interligy v Maďarsku,
Polsku, Rakousku a na Slovensku a v uplynulých
dvou sezonách byl
Za své
y ppouze třikrát poražen.
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Vánoční koncert

Jako každoročně i v loňském roce se uskutečnil vánoční koncert SZUŠ Lídl Music v kinosále ZŠ Svážná 9.
Na ZŠ, kde mají své výukové zázemí, se pravidelně a celoročně věnují dětem v hudební oblasti,
prostřednictvím nadstandardního vybavení učebny a kvalifikovaných pedagogů. Koncert je tedy
přirozeným vyústěním této zodpovědné a systematické práce v průběhu celého školního roku.
Jsem pravidelným návštěvníkem všech vystoupení i matkou dítěte, které už třetím rokem navštěvuje Lídl Music. Chtěla bych hned úvodem vyslovit, a to věřím, že i za ostatní spokojené rodiče,

Ohlédnutí za rokem
působení Ratolesti Brno
v Novém Lískovci

h dděkuje
k trenérům Kubánkovi
b k a Savovovi,
úspěchy
kteří jej připravují od jeho příchodu do Nového
Lískovce. Mezi jeho záliby patří sledovaní televizních pořadů a hlavně sportovních přenosů, neboť
fandí všem sportům.
A jak si představuje svou budoucnost? Pokud
v nastávajícím roce získá české občanství, bude
zařazen do českého reprezentačního výběru pro
účast na mistrovství světa. Na nastávající rok se
těší také proto, že jeho matka, která zatím zůstává s jeho dvěma sestrami v Arménii, se připravuje na vystěhování do ČR. S aktivním boxem se
hodlá rozloučit po šesti letech, poté se chce věnovat trenérské činnosti.
Do roku 2013 všem přátelům a známým hodně
úspěchů a všem sportovcům drží palce.
Jiří Faber
poděkování za náročnou práci, která je rozhodně
na našich dětech vidět.
Vánoční koncert uspořádaný 6. prosince 2012
byl velmi zajímavý po stránce obsahové, když jsme
mohli sledovat ukázky z různých hudebních stylů, a současně i po stránce organizační, jelikož děti
výborným způsobem zvládly i moderování celého
programu. Kolik mravenčí práce a trpělivosti bylo
potřeba, si jen stěží dokážeme představit. Samotný pan učitel MgA. Hamrla jako nepostradatelný
pomocník a rádce povzbuzoval a pomáhal, jelikož
trému na jevišti mívají i zkušení profesionálové.
Vánoční písně, české i zahraniční, kytara, klávesy, zpěv, to vše v naprostém souladu a přirozené návaznosti vneslo do srdcí všech zúčastněných
i účinkujících sváteční atmosféru, kterou určitě
v rodinách vstřebávali po celý večer. Sladit v jeden
celek děti ve věkovém rozpětí od první do deváté
třídy vidím jako vysoce profesionální výkon. Letmí dotek, pohled, pokynutí ze strany pana učitele
svědčí o naprosté souhře pedagoga s žáky. Závěrečná vtipně uvedená píseň Václava Neckáře Půlnoční, kterou si zazpívali všichni společně, byla
takzvanou třešničkou na dortu. Dojmy byly veliké,
pocity velmi příjemné a rodiny opouštějící pomalým krokem kinosál – koncertní síň byly šťastné.

Je tomu už rok od chvíle, kdy Ratolest Brno otevřela v Novém Lískovci sociální službu pro ohrožené děti a mládež – pobočku Nízkoprahového
klubu Likusák. V současné době máme ve službě
zapojeno 54 dětí a mladých lidí, kterým poskytujeme poradenství při řešení problémů a podporu
v těžkých životních situacích.
V průběhu roku jsme oslovili více jak stovku
mladých lidí, za kterými jsme chodili přímo do
ulic Nového Lískovce. Vyhledávali jsme hloučky
mladých lidí, se kterými jsme se snažili navázat
kontakt. Zpočátku na nás hleděli nedůvěřivě, a tak
bylo mnohdy zajímavé vysvětlovat jim, že jsme
sociální pracovníci a co děláme. Nejdříve jsme jim
jen předávali letáčky s informacemi o naší službě
a povídali si s nimi o běžných věcech. Postupně,
když jsme se začali potkávat pravidelně, se nám
podařilo získat si jejich důvěru. A tak s dospívajícími řešíme i různá ožehavá a ošemetná témata –
ať už se týkají rodičů, drog, školy, nudy nebo třeba dluhů a hledání práce.
Během roku se nám podařilo vytvořit stabilní skupinu mladých lidí, se kterými se pravidelně
potkáváme. Stále přitom objevujeme nové skupinky dospívajících, které oslovujeme a nabízíme jim
podporu s řešením problémů. Také jsme společně zorganizovali několik volnočasových akcí, kterými jsme chtěli zpestřit běžnou nudu našich klientů. Navštívili jsme aquapark, laser game, kino
i lanové centrum. S pomocí klientů jsme uspořádali turnaj v malé kopané a také jsme se za Likusák jednoho turnaje zúčastnili. Podařilo se nám
navázat spolupráci s Fitkem Kameňák a nadále se
snažíme podporovat spolupráci místních organizací v Novém Lískovci.
Všechny volnočasové akce jsou pro nás ale
především prostředkem, jak se s mladými lidmi
lépe poznat, získat si jejich důvěru a otevřít si cestu k řešení jejich starostí. Hlavní snahou celého
týmu Ratolesti Brno je poskytovat dětem odborné poradenství a podporu a také je povzbuzovat
k pozitivním změnám v jejich životě. Více informací o Ratolesti Brno a možnostech, jak naši práci podpořit, najdete na našich webových stránkách
www.ratolest.cz.
Za Ratolest Brno Lenka Čuprová,
koordinátorka pobočky
lenka.cuprova@ratolest.cz, +420 775 444 231
Mohli jsme zahlédnout i slzičku dojetí, pohlazení, políbení svých ratolestí při společném odchodu, byla vidět.
Závěrem děkuji Vaši SZUŠ Lídl Music ještě jednou za všechny a za všechno a současně přeji další tvůrčí úspěchy a splněná přání v novém roce
2013. Budeme se těšit na další koncert závěrem
školního roku.
Mgr. Věra Mračnová

