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ZDARMA
Investice do zeleně je investicí do našeho zdraví
Umíte si představit Líšeň bez parků, stromů, keřů, květin
a trávníků? Myslíte, že by nám nechybělo šumění listů a ptáci v korunách stromů? Uvědomujeme si, jak je městská zeleň
důležitá?
Ve městech se nám příroda tak nějak smrskla do slova
ZELEŇ. Asi je to tím shonem a spěchem, že nám nezbývá čas
zastavit a podívat se zblízka, jak je rozmanitá. Její přítom-

nost si často neuvědomujeme, ale její nepřítomnost bychom pocítili téměř okamžitě.
O změnách klimatu, jeho negativních
důsledcích, slyšíme a čteme každý den.
Není v našich silách z úrovně Líšně změnit klima Země, a proto nám nezbývá než
čelit důsledkům. Jsme svědky náhlých
změn počasí, vichřicí, krupobití, přívalových dešťů, které
dělají z malých potůčků dravé řeky, a pak stejně rychle jsou
deště střídány dlouhými a devastujícími suchy. Právě proto,
abychom alespoň trochu snížili škody a pomohli přírodě
a tím i sobě samým, je pro nás péče o zeleň důležitá.
V Líšni se péčí o životní prostředí zabýváme a nebereme
ji na lehkou váhu. Připravili jsme na tento rok smysluplné
projekty a výrazně jsme navýšili finanční prostředky, které
chceme do zeleně vložit. Plánujeme velké investice do parku
Trnkova, Broďáku, Centrálního parku Rokle, systémové
údržby zeleně a dalších menších projektů. Navýšili jsme také
částku určenou na pravidelnou péči a údržbu, kterou chceme po zkušenosti z let minulých zpružnit a zkvalitnit.
Je zřejmé, že zeleň je nedílnou součástí městského prostoru, který pozitivně ovlivňuje. Potřebuje však cílenou
údržbu, prořízku, péči a také další služby od nás, jako platbu
za své „ekologické městské služby“.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Vážení rodiče předškoláčků
Přichází zápisy do 1. ročníků základních škol. Pro vás jistě událost důležitá, pro vaše děti však netrpělivě očekávaná, možná i tajemná. Pedagogičtí pracovníci a vedení ZŠ si uvědomují výjimečnost této chvíle a již v právě vydaném
čísle Líšeňských novin si můžete přečíst jejich informační materiály připravené k této události.
Chci vám všem popřát uváženou, promyšlenou a šťastnou volbu ZŠ, kde se
budou vaše děti vzdělávat. Chci vás i poprosit, abyste si uvědomili výjimečnost
a důležitost tohoto dne pro vaše děti, a tomu přizpůsobili organizaci celého
dne. Všichni vzpomínáme na maturitu, státnice a jiné důležité okamžiky spjaté s naším vzděláním. Vše ale začíná zápisem do základní školy. Ať je tedy tato
událost tak výjimečná v životě vašich dětí, že se následující milníky zapíší
vedle ní a neodsunou ji stranou.
Rád bych vám tímto krátkým dopisem za sebe i za úřad a samosprávu
Líšně popřál šťastnou volbu a vašim dětem vše nejlepší do začátku.
Ing. Jaromír Talpa, 1. místostarosta MČ Brno-Líšeň

Zveme občany na
veřejné zasedání

Zastupitelstva
MČ Brno-Líšeň,

které se koná
ve čtvrtek 30. 3. 2017
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.

