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Ročník XXIV. 

ČÍSLO 71 

17. září  2015 

 Vážení, 

 dnes dostáváte VRBU č.71, která je  informační, hlavně o budoucí 

činnosti LULV v podzimním semestru a potažmo až do letního. Nabídka 

je zajímavá – jazykové kurzy  různého typu  - dle stáří studentů, úrovně a 

druhů jazyků. Rozvíjíme také Kabinet Milana Konečného, který 

se hlavně zabývá výukou projekčního procesního řízení a s tím 

souvisejících dovedností. Prezentujeme zde pozvánku na cyklus 

přednášek manželů Homolových Z cest po Severní Americe  – bude 

jich pět. Mají své prezentace na TV Radostný svět a přislíbili i další 

prezentace. Máte se na co těšit. Upozorňujeme na cykly přednášek Pavla 

Nesita O hudbě a Petra Juřáka  O historii. Vyhlašujeme zajímavé 

soutěže a to jednak umělecké, vzdělávací. Pro dospělé a mládež. 

Samozřejmě nanoobchod a MAWIS banka.  Na www.mawisak.cz se 

dovíte více.     

                                       Přeji mnoho radosti  

                   Milan Konečný 

Otázky na radostu : 

Jak dopadl Jarní den otevřených dveří?   
Myslím si, že dopadl minimálně dobře. Účast se dá hodnotit podle rautu.  Kdyby 

přišlo podstatně více lidí, tak by nezbylo. Nosná aktivita, přednáška ředitele ZUŠ 

Mgr. Jana Strakoše o Jožkovi Matějovi, byla velice kvalitní. Netradiční znělka 

Pavla Nesita je hodně zajímavá. Udělili jsme další tituly L., L. A., L.A.C. , 

L.A.C.H.  Tři účastnice  dětské soutěže na téma  Přechod nebezpečným lašským 

lesem, byly oceněny titulem L. 

Jaká je publikace MAWISákoviny aneb … ? 

Je to soubor mých bývalých publikací tzv. pouťových.  Už je v Klementinu a 

docela se tam líbila.  

A co VRBA, ta je také v Klementinu?    

Samozřejmě, že je. Proběhla dokonce kontrola všech výtisků VRBY, jsou tam 

všechny. Tedy historie je zachována. Chceme, aby se naše aktivity uchovaly pro 

budoucí generace.    

Jak přednáška One man Show Jaromíra Konečného? 

Jarek byl výborný. Sešla se zde velmi zajímavá sestava posluchačů. Dalo by se 

říci, že tam bylo velmi široké spektrum. Bylo to po všech stránkách hodně poučná 

akce. Soustředíme se na to, abychom dělali přínosné a efektivní akce a ta to určitě 

byla. Jana Harmanová, která toho hodně viděla, to moc kladně hodnotila. Jo to 

držitelka ocenění L.A.C.H. a  projekt manažerka s působností na Krajském úřadu a 

pracující na mezinárodní úrovni. 
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VRBA 2 
 

Kdo dostane další ocenění L.A.C.H?   Získat toto ocenění není tak jednoduché. Je tam 

podmínka mezinárodní úspěch nebo působnost a navíc  musí mít přínosy pro   Lašské 

společenství o.s. a taková kombinace na první pohled je nereálná… Ale to je jen na první 

pohled. Budou uděleny zřejmě minimálně dva L.A.C.H a myslím si, že to budou velice 

kvalitní ocenění.  Jsou i kandidáti na nižší tituly - vítězové soutěží a podobně… 

A jak podzimní činnost?  Snažíme se o rostoucí trend.  Jsou připraveny 4 základní 

vzdělávací cykly / Homolovi – geografie, Nesit – hudba,  Juřák – historie, Konečný  - 

ekonomie / 

Co je to za nový nápad nefinanční MAWIS banka?  Bankovnictví je zajímavá to kategorie 

ekonomie. Je na to mnoho pohledů. Například LS, o.s. působí také jako banka.  Z hlediska 

financí pro občany často až astronomicky. V roce 2014 jsme dostali od města 5000 Kč a pro 

občany jsme ve financích přinesli více než 400 000 Kč. Tedy úrok, spíše přínos, více než  

7900 %.  A to nemluvím o nefinančních přínosech. Na neperspektivní organizaci, jak o nás 

někteří prohlásili, že jsme docela zajímaví? Když takové parametry nejsou hodnoceny, tak 

musíme tvořit jiné zhodnocovací modely. Tedy se soustředíme hlavně na ekonomické 

bankovnictví či nefinanční bankovnictví a tam se neměří penězi. A to je problematika 

MAWIS banky a NanoObchodu. Myslím si, že je tady veliká perspektiva. 

