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S měsícem březnem přichází i do naší
městské části jaro, roční období spojené se
změnou, růstem, novým začátkem. Zima se
postupně vzdává a jaro se hlásí prodlužujícími se dny a ptačím zpěvem. I Líšeň čeká
rok, který přinese další rozvoj v mnoha oblastech týkajících se každodenního života
občanů této městské části.
Za nově zvolenými zastupiteli je první
zima v jejich funkci, za mnou osobně první zima v pozici místostarostky. Jednou z oblastí, kterou mám na starosti, je úklid komunikací a údržba zeleně. Přestože tuto zimu nebyla sněhová nadílka
nijak mimořádná, ukázalo se, že zimní úklid v Líšni má své rezervy. Přes důslednou kontrolu a častou komunikaci s firmami, které
úklid zajišťují, jsem od vás, občanů, dostávala připomínky a podněty ke zlepšení. Na základě těchto požadavků se dílčí zlepšení
podařila, nově naleznete na webových stránkách MČ podrobné
informace o tom, jak zimní údržba v Líšni probíhá, včetně harmonogramu v jednotlivých okrscích.
Po zimním boji se sněhem a námrazou nastupuje jarní úklid.
Na přelomu března a dubna proběhne první blokového čištění
po zimě. To je třeba načasovat tak, aby se silnice a chodníky zbavily
všeho posypového materiálu skutečně až po posledním spadu sněhu. Přesné termíny najdete na webových stránkách MČ, dotčené
ulice budou 7 dní před termínem čištění označeny značkami.
Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti, ještě v pozici členky Rady
MČ, zaznamenala stížnosti na průběh blokového čištění, zaměřím
se na důslednou kontrolu tak, aby čištění skutečně splnilo svůj účel
a vy, občané, jste byli spokojeni. Jsem také připravena zabývat se
vašimi případnými připomínkami, se kterými se na mě obrátíte.
Zimní měsíce jsou také dobou, kdy dochází ke zmlazování zeleně, k výchovným řezům, případně k likvidaci náletových stromů
a především nevzhledných keřových houštin, ve kterých se zachytávají odpadky. Na několika místech v Líšni byly takto ošetřeny
plochy zeleně a nyní, v jarních měsících, budou zarůstat novou
trávou a zmlazenými výhony. V oblasti Molákovy ulice, kde byla
v důsledku vybudování nových parkovacích stání dotčena zeleň
před domy, dojde k celkové úpravě zelených ploch, včetně nové
výsadby.
S jarním úklidem také souvisí každoroční vysávání psích exkrementů na území MČ a zlepšení vývozu a stavu košů na odpad
i košů na psí exkrementy. Stav některých těchto košů byl opravdu
daleko za únosnou mírou, jak mnozí z vás poukazovali. Zimní měsíce jsme využili k revizi jejich technického stavu. Členové komise
pro životní prostředí a veřejný prostor se zapojili do namátkové
kontroly plnění výsypu košů firmou, která ho zajišťuje. Všechny
(pokračování na str. 2  )
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Zveme občany na

veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 5. 3. 2015

ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání
Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň
naleznete aktuálně na

www.brno-lisen.cz.

Farmáøské trhy v roce 2015
Trhy plné voňavých, čerstvých a chuťově výrazných lahůdek a lokálních specialit se díky Vašemu
zájmu budou konat i v roce 2015. Nabídneme Vám
produkty se značkou „Regionální potravina“ Jihomoravského kraje, garantované BIO produkty, kvalitní kuřata a králíky od našich statkářů, poctivé uzeniny a klobásy
vyrobené pouze z masa, čerstvé ryby z moravských řek, kvalitní
farmářské sýry, chleba a pečivo z obilí, které vyrostlo na našich
polích, „domácí“ vejce z podestýlky, sezonní zeleninu a ovoce, čerstvé bylinky a koření, marmelády, džemy, mošty, med a spoustu
dalšího.
Přijďte společně s námi i v roce 2015 podpořit naše farmáře
a vychutnat si kvalitní potraviny.
Líšeňské trhy se staly i místem setkávání se známými a přáteli.
Proto i letos atmosféru některých trhů doplní kulturní program
nebo prezentace spolků z Líšně. Jste srdečně zváni.
Jozef Sedláček, místostarosta MČ



Místo konání:

ulice Jírova – nadzemní část tramvajové
zastávky Jírova, vedle radnice
Termíny trhů:

21. 3. 2015 • 11. 4. 2015 • 16. 5. 2015 • 13. 6. 2015
18. 7. 2015 • 15. 8. 2015 • 12. 9. 2015
10. 10. 2015 – Prezentace sociálních služeb v Líšni
14. 11. 2015
19.–20. 12. 2015 – Vánoční trhy
Čas konání: vždy 8.00–13.00 hodin
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koše jsou nově opravovány, označovány nálepkou pro snazší identifikaci a budou zaneseny v mapě na webu líšeňské radnice. Budete moci snadno zjistit, kde jsou po Líšni
umístěny, případně budete moci nahlásit jejich poškození, nedostatečný vývoz apod.
V této souvislosti bych ale ráda apelovala na
všechny občany Líšně – do košů není možné
vhazovat běžný domácí odpad. S obsahem
svého domácího odpadkového koše je třeba
dojít až k tomu účelu určenému kontejneru.
To stejné platí o velkých plastových lahvích.
Bohužel, někteří z nás takto zaplní během
chvilky celý koš, který pak nemůže sloužit
svému účelu.
Celoročně, ale během jara zvlášť, se potýkáme se zakládáním černých skládek. Nejen
na odlehlých místech v Líšni, ale běžně uprostřed ulice, u kontejnerových stání apod. si
někteří občané zvykli odkládat věci ze svých
domácností. Můžete zde najít stavební materiál, pneumatiky, sedačky, skříně, zařizovací
předměty koupelen, koberce apod. Je až neuvěřitelné, jak mnozí považují za samozřejmost, že nepotřebné věci „někdo uklidí“.
Ano, úklid černých skládek probíhá pravidelně, automaticky. Městskou část stojí ale
opravdu nemalé finanční prostředky. V loňském roce jsme na likvidaci černých skládek

vydali téměř 500 000 Kč(!). Tyto peníze mohly být použity na výsadbu zeleně, opravu
chodníků, pořízení nových laviček, košů…
Namísto toho je my všichni musíme vynaložit na to, abychom nežili na smetišti. Pokud
tedy pořizujete nové vybavení svého bytu,
staré a nepotřebné věci odvezte rovnou do
sběrného dvora, který v Líšni máme. Je to
opravdu blízko. Řešit úklid vlastní domácnosti na účet ostatních občanů Líšně není
v pořádku.
Během zimních měsíců jsme také dokončovali realizaci již připraveného projektu na
revitalizaci sídlištní zeleně v lokalitě ulice
Masarovy. Naším cílem je získat na tento
rozsáhlý projekt finanční prostředky ze Státního fondu Životního prostředí ČR. Celkově
se úprava bude týkat asi 4500 m2 veřejné plochy. Podobná zásadní úprava veřejného prostoru nás v brzké době čeká v oblasti ulice
Kotlanovy, kde se budeme muset zaměřit i na
celkovou modernizaci objektu patřícího
městské části, ve kterém sídlí Kulturní centrum Líšeň. Nezbytná bude v tomto případě
úzká spolupráce se soukromými vlastníky
druhé části, tak aby výsledek úprav přinesl
opravdu zlepšení stavu této lokality.
Zimní období jsme využili i na přípravu
projektů na úpravu zahrádek u MŠ Poláčko-

va a MŠ Šimáčkova. Především děti ze školky
na Šimáčkově ulici si už skutečně zásadní
úpravu zahrádky zaslouží. Horní i dolní zahrádka této školky již dávno nesplňovala požadavky, které by v 21. století mohli rodiče,
děti i učitelé očekávat. I zde se budeme snažit
získat podporu ze Státního fondu Životního
prostředí ČR.
A u školství zůstaneme – rozhodli jsme
se postupně připravit celkovou rekonstrukci
škol a školek, při které se dříve řešily jen
akutní dílčí opravy. V minulém roce byla
takto celkově opravena škola Masarova, v letošním roce projdou celkovou modernizací
školky Puchýřova a Synkova, bude připraven
projekt na zateplení a modernizaci školy
Horníkova. I u dalších budov v majetku obce
budeme postupně pokračovat v celkové rekonstrukci, jak nám budou dovolovat finanční prostředky a jak se bude u některých nemovitostí vyjasňovat jejich další využití pro
potřeby občanů naší městské části.
Vážení spoluobčané, v tomto měsíci bude
postupně nad tmou nabývat vlády světlá část
dne, proto do tohoto měsíce vstupme s chutí
a radostí. Přeji vám všem krásně strávené jaro a hodně sluníčka.
Eliška Vondráčková,
I. místostarostka