Školní jídelna Novolíšeňská - náklady: 29 mil. Kč
Je třeba celková modernizace školní kuchyně. Musíme vyměnit rozvody
kanalizace, vody, elektřiny a plynu. Nové podlahy Zprávy
a vzduchotechnika.
z radnice
Dále opravíme a modernizace sociálního zázemí a oprava střechy.
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základem života. V letošním roce Líšeň investuje do školství nejvíce peněz v novodobé
historii. Celková částka z rozpočtu na školství je více jak 75 mil. Kč. z vlastních prostředků.
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MŠ Šimáčkova
- náklady:
17 mil.
MŠ Šimáčkova
- náklady:
17 Kč.
mil. Kč.
Mateřská školka se nachází v jedné z nejstarších školských budov.
Mateřská
školka
se
nachází
v
jedné
z nejstarších
školských
budov.
Park
Trnkova
–
náklady
6
mil.
MŠ
Šimáčkova
- náklady:
17
Kč.
Mateřská
školka
semil.
nachází
vnovou
jedné
zstřechu,
nejstarších
školských
budov.
Školka
v minulých
letech
získala
fasádu
aKč
školní
Školka
v
minulých
letech
získala
novou
střechu,
fasádu
a
školní
je
historicky
spojen
s
místem
bývalého
líšeňského
hřbitova.
Jeho
úprava byla proto
Školka
v
minulých
letech
získala
novou
střechu,
fasádu
a
školní
zahradu.
Čeká
nás
náročná
rekonstrukce,
jak
již
to
u
starších
budov
Mateřská
školka
se nachází
v rekonstrukce,
jednés lidmi
z nejstarších
školských
budov.
zahradu.
Čeká
nás
náročná
jak
již
to
u
starších
budov
projednávána
vícekrát
žijící
v
okolí,
jak
v
sále
radnice,
tak
přímo na místě.
Čeká nás náročná
rekonstrukce,
jak
již toa uškolní
starších budov
bývá. zahradu.
Školka
v minulých
novou
střechu,
fasádu
bývá.bývá.
Vzniklletech
projektzískala
s minimalistickými
a citlivými
zásahy do stávající zeleně. Opravíme
Musíme Čeká
opravit
konstrukce,
stropy,
izolace,
elektřinu,
rozvody
zahradu.
násnosné
náročná
rekonstrukce,
jak již
to u starších
budov
Musíme opravit
nosné
konstrukce,
stropy,
izolace,
elektřinu,
rozvody
stávající
chodníky,
zmodernizujeme
a přidáme
pouliční
osvětlení,
citlivě vysázíme
opravit
nosné
konstrukce,
stropy,
izolace,
elektřinu,
rozvody
vody, Musíme
kanalizaci,
topení,
hydroizolace,
schody.
bývá.
vody,vody,
kanalizaci,
topení,
hydroizolace,
schody.
nové
stromy,
kompletně
opravíme
dětské
hřiště.
Umístíme
pamětní
desku připomíkanalizaci,
topení, hydroizolace,
schody.
Musíme opravit
nosné konstrukce,
stropy, izolace,
elektřinu, rozvody
nající pietní místo a historii hřbitova. Ze střech „Lidušky“ a školky bude zachytávávody, kanalizaci, topení, hydroizolace, schody.
na a jímána voda, která následně poslouží k zavlažování trávníků. Svou rozlohou je
ZŠ
––náklady:
mil.
podobný190
rozlehlejší
zahradě a tomu odpovídá jak projekt se záhony, tak následZŠHorníkova
Horníkovapark
náklady:
190
mil. Kč.
ZŠ Horníkova
– náklady:
190 Kč.
mil.
Kč.
ně i intenzivnější
údržba.
Park
bude mít vlastního správce, tak aby byl nejkrásnějším
Líšeň
vyčlenila
18
mil.
Kč
aamil.
již
od
května
2016 žádá
žádá oo pomoc
pomoc ze
zestrany
strany
ZŠ
Horníkova
– náklady:
190
Kč.
Líšeň
vyčlenila
18
mil.
Kč
již
od
května
2016
v
Líšni.
Líšeň
vyčlenila
18 mil.
Kčpořídili
a již odprojekt
května celkové
2016 žádá
o pomoc ze Je
strany
města
Brna.
VVroce
2015
jsme
modernizace.
města
Brna.
roce
2015
jsme
pořídili
projekt
celkové
modernizace.
Líšeň vyčlenila
18 mil.
Kč a2015
již odjsme
května
2016 žádá
o pomoc
ze modernizace.
strany Je Je
města
Brna.
V roce
pořídili
projekt
celkové
nutná
celková
modernizace
učeben,
zázemí
školy,
jídelny
a
tělocvičen.
nutná
celková
modernizace
učeben,
zázemícelkové
školy, modernizace.
jídelny
anáklady
tělocvičen.
města
Brna.
Vcelková
roce
2015
jsme pořídili
projekt
Systémová
údržba
zelenì
–rozvody
5 mil. Kè
nutná
modernizace
učeben,
zázemí
školy,
jídelny
aJetělocvičen.
Dále
vyměnit
okna,
dveře,
opravit
vnitřní
vody
Dálebudovy
budovyzateplit,
zateplit,
vyměnit
okna,
dveře,
opravit
vnitřní
rozvodyzelených
vody
nutná
celková
modernizace
učeben,
zázemí
školy,
jídelny
a
tělocvičen.
je
třetím
velkým
projektem
v
oblasti
veřejně
přístupných
ploch. Je to proDále
budovy
zateplit,
vyměnit
okna,
dveře,
opravit
vnitřní
rozvody
vody
a a elektriky,
zefektivnit
otopný
systém
a mnoho
mnoho
dalšího.
Škola
se
elektriky,
zefektivnit
otopný
systém
a
dalšího.
Škola
se
Dále
budovy
zateplit,
vyměnit
okna,
dveře,
opravit
vnitřní
rozvody
vody
jekt,
který
vychází
a
pracuje
se
současným
stavem
zeleně.
Reagujeme
a elektriky,
zefektivnit otopný
systém
a mnoho dalšího. Škola se mimo jiné na
na
environmentální
výchovu
acíl
jazyky.
specializuje
na
environmentální
výchovu
jazyky.
aspecializuje
elektriky, zefektivnit
otopný
systém
a zamnoho
dalšího. Škola se
dotační
výzvu,
která
si
klade
zkvalitnit
specializuje na environmentální výchovu a jazyky.zeleň v sídlištích.
specializuje na environmentální
výchovu
a
jazyky.
Provedli jsme podrobnou inventarizaci všech stromů, skupin keřů a travnatých
ploch a ve spolupráci s odborníky jsme navrhli ozdravné řezy, asanace, podsadby
stromů, výsadby skupin
keřů a stromů.
Školní
KčZabývali jsme se jak údržbou, tak dlouhodoŠkolníjídelna
jídelnaNovolíšeňská
Novolíšeňská -- náklady:
náklady: 29 mil. Kč
Školní
jídelna
Novolíšeňská
náklady:
29
bou
udržitelností
kvalitní
zeleně.
Školní jídelna Novolíšeňská - náklady: 29 mil. Kč mil. Kč
Během
následujících
dvoukuchyně.
let bude Musíme
v Líšni vysazeno
dalších
1500 stromů, keře
třebacelková
celková
modernizace
školní
vyměnit
JeJetřeba
modernizace
školní
Musíme
vyměnitrozvody
rozvody
Jecelková
třeba celková
modernizace
školní kuchyně.
Musímerozvody
vyměnit rozvody
Je
třeba
modernizace
školní
kuchyně.
Musíme
a zkvalitníme
péči
oplynu.
trávnaté
plochy.
kanalizace,
vody,
elektřiny
Nové
podlahy
aa vzduchotechnika.
kanalizace,
vody,
elektřiny
aa plynu.
podlahyvyměnit
vzduchotechnika.
kanalizace,
vody,
aNové
plynu.
Nové
a vzduchotechnika.
kanalizace,
vody,
a plynu.
podlahy
apodlahy
Celkově
takelektřiny
přispějeme
ke
snížení
prašnosti,
hluku
a zvýšíme kvalitu života v Líšni.
Dáleopravíme
opravíme
modernizace
sociálního
aavzduchotechnika.
oprava
střechy.
Dále
aaelektřiny
modernizace
sociálního
zázemí
oprava
střechy.
Dále opravíme
a modernizace
sociálního
a oprava střechy.
Dále opravíme
a modernizace
sociálního
zázemí a zázemí
oprava střechy.