 

 

 
 

Předběžný program: 

 

 Výstavy např. publikací Mgr. Petra Juřáka 

 Koncert Marka Kozáka 

 Vyhlášení výsledků soutěží  

 Udělení ocenění L, L.A., L.A.C.H. 

 Prezentace soutěžních skladeb Janáčkovo mládí programu 

Pavla Nesita 

 

Program je předběžný, určitě bude upraven, třeba i dle Vašeho návrhu.  
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Velmi přínosné 
JAZYKOVÉ KURZY 
 

Co? Jazykové kurzy Angličtiny, Němčiny, Ruštiny, Italštiny a 

Francouzštiny 

 

Kdy? Začátek koncem září 
 

Kde? ZŠ Brušperk 
 

 

Za kolik? Základní cena 15 lekcí po 2h za 3 000 Kč 
Možnost získání slev na 0 Kč a dokonce i vydělat !  

  
 Student dostane po absolvování certifikát 

 Pro začátečníky je možno vybrat z více jazyků: angličtina, němčina, 

francouzština, ruština a italština 

 Možno vybrat z několika úrovní: začátečníci, pokročilí, konverzace, 

udržovací a víkendové kurzy 

 Výhody -  navrátilci mají slevu 1000 Kč, možno platit pomocí 

NanoObchodu nebo dle domluvy 

 

Novinka !!! 
 Nejlevnější kurzy pro děti – 45min = 30 Kč 

 Sestavíme i kurz němčiny nebo ruštiny 

 Je možno platit pomocí NanoObchodu = nefinančně 

 

RNDr. Milan Konečný,775 872 789,konecny@lassko.cz 

www.mawisak.cz, www.lulv.cz, www.mawis.cz 

http://www.mawisak.cz/
http://www.lulv.cz/
http://www.mawis.cz/
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Soutěž pro mládež 

do 15 let 

 

Nakreslete nebo složte text (obrázek, básničku, písničku, 

povídku, fotka, film, cokoliv) na téma: 

Jak MAWISák bojuje proti přesile 
 

Soutěž trvá dlouhodobě a vyhlášení probíhá 

 na podzim - 21. 11. 2015 

 na jaře 

Každý účastník bude odměněn. Více informací na 

konecny@lassko.cz, tel. 775872789 nebo na 

www.mawisak.cz/mawisakovy-souteze 

 
 

mailto:konecny@lassko.cz
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MAWISákovy soutěže 
Umělecké  
Téma č. 1 

Povodí řeky Ondřejnice 
1. Výtvarná práce – malba, socha, atd… 

2. Film – CD, videozáznam … 

3. Skladatelů 

4. Literární 

 

Téma č. 2 

O ženách 
1. Výtvarná 

2. Fotografie 

3. Filmy – CD, videozáznam … 

4. Literární 

 

Ekonomické 
Snižování nákladů a zvyšování přínosů 

1. V osobním životě 

2. V ziskovém sektoru 

3. V neziskovém sektoru 
 

Ceny budou MAWIS koruny. Cena je podklad za ocenění L./L. A./ 

L. A. C./L. A. C. H. Každý účastník bude odměněn. 

 

Více informací na konecny@lassko.cz, tel. 775872789 

nebo na www.mawisak.cz/mawisakovy-souteze 

  

mailto:konecny@lassko.cz
http://www.mawisak.cz/mawisakovy-souteze
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 www.MAWISak.cz 
 

 

 
Zajímavé informace  
 Aktuality, Kalendárium, Akce, MAWISákův blog, časopis VRBA, Internetová 

televize TV Radostný svět, Infocentrum RS, O Brušperku,  

Knihovna LULV Ing. L. Vantucha, Historie MAWISákové činnosti 
 

Výhodný nakup i bez peněz a třeba na půjčku   
E-shop, NanoObchod a MAWIS Banka  
 

Kvalitní jednoduché vzdělávání   
MAWISákův ateliér, LULV, TV Radostný svět, Vzdělávací soutěže 
  

Inzerce a reklama  
 TV Radostný Svět, Inzerce & reklama, Výhodné jazykové kurzy 

 

 
 

 

 

 

 

  

RNDr. Milan Konečný, tel: 775 872 789, 

konecny@lassko.cz 

 www.mawisak.cz,  www.lulv.cz,  www.ewal.cz,   
hlavní budova LS, o.s. K Náměstí č. 500, 739 44 Brušperk. 