Životní prostředí a veřejný prostor

Komise pro životní prostředí a veřejný prostor
Rada městské části zřídila v listopadu
2014 svoji novou komisi pro záležitosti životního prostředí a veřejného prostoru, která
má poradní a iniciativní funkci. Komise se
bude scházet jedenkrát měsíčně po celé volební období až do roku 2018. Naším cílem je
přispívat k ochraně přírody, zdravému životnímu prostředí a zkvalitnění veřejného prostoru v Líšni. Komise má 10 členů, zástupců
politických stran a odborné veřejnosti z Líšně. Zasedání komise jsou neveřejná, ale občané mají možnost nahlížet do zápisů. Rádi

bychom vás však informovali nebo zapojovali do činnosti komise i prostřednictvím Líšeňských novin a webového portálu MČ.
Redakční radě Líšeňských novin jsme navrhli, aby k dosavadním pravidelným rubrikám
přidali i stránku věnovanou právě tématům
životního prostředí a veřejného prostoru. Do
tohoto březnového čísla jsme pro vás ve spolupráci s odborníky z České společnosti ornitologické připravili téma ochrany ptactva.
Komise na začátku roku posuzovala žádosti organizací o dotaci z rozpočtu městské

části. Mimo jiné jsme doporučili k podpoře
žádost Pozemkového spolku Hády, který bude organizovat úklid chráněných území v lokalitě Hády. Věříme, že v dalším období přijdou organizace i s dalšími zajímavými projekty přínosnými pro životní prostředí.

Mgr. Edita Kremláčková,
zastupitelka a předsedkyně komise

Kontakt: e-mail: komise.zp@brno-lisen.cz,
poštovní adresa: ÚMČ, Komise pro životní
prostředí a veřejný prostor, Jírova 2, 628 00
Brno.

Ochrana ptáků před nárazy do skel
Statisíce ptáků zahynou ročně jen v Česku při nárazu do skleněné
plochy. V Evropě je to každý rok až 100 milionů ptáků! Pro představu
je to 5× více, než při úrazech ptáků na drátech vysokého napětí
a desetkrát více než kolik jich uloví domácí kočky.
Ptáci nenarážejí jen do prosklených protihlukových stěn. Stejně
často hynou po nárazu do daleko menších skleněných ploch na rodinných a bytových domech, školách, administrativních budovách,
zastávkách hromadné dopravy, ale třeba i na sklenících.
Lidé si často neuvědomují, že letící pták v prosklené ploše nevidí
překážku, ale naopak zrcadlící se krajinu. Plochu proto považuje
za prostor vhodný k průletu. Toto riziko se ještě zvyšuje s použitím
„zrcadlového“ skla, využitím rohových oken nebo oken za sebou.
Většina lidí přitom neví, jak kolizím zamezit. Také mají obavy, že
účinná ochrana je drahá a hyzdí dům.
Jedna černá silueta dravce v rohu veliké skleněné plochy problém
nevyřeší. Ptáky nevaruje před sklem tvar vzoru, ale vizuální podnět.
Pokud jsou vzory umístěny dostatečně hustě, mohou mít libovolný
tvar – siluety ptáků, květiny, geometrické obrazce, pruhy apod. Více
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obrazců vedle sebe na skle více upozorňuje ptáky na neprostupnost
skla. Samozřejmě i vzory umístěné s většími mezerami jsou lepší než
žádné opatření, ale mají nižší účinnost. Optimální je rovnoměrné
pokrytí oken vzory jakýchkoliv tvarů s mezerami nejlépe 10 cm při
vertikálním pokrytí a 5 cm při horizontálním pokrytí.
Zelená domácnost a Česká společnost ornitologická vyvinuly
speciální samolepky s UV efektem, které ochrání ptáky před smrtí
po nárazu do skleněných ploch. Průsvitné samolepky, které se vyrabějí v Česku, jsou levné a účinné řešení, jak zachránit ptačí životy.
Pro lidské oko jsou téměř neviditelné, ale vědecké výzkumy v USA
potvrdily jejich vysokou účinnost. Ptáci je totiž, díky schopnosti vidět ultrafialové světlo, vidí jako jasně modré plochy, které je dobře
upozorní na nebezpečí.
Více informací o problematice lze najít na webových stránkách
ochranaptaku.cz. Pokud byste v Líšni ve veřejném prostoru zaznamenali kritické místo, kde dochází k úhynu ptáků nárazem do skla,
informujte nás na adrese komise.zp@brno-lisen.cz a my se pokusíme
zajistit nápravu.
líšeňské noviny
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Jaro ožívá, přivítejme ptačí zpěv
Máme tu březen, a i když to s počasím
může být ještě všelijak, určitě se už můžeme
těšit na první ptačí navrátilce z teplých krajin
a jejich milou švitořící společnost. Někteří
z nás pro ně možná začínají připravovat a čistit i hnízdní budky. Ptáci k nám přilétají už
během února, ale vrchol zaznamenáme pravděpodobně v dubnu a na začátku května, kdy
se i v Líšni objeví vlaštovky, jiřičky nebo rorýsi. Naopak už nyní v březnu se vytratí havrani, kteří u nás zimovali. A když jste pozorní, můžete, třeba při čekání na zastávce,
slyšet vysoko na obloze letící hejno migrujících hus.
V Líšni můžeme pozorovat nebo slyšet
i další běžné druhy jako je krahujec obecný,
holub hřivnáč, strakapoud velký, žluna zelená, pěnice černohlavá, budníček menší, více
druhů sýkor, vrabec domácí, pěnkava obecná, zvonek zelený, stehlík obecný a další.
V okolí Líšně i druhy vzácnější a ohrožené
např. výra velkého, strakapouda prostředního, ťuhýka obecného nebo pěnici vlašskou.

Akce pro veřejnost

Česká společnost ornitologická každý
rok připravuje akce a kampaně pro veřejnost.
Pro rok 2015 je zaměřena pozornost na potápku černokrkou, která je vyhlášena Ptákem roku. Jedná se o nápadně a krásně zbar-

veného vodního ptáka, který je v ČR ohrožen. Z Líšně o potápce černokrké není záznam, ale není vyloučeno, že se s ní na rybnících v Mariánském údolí můžete setkat na
jarním či podzimním tahu. Děti, ale nejen
ony, se mohou od 1. 3. zapojit do projektu
Jaro ožívá – sledování příletu stěhovavých
druhů ptáků v rámci celoevropské kampaně
Spring Alive – www.springalive.net/cs-cz.
Velmi oblíbené je Vítání ptačího zpěvu,
kdy se po celé České republice, i v městě Brně, konají vycházky do jarní přírody s pozorováním ptáků a poslechem jejich zpěvu nebo i s ukázkou kroužkování po vedením zkušeného ornitologa. Hlavním termínem Vítání je první květnový víkend, některé akce se
ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu. O všech akcích pro veřejnost se
můžete dozvědět na oficiálních stránkách
ornitologické společnosti www.birdlife.cz.