MAWISákův Blog E-Shop & NanoObchod 

mailto:konecny@lassko.cz
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MAWISákův NanoObchod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pravidla NanoObchodu 

1. V NanoObchodu se dá nakupovat – penězi, MAWIS korunami a produkty. 

2. Produkty jsou  –  věcné věci, služby a informace, to co vše schválí vedoucí 

NanoObchodu po dohodě s kupujícím a prodávajícím. 

3. Nelze prozatím reklamovat – není ještě vytvořen reklamní řad. 

4. V NanoObchodu je možno kupovat na dluh v rámci MAWIS banky po dohodě  se 

statutárním zástupcem NanoObchodu  a MAWIS banky. 

5.  Do  NanoObchodu je možno věnovat cokoliv, co NanoObchod příjme. Vytvořit si 

v MAWIS bance konto MAWIS korun. 

6. Nakupuje se pomocí mailu, telefonu a osobní domluvy s Milanem Konečným 

7.  Pravidla se vyvíjejí, rádi přijmeme Vaše názory. 

 

MAWIS banka  

Nefinanční banka, která má svoji měnu MAWIS koruny. Pomocí MAWIS korun je možno 

nakupovat v NanoObchodu,  který provozuje LS, o.s.  

MAWIS koruny – poukázky na nákup v NanoObchodu. 

 odměnu ocenění hodnocením  L., L.A., L.A.C. a L.A.C.H. Tak to jsou základní informace!    

Možno nakupovat pomocí  www.mawisak.cz !!! 

 

 

http://www.mawisak.cz/
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Co budeme realizovat 

 

Cykly přednášek a kulaté stoly 

 

 Cyklus přednášek manželů Homolových Z cest po Severní Americe – 

vzpomínky po dvaceti letech 
 

1 – USA 1995 – 1.část - předpokládané datum projekce - pátek 30. 10. 2015 

2 – USA 1995 – 2.část - předpokládané datum projekce - pátek 20. 11. 2015  

3 – Aljaška a Kanada 1997 - předpokládané datum projekce - pátek 11. 12. 2015  

4 – USA a Kanada 1997 – 1.část - předpokládané datum projekce - pátek 22. 1. 2016  

5 – USA a Kanada 1997 – 2.část předpokládané datum projekce - pátek 19. 2. 2016 

 

 Cyklus přednášek O hudbě z pohledu Pavla Nesita  
 

Začátek - pátek  18. 9. 2015 v 18h - Vývoj hudby od konce 19. století až po současnost 

z pohledu Pavla Nesita 

 

 Cyklus přednášek Z historie - cyklus přednášek Mgr. Petra Juřáka  
 

Začátek cyklu v prosinci přednáškou k historii Brušperk 

           

 Cyklus kulatých stolů O ekonomii –  Od nanoekonomie až po 

nanoekonomii   

 
Koná se průběžně a nestandardními metodami. VHODNÉ JE SE PŘIHLÁSIT!!! 

 

Nové kurzy   
 

Udržovací angličtina  -  v hodná pro ty, kteří si chtějí alespoň udržet základní znalosti  

 a nemají pravidelně možnost na naše jazykové kurzy 

Pro začátečníky – angličtina, němčina, ruština. 

Kurzy pro děti  - kurzy se dělají na míru podle zájemců. Učí neklasickými metodami 

odstraňovaní nedostatků za účelem dosažení lepších výsledků na ZŚ.  

Projekční a matematické kurzy – výuka projektové řízení a matematiky 

 

Vzdělávací soutěže 

 
Umělecká soutěž   -    Ekonomická soutěž   -  Soutěž pro děti  
 

Bližší informace www.mawisak.cz 
 

Informační média LS, o.s: VRBA – Vydává Lašské společenství, o. s., redaktor RNDr. Milan Konečný, 

tisk a výroba Lašské společenství, o. s., registrováno u MK ČR pod značkou E12363, mobil:775872789, e-mail: 

konecny@lassko.cz, www.mawisak.cz,  grafika Jiří Hájek, Milan Konečný, Stanislav Vajs, Radim Konkol, 

Tomáš Zmija. Text neprošel korekturami. 

mailto:konecny@lassko.cz
http://www.mawisak.cz/