Mapování rorýse obecného v Líšni

Na území Líšně bude v letošním roce
probíhat systematické mapování rorýse
obecného. V naší městské části totiž zatím
chybí ucelenější informace o jeho hnízdění.
Rorýs má několik fascinujících charakteristik, jednak je to rychlost jeho letu až 220 km/
hod. a pak jeho schopnost délky pobytu ve
vzduchu, která je několik měsíců až let bez

potřeby přistání. Ve vzduchu totiž loví potravu i spí a pevnou půdu pod nohama potřebuje jen při hnízdění. Vzhledem k tomu, že rorýs hnízdí na lidských stavbách, je dnes
ohrožen především zateplováním a rekonstrukcemi domů. Pouze znalost konkrétních
hnízdních budov pak umožňuje efektivní
ochranu tohoto chráněného a ubývajícího
druhu. Získané informace budou zaneseny
do databáze na www.rorysi.cz.

Rorýsí škola

Pozitivním příkladem je v tomto směru
Základní škola Horníkova. Budovu školy čeká rekonstrukce a zateplování. To na jednu
stranu přinese pozitivní energetické úspory,
ale na druhou stranu by to mohlo znamenat
ohrožení hnízd jiřiček obecných, které se na
škole úspěšně zabydlely a každoročně tam
vyvádí své mladé. Škola se proto rozhodla
zapojit do celorepublikového programu
Rorýsí škola. Jednak aby ochránila své ptačí „spolužačky“ jiřičky a zároveň připravila možnost nového domova i pro zmiňovaného rorýse. Podmínkou získání certifikátu
a označení Rorýsí škola je ochrana stávajících hnízd nebo instalace nových hnízdních
možností, např. budek na budovu a zapojení
do sledování příletu ptáků. S tím vším bude
škole pomáhat profesionální ornitolog.

Spolky a sdružení

Ateliér Studánka
Ateliér Studánka se již stal synonymem kultury nejen v Líšni, ale
proniká i do celého Brna a daleko za jeho hranice. Tvoří v něm děti předškolního a školního věku, studenti i dospělí a všichni
jsou autory mnohých obrazů, které byly vystavované
v různých místech i prostorách. Náš ateliér byl také
mnohokrát oceněn doma i v zahraničí.
Minulý rok v dubnu jsme dostali velkou příležitost jako jediní vystavovat v brněnské památce
UNESCO, ve slavné vile Tugendhat německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe.
V červnu jsme už podruhé vystavovali svá díla
na prestižním bienále výtvarného umění v belgickém Bruselu, kde jsme sklidili velký úspěch jak divácký, tak formou ocenění. Ateliér Studánka byl totiž
první, kdo na tuto výstavu mezi renovované umělce
dovezl dětskou tvorbu. Byli jsme opět pozváni na další ročník.
Na konci každého školního roku pořádáme tradiční velkolepou výstavu v parku a na nádvoří zámku Belcredi, doprovázenou hudební-

Březnodubnové akce na Louce
Jak praví známá lidová pranostika: „Březen za kamna vlezem, duben
ještě tam budem.“ Vyplní-li se tato předpověď nebo ne, to je otázka. Doposud nám naše veselé počasí provádí psí kusy. Chvíli led a sníh, při
kterých kolabuje městská doprava, a chvíli krásně, svítí sluníčko a ručička teploměru stoupá do neočekávaných výšin. To je pak kolikrát těžké
rozhodování, jaký program si vlastně na víkend nebo na prázdniny zvolit. Ale ať už bude v březnu a dubnu jakkoliv, máme pro Vás připraveno
pár zajímavých aktivit. Pro děti je tu Videodílna junior, která se uskuteční 14. 3. 2015 od 14.00 do 18.00 hod. Děti si v ní společně vyrobí opravdový krátký film. Budou používat metodu STOP MOTION, která se dá
provádět mnoha způsoby. Téma, scénář i způsob, jak film vyrobit bude
záviset jen na dětské fantazii. STOP MOTION se dá totiž vytvářet pomolíšeňské noviny

mi programy mladých lidí a koncertním vystoupením studentů JAMU.
V letošním roce plánujeme termín výstavy na 6. 6. 2015, se začátkem
v 15 hodin a tématem Ilustrace z ilustrací.
Celé tři měsíce – srpen, září, říjen – byly naše obrazy v prostorách
opatství v Litoměřicích. V měsíci prosinci jsme měli výstavu naší tvorby
v galerii v Domě U Tří knížat (Jánská 12, Brno).
Použili jsme pro naše výstavy různé, nové a neopakovatelné techniky. Loni jsme například začali s originální papírovou grafikou, z níž se
vyvinula technika tupování spojená s výřezem papíru. Papír nám tak
umožnil vytvářet přímo z něj úžasné a výtvarně velmi dobře zvládnuté
objekty a různé barevné kompozice. Pokusili jsme se o evoluci kultury,
kterou rámují velcí malíři, jejichž díla jsme si přebrali po svém. Nečekejte
žádné přesné kopie, ale díla například Picassa, Gustava Klimta, Vincenta
van Gogha, Lautreca, Dalího nebo Ensora, vyjádřená různými věkovými
kategoriemi – okem dítěte, studenta i dospělého člověka.
Budeme velmi rádi, pokud se s novými zájemci potkáme u nás v Ateliéru Studánka na adrese Pohankova 8, zámek Belcredi, Líšeň. Těšíme se
na další spolupráci v tvorbě malých, větších i největších. Bližší informace
najdete na našich webových stránkách www.atelierstudanka.cz.
Ateliér Studánka

cí modelíny, kresby, různých hraček i přímé akce. Pro mládež a dospělé
je připraven kurz Pletení košíků dne 28. 3. 2015, kdy si pomocí pedigu
a šény (proutky a pásky) účastníci budou moci uplést vlastní košík ve
tvaru gondoly (půlkulatý koš s uchem), a to jak v přírodním, tak i barevném provedení.
Poslední akcí, která nás čeká před Velikonocemi je příměstský tábor
Velikonoce v pohybu, který se bude konat 2.–3. 4. – jde o tábor se sportovním zaměřením, který je určen pro děti od 7 do 12 let. Kromě pohybu
budou do programu zařazeny hry, soutěže a výtvarné tvoření a děti budou mít možnost blíže se seznámit s tradicemi Velikonoc a svátků jara.
Více informací k akcím a možnost přihlášení najdete na našem webu
www.louka.luzanky.cz.
Za kolektiv pracovníků Louky Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka
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A Kluby
Máte problémy s alkoholem nebo hazardním hraním a chtěli
byste je řešit? Chybí Vám informace a podpora ke zvládnutí Vaší
závislosti? Chcete se dozvědět, jak to zvládají ostatní?
Na koho se obrátit
Jsme obecně prospěšná společnost A Kluby ČR, o.p.s. poskytující
pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním
hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytujeme terapeutický léčebný program, následnou péči, individuální a skupinovou terapii, první kontakt a sociální poradenství. Naše služby jsou
poskytovány zdarma. Každoročně také pořádáme Adiktologickou
konferenci a soutěž pro děti a mládež.
Novinky pro rok 2015
Během tohoto roku otevíráme nové terapeutické skupiny ambulantní léčby a následné péče. Skupiny jsou zaměřené na léčbu a doléčování závislosti na alkoholu, případně dle zájmu i hráčství/sázkařství. Skupiny jsou polootevřené do deseti členů. Zúčastnit se může
kdokoliv, kdo se rozhodl nepít alkohol a cítí, že by potřeboval ve svém
rozhodnutí podpořit. Jediná podmínka účasti na skupině je střízlivost. Všichni účastníci (včetně terapeutů) se zaváží mlčenlivostí, aby
se nic z toho, o čem se bude na skupině mluvit, nedostalo mimo skupinu. Účast na skupině je bezplatná a je možné vystupovat anonymně. Skupina trvá 90 minut pod vedením terapeutů:
Mgr. Petra Kašparová, petra.kasparova@akluby.cz, tel: 545 241 301
Mgr. Martin Švanda Ph.D, martin.svanda@akluby.cz, tel: 548 211 860

Absolventský ples na ZŠ Holzova
Ve středu 28. ledna se v jídelně naší školy konal absolventský
ples žáků 9. ročníku. Byl to náš první ples, tedy některých, ale byl to
i první ples na naší škole. Myslím, že budu mluvit za všechny, když
řeknu, že to byla skutečně vydařená akce. Všichni měli zpočátku
starosti a pochyby, někteří nemohli sehnat šaty nebo oblek, jiní zase
partnerku ke společnému tanci, zkrátka zmatek nad zmatek. Ale to,
co jsme na tomto plese zažili, jsou vzpomínky na celý život, které
nám nikdo nevezme.

Setkání se koná v prostorách organizace A Kluby ČR, o.p.s. na
ulici Hybešově 1. Novinky lze sledovat na webových stránkách www.
akluby.cz, nebo nás najdete na facebooku.

KLAS – Klub aktivních seniorů
Místo setkávání – farní kavárna ve farním dvoře – vždy sudý pátek
16.00–17.30 hod.
Termíny a témata setkání:
6. 3. Březen – měsíc čtenářů (host paní knihovnice)
20.3. Zázraky s křídly – host Mgr. Radovan Beňo
17. 4. „Nauč nás počítat své dny“ (Ž 90) –
hosté a autoři Viola a Augustin Svobodovi
Přijměte pozvání a přijďte mezi nás, těší se na Vás účastníci KLASu
Líšeň, animátorka Iveta Kolářová a Rodinné centrum Pastelka.

20. 3. v 16.00 hod. Vynášíme Morenu

jako každoročně v Mariánském údolí. Připraveny
budou jarní hry a soutěže pro nejmenší.
Pronájem seminární místnosti ve staré Líšni:
vhodné pro schůzky, školení, semináře,
www.pastelka.net
kapacita max. 20 osob, vybaveno školicí
technikou (dataprojektor, flipchart...) a kuchyňkou, info@pastelka.net
nám. Karla IV. 4
cena 200 Kč/hod., sleva na více hodin,
Brno – Stará Líšeň
dobrá dopravní dostupnost.
tel.: 725 816 804

Líšeňské noviny nikdy nezapomněly přinést radostnou zprávu o dalších dožitých narozeninách nejstarší občanky Líšně Štěpánky Valachovičové. Tentokrát se na Vás bohužel obracím se
smutnou zprávou. Naše drahá babička nás opustila ve spánku
10. ledna 2015 ve věku nedožitých 105 let. Rád bych touto cestou
poděkoval jménem celé rodiny všem přátelům a našim milým
sousedům za účast na posledním rozloučení, projevenou soustrast a květinové dary. Velice nás potěšila také přítomnost pana
starosty. Pravidelně chodil naší babičce přát k narozeninám,
vždy se zajímal o její zdraví a mile s ní porozprávěl. Je i přes své
mládí člověkem s hlubokým sociálním cítěním.
Jménem zarmoucené rodiny Václav Dvořák, vnuk
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Večer byl zahájen naším tancem, který jsme nacvičovali už od
listopadu ve volných hodinách, v odpoledním vyučování, a někdy
dokonce už od 7 hodin ráno. Tanec nebyl těžký, proto ho všichni
zvládli zatančit bez chyb. Musela to být nádhera! Byla to taková přehlídka krásných šatů, protože všechny dívky vypadaly jako z pohádky a klukům to v oblecích samozřejmě také moc slušelo.
Dále byla na programu dvě taneční představení. Nejprve vystoupila taneční skupina z Kotlanky, poté zatančily Střevíčky. Po předtančení nám učitelé předali absolventské šerpy a následoval tanec
s rodiči.
Když po oficiální části odešli poslední rodiče, ples nabral úplně
jiný směr. Všichni jsme tancovali a účastnili se různých soutěží,
za které jsme získávali lístky do závěrečné tomboly. Každá třída měla
také připravené nějaké překvapení pro učitele. V samém závěru večera vystoupil pan učitel Marván se svou ohňovou show, která měla
opravdu velký úspěch.
Když se ples chýlil ke konci, říkali jsme si, že to nemůže být pravda, že bychom ho klidně prodloužili až do rána, protože by to stálo
zato. Nikomu se nechtělo domů, protože si všichni celý večer velmi
užívali. Když jsme odcházeli, všichni jsme byli nabyti takovou zvláštní energií. Byl to pro nás zkrátka nezapomenutelný zážitek, za který
všem učitelům, kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli, moc děkujeme.
Josef Plšek a Šárka Robešová, 9. A
líšeňské noviny

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Milí Líšeňáci,
zima opět téměř bez sněhu pomalu odchází a nám
nezbývá než si povzdechnout nad rozmarným počasím, které se na nás podepisuje opakovaným
nachlazením a virózami. Mírné zimy bohužel nahrávají bakteriím, virům a různým parazitům, kteří
snáze přežívají a dále se pak šíří. Je tedy důležité
více o sebe pečovat a smysluplně posilovat imunitu, aby se tělo umělo bránit výkyvům počasí. Jak

Kapela

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

KREDITNÍ SYSTÉM
20.3. U FIDELA

na to nám odborně poradí pan doktor Nasri a jeho
kolektiv Lékárny Masarova, který se o nás stará již
pátým rokem. Stále oblíbenější jsou také detoxikační přípravky. Zbaví tělo nežádoucích toxinů a pomohou nastartovat metabolismus a celkově obnovit
rovnováhu těla, podobně jako když uděláme jarní
úklid v našich domovech :). Tyto očistné preparáty
seženeme v naší Lékárně.
Pro ty z nás, kteří se snažíme shodit pár kilogramů do plavek či šatů, bude potěšující zprávou, že
v našem Řeznictví mají nově v nabídce dietní králi-

čí maso z Vysočiny. A když už nás omrzí příprava
jídla doma, máme příjemnou možnost pochutnat
si v Restauraci U Fidela na pštrosím mase, které
je zdravé, chuťově se blíží masu telecímu s nádechem zvěřiny a vyznačuje se velmi nízkým obsahem cholesterolu.
V následujících měsících se v našem LCOS chystají
pozitivní změny, jež přinesou rozšíření nejnavštěvovanějších provozů v LCOS. Rozhodně se máme
na co těšit. Více informací se dočteme v dalších vydáních Líšeňských novina a také na www.lcos.cz.

LÍŠEŇSKÁ DROGERIE
PO–PÁ 8–19 / SO 8–12
PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

JARNÍ SEZÓNNÍ NABÍDKA
zeminy, substráty, hnojiva,
semena bylinek, zeleniny,
květin,…

Tel.: 739 079 409 / www.usvagra.cz
AKCE PRO HOSPODÁŘE,
ZN. VELKÝ MRAZÁK VÍTÁN
vepřová půlka v celku 55 Kč/kg.
Nově nabízíme rozboření a vykostění vepřové
půlky za 300 Kč.

Substrát PrimaFlora
pokojové květiny
20 l, 55 Kč

NIVEA MICELÁRNÍ
VODA 3V1
pouhých 89 Kč
PRAKTICKÝ DÁREK PŘI NÁKUPU
DVOU PŘÍPRAVKŮ NIVEA V AKCI
NOVÁ BIO KOSMETIKA
s Arganovým olejem a Karité
od české značky Bione
Cosmetics. Přípravky
jsou vhodé pro suchou
až extra suchou
pokožku.

ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU
MALÍŘSKÉ POTŘEBY
válečky, štětce, zakrývací
plachty, maskovací lepicí
pásky, pigmentové barvy,
Primalex Standard, Plus
a Polar.
Primalex Standard
7,5 kg, 225 Kč
KRÁSNÉ VELIKONOCE
kameninové formy na beránky, hřbety
na pečení, velikonoční vykrajovátka a formičky.
Od 16.3. v prodeji také stužky a pentličky
na pomlázku, barvičky, tiskátka a košilky
na zdobení vajíček.

BEZKONKURENČNÍ
CENA
Balzám na ruce
Arganový olej
+ Karité 200 ml
ENO
OVĚŘ NÍKY
Z
49 Kč
ZÁKA

ZDRAVÁ NOVINKA
králičí maso z Vysočiny, farma Ratibořice.

fid
ela

NIVEA Q10 PLUS
krém proti vráskám
denní nebo noční
pouhých 149 Kč

u

AKCE

CE
RESTAURA

„STEAKY PĚTI KONTINENTŮ“ 5.3.–22.3.
připravované dle původních receptur.
Nabídku doplní pštrosí steaky z jihomoravské
pštrosí farmy Doubravice nad Svitavou.
FIDEL KULTURA
14.3. Travesti show
20.3. Kapela Kreditní systém
27.3. Martin Zezula
a jeho Oldies Party
2.4. Zelený čtvrtek
Více informací na www.ufidela.cz

www.lekarnalisen.cz
PRO DĚTI
Sunar complex 2, 3, 4
Sunar 3, 4 akční balení 2x600 g
Panadol sirup pro děti
Coldrex Junior citron 10 sáčků

224 Kč
399 Kč
85 Kč
99 Kč

AKCE 5+1 BALENÍ SUNARU COMPLEX
2,3,4 ZDARMA
Při koupi dvou balení
Sunaru complex 2, 3 ,4
Sunarka sušenky
nebo Sunárek do
ručičky ZDARMA.

líšeňské noviny

SKVĚLÉ CENY
Ibalgin 400 mg 24 tbl
Muconasal Plus spray
Coldrex Maxgrip 10 sáčků
ZOVIconceal náplasti na opary 6ks
Neoseptolete Duo 18 pastilek
Ambrobene sirup 100 ml
Cemio Hlíva ústřičná pastilky 60+30
B17 Apricarc s meruňkovým olejem
60 kapslí
Magne B6 50 tablet
ActiLac 30 kapslí
Apo-Ibuprofen 400 mg x 100 tbl
Olfen gel 100 g
Pharmaton Geriavit 100 kapslí

39 Kč
99 Kč
139 Kč
125 Kč
99 Kč
81 Kč
229 Kč
309 Kč
119 Kč
199 Kč
119 Kč
119 Kč
899 Kč

PROMOAKCE
11.3.
TEREZIA
Y*
COMPÉ AHONUBY

LÉČIV STLINY
A RO
.3.

19 IS**
AB
N
AN

LÉ
ČI
VÉ
KO
NO
PÍ

LÉKÁRNA
MASAROVA

JE PARTNEREM
SÍTĚ LÉKÁREN MAGISTRA
} nejnižší doplatky za léky
} 2190 léků úplně bez doplatku
} pro držitele věrnostních kartiček snížené doplatky
u nejčastěji předepisovaných léků až o 20%
} výrazné snížení cen u vybraných produktů

* TEREZIA COMPANY
Sáček dětských multivitamínů Raktytníček ke
každému nákupu ZDARMA.
Navíc při koupi dvou produktů obdržíte krém na
ruce ZDARMA.
** ANNABIS
Výhodné ceny + k nákupu libovolného velkého
balení jedno malé balení ZDARMA.

5

Školství

Střední škola strojírenská
a elektrotechnická v Brně-Líšni
má novou CNC učebnu
Střední škole strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113,
se podařilo vybudovat a dne 21. ledna 2015 zahájit provoz nové odborné učebny CNC („Computer Numerical Control“ – počítačem
řízené obráběcí stroje). Tuto moderní učebnu slavnostně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Pan náměstek v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že podobně moderně vybavené učebny jistě přilákají zájemce o strojírenské
obory a podaří se tak zvýšit zájem o technické vzdělávání v našem
regionu.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická je vzdělávací zařízení s dlouholetou tradicí ve výchově mládeže ve studijních a učebních
oborech v denním studiu, nástavbovém denním i dálkovém studiu
a v posledních letech také ve zkráceném studiu.
Obory zaměřené na programování CNC strojů jsou jedny z nejžádanějších na trhu práce. Škola si proto vytýčila jako cíl vybudovat
pro své žáky tři plně funkční odborné učebny vybavené nejpoužívanějšími řídícími systémy významných firem našeho regionu. Konkrétně se jedná o řídící systémy Fanuc, Sinumerik a Heidenhain.
S touto postupnou modernizací praktické výuky na škole začaly přicházet také úspěchy žáků v celostátních soutěžích zaměřených na
programování a obsluhu CNC strojů, v nichž se žáci umisťovali na
stupních vítězů. Škola dokonce v loňském roce získala prestižní titul
„Doporučeno zaměstnavateli 2014“, který udělují zástupci předních
zaměstnavatelů z celé České republiky a oceňují tak školy s kvalitní
přípravou žáků do zaměstnání.

Úspěchy žáků – fotbalistů
na ZŠ Novolíšeňská
Jako každý rok jsme se účastnili tradičního Coca-Cola Školského
poháru a Školské futsalové ligy. V letošním Coca-Cola Cupu jsme své
účinkování začali v předkole, kde jsme narazili na ZŠ Masarova, kterou jsme porazili 3:0, ZŠ Krásného 2:0, ZŠ Slavkov 1:0 a ZŠ Křenová
13:0. Bez obdržené branky jsme jasně postoupili do prvního kola.
V něm jsme porazili ZŠ Jedovnice 6:2, ZŠ Boskovice 3:1, ale museli
jsme se sklonit před kompletním ligovým mužstvem žáků ZŠ Vyškov,
kteří nám uštědřili porážku 0:4. Tím jsme letošní putování Coca–
Cola pohárem ukončili.
Mnohem lépe si vedeme ve Školské futsalové lize, kde jsme v obou
kategoriích postoupili až do krajského finále. V kategorii 6.–7. tříd
jsme v prvním kole narazili na ZŠ Hudcova, které jsme po velké převaze nešťastně podlehli 0:1, ZŠ Lerchova jsme porazili jasně 14:0
a Gymnázium Kpt. Jaroše 9:1. Z druhého místa jsme postoupili do
druhého kola, kde jsme třikrát zvítězili. ZŠ Elišky Přemyslovny jsme
porazili 10:0, ZŠ Masarova 9:3 a ZŠ Vémyslice 2:0. Tím jsme si zajistili
postup do divizního (krajského) finále, ve kterém se utkáme se ZŠ
Slavičín a ZŠ Školní Velké Meziříčí.
V kategorii 8.–9. tříd jsme v prvním kole porazili ZŠ Masarova
10:4 a podlehli ZŠ Bakalovo nábřeží 1:5. Stejně jako v mladší kategorii
jsme z druhého místa postoupili do druhého kola. V něm jsme cestovali do Velkého Meziříčí, kde jsme domácí ZŠ porazili 7:1 a následně
ZŠ Merhautova 3:1 a vybojovali jsme si tak postup do divizního (krajského) finále. V něm se střetneme opět se ZŠ Bakalovo nábřeží, ZŠ
Veselí nad Moravou a ZŠ Mládeže Znojmo (kompletní ligové žákovské družstvo).
Divizní finále se v obou kategoriích uskuteční v Brně na jaře 2015
a vítěz postoupí do konferenčního finále mezi osm nejlepších základních škol v České republice.
Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy
a přejeme hodně štěstí a úspěchů v divizním finále.

RNDr. Josef Novák, ZŠ Novolíšeňská

Pódium se houpalo
Hudební škola YAMAHA pořádala v neděli 8. února v Dělňáku
dva „Námořnické karnevaly“ pro batolata a předškoláky z Líšně.
Pódium se změnilo v mořskou hladinu s loděmi i posádkou a děti,
rodiče i prarodiče na parketu tančili, zpívali, plnili úkoly a dováděli
v zábavném 90 minutovým programu. U mikrofonu se střídala Lucka
Šimůnková se svými žákyněmi z oboru Pop zpěv, ale krásně zazpívali
i čtyřletí žáčci z přípravky „Rytmické krůčky“. Akci připravila Hana
Šimůnková s týmem učitelek pořádající školy.
Chcete-li se dobře bavit po celý rok, přijďte se svými dětmi do ZŠ
Horníkova, kde HŠ Yamaha nabízí hudební přípravky pro děti již
od čtyř měsíců (Robátka,
První krůčky k hudbě,
Rytmické krůčky). Informace o všech aktivitách
a další fotografie z karnevalu najdete na: www.
yamahaskola.cz/brno a na
Facebooku.
-jp-
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Na slovíčko s líšeňskými Salesiány
aneb Salesiáni v „horkém křesle“

Stalo se
Bude mít Líšeň kluziště s chlazením
i v příští zimní sezoně?

Pro mnohé malé děti to bylo letos poprvé,
kdy stály na bruslích. I někteří dospěláci sebrali odvahu a vrátili se k tomuto zimnímu
sportu po dlouhých desetiletích. Jsme rádi,
že to bylo právě u nás na kluzišti v Salesku
a jsme rádi i za všechny ostatní bruslaře, kteří
si k nám našli cestu. Jen za první měsíc vás
přišlo takřka šest tisíc. Po velkou část zimy,
byl jediný sníh právě u nás za kluzištěm. Děti
si zde na několika málo metrech čtverečních
mohly uplácat pidi-sněhuláčky, či se zkoulovat a také jsme byli jedním z mála brněn-

ských zařízení, které mělo svůj led. A právě
na tomto kluzišti si děti udělaly jasno v tom,
čím jednou budou, alespoň to tak vypadalo
z fascinovaných pohledů, které vrhaly za pomalu, ale jistě jedoucí rolbou, která shrabovala obroušený led, budou prý rolbařem. Pozvolna se nachýlil čas začít hodnotit. Snažili
jsme se pro Líšeň vytvořit co nejlepší kluziště, které nabídne co nejkvalitnější služby za
dostupnou cenu. Otevřeli jsme občerstvení,
pouštěli hudbu, půjčovali brusle, kluziště jste
mohli sledovat přes webkameru… A i vy jste
nám pomáhali vytvářet dobrou atmosféru
kluziště. Přispívali jste podnětnými nápady,
takto třeba vznikla ohřívárna pro děti, otáčení směru po 20 minutách, nebo předtištěná
provozní doba, kterou si každý mohl odnést
domů. V nejtěžších chvílích kluziště, kdy nás
zasypávaly vločky velké jako telata, se vždy
našla jedna anebo dvě dobré duše, které se
chopily hrabla a pomohly nám likvidovat

kalamitu. Pomáhali jste nám i svou kritikou
ohledně stavu ledu, která nezapadla, neustále se učíme a snažíme zlepšovat. A ani bez
finanční podpory našich partnerů bychom to
nezvládli. Děkujeme. Tento rok slavíme, Salesko je již 20 let v Líšni na cestě s mladými
a projekt kluziště byl myšlen jako dárek veřejnosti za váš přetrvávající zájem a podporu.
Pokud chcete, aby Líšeň měla kluziště s chlazením i v příštích zimních sezonách, řekněte
to našemu největšímu partnerovi, například
formou mailu, zastupitelům městské části
Líšeň. My na Salesku jsme připraveni zvednout hozenou rukavici a kluziště provozovat
i v dalších letech.
Lukáš Kosík

Don Bosco slavil v Salesku

Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé nedostatky, snášej rád nedostatky druhých…
Don Bosco
V rámci oslav 200 let narození Dona Boska
a 20 let Saleska, které si v tomto školním roce
připomínáme, jsme tradičně oslavili svátek
Dona Boska, ten připadá na 31. leden. Sešli
jsme se ve sportovním sále, kde jsme vyslechli salesiánské slůvko P. Petra Kopřivy. Oratoriáni pod vedením P. Maja (Milana Mihulce)
excelentně předvedli secvičenou scénku
„Studentská léta Dona Boska“. Další divadelní představení „Hodináři Kuba a Honza“ na-

Jaderné technologie – přínosy a rizika

Ing. Dana Drábová, Ph.D.,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Slovo záření vyvolává v lidech skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů
v jaderných elektrárnách, radioaktivního
odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záření
vůbec přemýšlejí, pak v naprosté většině případů spíše s obavami než se snahou tomuto
jevu a jeho přínosům a rizikům objektivně
porozumět.
Za pouhé jedno století se lidé naučili záření
široce zkoumat a využívat. Dnes bychom se
bez těchto znalostí stěží obešli. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem jejích
využití je opravdu odhalení možnosti získávat obrovskou energii ukrytou v jádře atomu.
Méně už se ale mluví o tom, že ještě větší přínos přineslo používání radiační a jaderné
techniky v medicíně, průmyslu, zemědělství
a dalších oborech.
Kdy: úterý 24. 3. v 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

Saleskové Tábory

Jako každý rok i letos budou prázdniny
v Salesku plné táborů. Přihlašování bude
spuštěno od 1. března 2015. Kompletní nabídku a další informace najdete na webu
Saleska.
cvičil dramatický kroužek Saleska pod vedením Kristýny Jaškové. Předvedli téměř profesionální výkon! Následovala klubácká
kapela Goats for Play a slavnostní přípitek,
kterým naši malou oslavu zakončil ředitel
Saleska P. Jožka Mendel.

Chystáme pro vás
VeSPOD

Každé pondělí
Každou středu
13. 3.
20.–22. 3.

Filmový klub
Vaření v klubu
Turnaj v šipkách
Víkendovka klubu

SaVIO - salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost
líšeňské noviny

V rámci oslav 20 let Saleska a 200 let od narození zakladatele salesiánů Dona Boska
jsme pro vás tentokrát připravili netradiční
SaVIO. Přednášet budou salesiáni Petr Kopřiva, František Vavruša a Josef Mendel. Na
programu budou 3 témata – Salesiáni ve světě a v České republice, Salesiánská pedagogika a Činnost salesiánů v Líšni a vize do budoucnosti. Po každém tématu bude prostor
pro diskuzi a vaše dotazy. Přednáška bude
zakončena slavnostním přípitkem.
Kdy: úterý 10. 3. v 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

Minigalerie Salesko

„Zpátky do minulosti“
Do 30. srpna můžete shlédnout v minigalerii
Saleska výstavu fotografií – střípky z dvacetileté historie salesiánského díla v Líšni.
Srdečně zveme.

Kurzy Saleska:

Setkávání o modlitbě
Pro zájemce o prohloubení duchovního života a poznání různorodých forem modlitby
pod vedením sestry Kláry Maliňákové můžete navštěvovat kurzy modlitby 2–3 čtvrtky
v měsíci v kapli Saleska.
Co můžete očekávat?
Teoretický úvod + praktické seznámení se
s různými druhy modlitby, délka setkání: 60
min., upozornění vždy v ohláškách a na webu Saleska.
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Sportování
na ZŠ Horníkova
Jedním z pilířů vzdělávání na ZŠ Horníkova je od samého založení školy – sport.
Podmínky jsme měli vždy nadstandartní
a v letošním roce je ještě zlepšíme. V jarních
měsících proběhne rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ a MŠ Horníkova. Areál bude
přístupný i veřejnosti včetně atletického oválu, fotbalového hřiště, dětského hřiště i posilovacích strojů vhodných i pro naše seniory.
Kromě kvalitního sportovního zázemí nabízí naše škola zvýšené dotace hodin tělesné
výchovy v některých třídách, řadu sportovních kroužků i tradiční spolupráci s atletickým oddílem Čiba sport athletic. Pořádáme
několik meziškolních turnajů, účastníme se
řady závodů, často velmi úspěšně. V zimě
probíhají lyžařské a snowboardové kurzy,
v létě školy v přírodě i vodácké akce a v červnu tradiční školní olympiáda.

Jako jediná škola v Líšni jsme zapojeni
v „Síti brněnských otevřených škol“. V rámci
tohoto projektu probíhá také řada sportovních akcí pro naše žáky. V posledních lednových dnech se žáci prvního stupně naší školy

Z kultury

Divadlo Líšeň uvede inscenaci Putin lyžuje
5. března v 19.00 hod. v Dělňáku Líšeň, Klajdovská 28
Divadelní inscenace, které jsou doku- gativní reakci a označování našeho předstamentem dobových událostí, většinou nema- vení za politickou agitku.
jí dlouhého trvání. Po čase přestávají být
Tento postoj se nám jeví jako specifický
ak- tuální a jejich uvádění ztrácí smysl. Hře pro české prostředí. V zahraničí (nejvíce
Putin lyžuje se tento osud vyhnul, přestože v Polsku, kam jsme s inscenací Putin lyžuje
je také dokumentem konkrétních událostí
spojených s vládou Vladimira Putina.
Inscenace je inspirovaná texty a úvahami
zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské, které sice zachycují aktuální dění a lidské příběhy v době nástupu Putina k moci,
současně ale dokumentují metodu vlády, která je přenosná v čase i prostoru. Anna tak
předznamenala vývoj v Rusku.
Pro toho, kdo sledoval události, o kterých
psala, je současná situace – válka na Ukrajině
– logickým vyústěním.
Inscenace Putin lyžuje usilovala od po- často zváni), se s takovými ohlasy nesetkáváčátku o zobrazení obecnějších principů. me. Reakce části českého publika vycházejí
S vývojem situace na Ukrajině se ale radikál- z nepřijetí faktu, že je divadelní představení
ně proměnila v modelové drama o metodě použito jako nástroj pro vyjádření jednototalitní vlády a manipulace. Mohli bychom značného politického i lidského postoje. Tato
být jako umělci spokojeni, že je naše hra „stá- výhrada je pro nás srozumitelná. Odmítání
le živá“. Jako lidé jsme však upřímně zděšeni. vyhraněného názoru inscenace ale také koRádi bychom proto častým uváděním insce- responduje s opatrnickým a relativizujícím
nace přispěli k tomu, aby se události, které postojem, který je v Česku nejčastěji reprena jevišti zobrazujeme, staly přežilou minu- zentován a šířen politickými představitelostí a my bychom tento kus už nemuseli ni- li. S takovou neschopností a neochotou zakdy hrát.
ujmout veřejně jasné stanovisko na základě
Při uvádění hry se setkáváme s nadšením dostupných informací zásadně nesouhlasíi rozhořčením. Putin lyžuje zřejmě nejvíce me a jako lidé se od něj distancujeme.
provokuje svou jednoznačností – předkládáRádi bychom Vás tedy srdečně pozvali na
me divákovi jasný názor (je to názor Anny, představení Putin lyžuje, které po dlouhé dos nímž se ztotožňujeme), což některé kritiky bě můžete vidět přímo v Líšni.
i diváky popuzuje až k překvapivě osobní neZa divadlo Líšeň Pavla Dombrovská

XIX. Líšeňský ples
V sobotu 7. února proběhl na Dělňáku tradiční líšeňský ples. K tanci i poslechu hrál
Big Band Jazz Archiv a po půlnoci zábavu ještě umocnily písně známých interpretů
v podání oblíbené kapely Meteor z Prahy. Mnohokrát děkujeme našim hlavním sponzorům MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Pálenická s. r. o. a DMG obchodní
a stavební s.r.o. za finanční podporu a všem přispěvatelům do tomboly za jejich dary.
Všem vystupujícím a návštěvníkům děkujeme za skvělou atmosféru a již dnes se těšíme
na setkání příští rok!
KC Líšeň
zúčastnili plaveckých závodů na ZŠ Jasanová. Za 3. ročník za naši školu statečně bojovali Natálie Hasoňová, Amélie Hrabáková,
Sabina Zechmeistrová, Samuel Aniol, Martin Tauš a Petr Pluhař. Zástupci pátého ročníku byli Šárka Marušková, Viktorie Úšelová, Magdalena Pavlíková, David Langer
a Robin Vivčar. Všem žákům, kteří vzorně
reprezentovali naši školu, děkujeme. Navštivte stránky www.otevreneskoly.cz a přečtěte si další zajímavosti, které jsou se zapojením školy do projektu spojené.
Bližší informace o nás najdete na www.
zshornikova.cz.

Mgr. Helena Hegarová
a Mgr. Roman Burda
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Společenské akce

Divadlo

Den žen

Putin lyžuje

Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi připravilo společenskou akci pro ženy. Od 14.30 do 18.00
h 8. března budou probíhat cvičení pro ženy všech věkových kategorií a doprovodným programem celého odpoledne bude poradenství v oblasti vizáže, líčení a šatníku. Od 16.00 h bude pohádka
pro děti divadla na Rozcestí z Banské Bystrice. V 18.00 h proběhne

zahájení fotografické výstavy, která vznikla z workshopu tvůrčího
psaní a fotografie pro ženy na mateřské dovolené pod vedením
Evy Melo a Anny Saavedry. Závěrem celého dne bude koncert
kapely Mateřská.com, která je projektem dvou zpěvaček známé
vokální skupiny Yellow Sisters – Báry Vaculíkové a Léni Yellow.
Repertoár této skupiny s nadhledem a sebeironií shrnuje pocity
a zkušenosti novopečených matek.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 8. 3. 2015, 19.00 h

Dny kultur

Irsko – Den sv. Patricka
Již tradičně v Líšni oslavíme den sv. Patricka. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční irskou hudbu v podání kapel Dálach & Eoghan
O’Reilly, na vystoupení tanečních souborů Démáirt, Níl na Lá
a The Women a na výuku tance CEILÍ. Doprovodným programem
budou keltské stánky a ochutnávka whisky.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 19. 3. 2015, 19.00 h

Krok do přírody

Březen je měsícem, kdy se také opět vrátíme k oblíbenému cyklu
Krok do přírody. V tomto roce cyklus zahájíme mineralogickou
přednáškou odborníků z Moravského zemského muzea na téma
Odhalená tajemství vltavínů, akce bude doplněna o výstavku
s možností určování vlastních nerostů.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 12. 3. 2015, 18.00 h

Taneční SALSA večer

Pátek plný rytmických salsa a latino písniček s výukou tance a tanečními vystoupeními. Celým večerem vás bude provázet Los
Rumberos Duó.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 13. 3. 2015, 19.30 h

Divadlo Líšeň představí jevištní reportáž na téma nástupu Putina
k moci. Inspirací je kniha Anny Politkovské Ruský deník a webové
stránky pozůstalých po teroristických útocích.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 5. 3. 2015, 19.00 h

Sobotní DiVeč Strašidlo Cantervillské

Divadelní spolek Nahoď Vranová
V cyklu divadelních večerů ochotnických spolků DiVeč uvidíte černou komedii, která představuje více jak 100 minut humoru, zvukových, světelných a kouřových efektů. Původní předlohy povídky
Oscara Wilda se drží pouze rámcově. Pro nastudování spolek vy-

užil originální scénář Jana Skopečka, který dokonale pracuje se
suchým anglickým humorem a smyslem pro nadsázku. Vhodné
pro děti od 10 let.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 28. 3. 2015, 19.00 h

Pro děti
Pohádka Cirkus

Pro všechny milovníky starého cirkusu a kulaté scény jsme v březnu připravili divadelní pohybovou pohádku v podání Komediantů
na Káře. Nechte se překvapit, jak dopadne představení tvořené
z toho, co maringotka dala. Pro všechny věkové skupiny.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 15. 3. 2015, 16.00 h

Premiéra pohádky Vinnetou

Divadlo Scéna pro všechny své malé diváky přichystalo novou pohádku. Budete se smát, ale i dojímat. Budete bojovat, utíkat, tančit kolem ohně, ale i vykopete válečnou sekyru. Možná se zdá,
že tento indiánský příběh zná každý. Ale v divadle zažijete neopakovatelné. Pro všechny věkové skupiny.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 17. 3. 2015, 10.00 h

Festival Jeden svět – školní projekce

V rámci 16. ročníku festivalu o lidských právech proběhnou na Dělňáku školní projekce s výzvou Praskněte své bubliny! Silné filmové
příběhy následované debatami a workshopy jsou určené pro žáky
a studenty ZŠ, SŠ i VOŠ. Praskněte svou bublinu a přijďte sdílet své
názory s ostatními. Více informací a možnosti objednávek naleznete na www.jedensvět.cz/2015/brno-skolni-projekce
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 18. 3. – 24. 3. 2015

Zápisy do třetího cyklu kurzů

V týdnu od 9. 3. do 15. 3. 2015 bude probíhat zápis do třetího cyklu
kurzů Kulturního centra Líšeň – Kotlanka. Anotace k jednotlivým
kurzům, rozvrh kurzů i možnosti přihlášení naleznete na webových stránkách kulturního centra. Více na www.kclisen.cz.
Pro bližší informaci k programu nás kontaktujte:
Kulturní centrum Líšeň, p.o.
web: www.kclisen.cz • FB: Kulturní centrum Líšeň
E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
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Svěřte se do péče
odborníků!

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky.
To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků.
Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické
kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění
případných závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných
formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například
svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu
Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“.

Více informací o projektu
najdete na www.stkprochlapy.cz.
Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

M o ž n o st
ST K
a emisí zd
arma.
* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Váš servisní partner Volkswagen

Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, Tel.: 548 421 111,
E-mail: info.brno1@porsche.cz, www.porsche-brno.cz

CVIČENÍ HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE D. TABERYOVÉ
KC Kotlanka, Kotlanova 7, Líšeň
od 16. 3. • pondělí 19–20 h. • 10 lekcí á 70 Kč (platba 700 Kč předem)

INFO: tel. 725 535 753 • email: dagmar.taberyova@karneval.cz

Terapie zvyšuje tvorbu hormonů, posiluje vaječníky, štít. žlázu, hypofýzu,
řeší problémy s menses, neplodností, menopauzou, nespavostí, bolesti zad, hlavy,
diabetes. CVIKY pro zeštíhlení, zpomalení stárnutí.

Příjem inzerce do Líšeňských novin:
t e l .: 5 4 8 5 3 8 5 2 8 , 6 0 3 5 8 8 9 6 4
info@settronic.cz
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inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Pronajmu garáž na ul. Molákova. Tel. 776 115 996.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 Hledáme pozemek na stavbu RD v Líšni. Nejsme RK. T: 606 716 790.
 ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ A OPRAVY ODĚVŮ. Tel. 731 578 113.
 Nahlaste zraněné po doprav. nehodě. Je to méně než 4 roky?
Po sepsání smlouvy na odškodnění – 100 kč. Tel.: 736 265 912.
 Půjčky. Sloučení úvěrů. Oddlužení. 800 210 310.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 MALÍŘ POKOJŮ, tel. 604 518 776, Brno.
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.
 Pronajmu garáž v uzamčeném areálu, ul. Popelákova. Tel.: 775 217 059.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 Hledám dlouhodobý pronájem či malý byt v Brně. T: 721 195 834.
 Miniškolka Krteček Líšeň, ceny již od 36 Kč/hod. • www.mskrtecek.cz
 Pronajmu levně udržovanou zahradu v Líšni, blízko ulice Střelnice.
Chatka, sklípek, studna, elektřina, oplocení. Dobrý přístup, rovina,
vhodné pro volný čas s dětmi či drobné pěstování. Tel. 605 288 520.

líšeňské noviny

SOBOTNÍ SPECIÁLY PILATES
14. 3. + 18. 4. 2015 (9–10:30)
Cvièební pobyt Itálie Palmovka 5.–14. 6. 2015
(joga, pilates, jogging, in line brusle)
Skupinové lekce pro veøejnost – PILATES a JOGA
www.fitclubvalerie.cz
Na Rodinné, Senior pasy a Klub VZP
10 % sleva na permanentku
 NABÍZÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM částečně zařízeného
RODINNÉHO DOMU V LÍŠNI na ulici Belcrediho o velikosti 2,5+1
s menším dvorkem ve vnitrobloku. Obytná plocha je 70 m2.
9900/měsíc. Čerešňák, tel. 608 700 629.
 Koupím byt DB nebo OV, původní stav nevadí. RK nevolat. T.: 732 434 910.
 Hledám ke koupi dům, prosím nabídněte. T: 736 123 995.
 Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
 Ořezy, rizikové kácení, údržba zahrad apod. Tel.: 732 638 729.
 Platíte půjčku další půjčkou? NE! Oddlužíme Vás zákonnou cestou
– MOŽNO ODPUSTIT AŽ 70 % DLUHŮ (někdy statisíce) – ZASTAVÍME
SPLÁTKY, EXEKUCE, POKUTY... konzultace ZDARMA – 777 808 686.
 Nabízím k pronájmu garáž, Líšeň, Heydukova. Tel.: 732 588 219.
 Orange Style – realitní společnost Vám zprostředkuje pronájem
či prodej Vaši nemovitosti. Tel.: 777 601 037, www.orange-style.cz.

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“

Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod.,
So 9–12 a 14–20 hod. Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.
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Areál SK Líšeň získá mezinárodní punc
Milionová investice v těchto týdnech mění areál líšeňských fotbalistů. Vysloveně před očima roste nová tribuna
na hlavním travnatém hřišti. Moderní stavba poskytne potřebné zázemí jak pro fotbalisty, rozhodčí, tak i funkcionáře,
a hlavně zajistí pohodlí pro fanoušky SK Líšeň. „Po dokončení bude mít tribuna 570 míst k sezení, místnost pro hlasatele,
návštěvnické kóje s okny, vznikne nový bufet a sociální zařízení pro diváky,“ upřesnil předseda klubu Karel Hladiš. „Pro
hráče budou k dispozici prostorné kabiny, masážní místnosti, sprchy. Bude tam i dopingová místnost a místnost delegáta,“
doplnil Hladiš. Střechu tribuny pokryjí solární panely, které pomohou s vytápěním prostor a ohřevem vody. Termín dokončení současné etapy modernizace tribuny je květen letošního roku. Otevření plánuje klub na červen. Dokončení prvního
patra závisí ještě na zajištění potřebných financí. „Podoba a vybavení tribuny byly pochopitelně konzultovány s představiteli
FAČR. Po dokončení bude splňovat požadavky na druhou ligu nebo mezinárodní utkání mládeže,“ vysvětlil předseda klubu
Hladiš.
Michal Šebela

Nová tribuna poskytne divákům stovky zastřešených míst.

Nově budovaná kabina hráčů.

Rozpis březnových utkání
fotbalistů SK Líšeň
Sobota 21. 3. 10.15 • dorost U 19 – Hodonín
utkání SCM MSDL
Neděle 22. 3. 10.15/12.30 • dorost U 17/16 – Vyškov SCM
Sobota 28. 3. 15.00 • muži A – Zlín B • utkání MSFL
Sobota 28. 3. 17.45 • muži C – St. Lískovec • Městský přebor
Neděle 29. 3. 15.00 • muži B – Tasovice B • 1. A tř. JmKFS
Neděle 29. 3. 10.00/11.30 • žáci U 13/12 – Vyškov SpSM Jih
hřiště Podolí

Tradiční čištění Říčky v Mariánském údolí
V sobotu 28. března 2015 pořádá Tábornický klub Sokoli Brno
z České tábornické unie ve spolupráci s městskou části Brno-Líšeň
a Povodím Moravy již 14. ročník tradiční akce Jarní čištění Říčky
v Mariánském údolí. Sraz je v sobotu 28. 3. v 9.00 hod. na konečné
zastávce autobusu č. 55 v Mariánském údolí. Naším cílem je vyčistit oba břehy i Říčku samotnou od točny autobusu až po hráz
rybníka. To, zda se nám to podaří, záleží také na tom, jestli přijde
dostatek nadšenců, kteří by chtěli sobotní dopoledne strávit touto
smysluplnou prací. Nezapomeňte si vzít pevnou obuv a pracovní
rukavice. Pytle na odpadky a odvoz odpadu nákladním autem
zajišťují organizátoři akce. Pro každého účastníka bude zajištěno
drobné občerstvení. Těšíme se na všechny občany městské části
Brno Líšeň, kterým není lhostejné, jak vypadá naše okolí a kteří
chtějí trochu pomoci přírodě k jarnímu „probuzení“.

Čištění komunikací
ve staré Líšni
Blokové čištění komunikací ve staré Líšni bude probíhat
ve dnech 24., 25., 31. března a 2., 3. dubna 2015. Jednotlivé
ulice budou označeny 7 dní dopředu přenosným dopravním
značením.
Kompletní harmonogram blokového čištění na rok 2015
bude zveřejněn na webových stránkách městské části a v dubnovém čísle líšeňských novin.

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů před tímto čištěním.

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích
součástí.

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech, lze uložit sankci podle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení
§ 19 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. – vlastník místní komunikace
je oprávněn silniční vozidlo, které brání provedení blokového
čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.
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