Školství:
27 %
Školství:
27%
Školství:
27%
Školství:
27% 27%
Školství:

Zeleň:
1515%
%
Zeleň:
15%
Zeleň:

Zeleň: 15%
Zeleň: 15%

Doprava:
%
Doprava:13
13%

Doprava:
Doprava:
13%13% 13%
Doprava:

Hřiště:
Hřiště:
6% 6 %

6% 6%
Hřiště:Hřiště:
6% Hřiště:

Více informací o rozpočtu MČ Brno-Líšeň na www.brno-lisen.cz.
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Jak se zvyšuje nájemné v Líšni
Na poslední RMČ loňského roku souhlasilo všech sedm radních se
zvýšením čistého nájemného na částku 68 Kč/m2/měsíc u nově uzavíraných smluv v obecních bytech od 1. 1. 2017. Na samotném zvýšení nájemného u nových smluv o 5 Kč není a priori nic závažného. Ale způsob,
jak k němu došlo, je přinejmenším alarmující.
RMČ o tomto rozhodla bez předchozího projednání ve svém poradním orgánu, bytové komisi. Ta se o tomto rozhodnutí jen tak mimochodem dověděla na únorovém jednání při projednávání možného
zvýšení nájemného u obecních bytů o inflaci. Využil jsem přítomnosti
pana starosty na komisi a dotázal se, na základě jakých podkladů rada
o zvýšení nájemného rozhodla. Odpověď pana starosty mi vyrazila dech.
Podkladem nebyla žádná ekonomická či jiná odborná analýza. RMČ
údajně stačilo k rozhodnutí pouze prosté srovnání výše nájemného
v obecních bytech v ostatních městských částech, tedy asi jen jedna excelová tabulka obsahující údaje, které přímo se stanovením nájemného
nijak nesouvisí.
Snad nezůstane tento příspěvek bez odezvy a v LN se dočteme o dalších relevantních důvodech, které RMČ k tomuto rozhodnutí vedly. Přiznávám, že toto je také jedním z důvodů mého příspěvku. Na bytové
komisi jsem se požadované informace nedověděl, interpelace zastupitelů
pan starosta občas také nechává bez odezvy, tak si dovoluji vyzkoušet
další veřejnou platformu ke komunikaci a získání informací. Při této příležitosti položím ještě dvě otázky: Proč zvýšení nájemného právě o 5 Kč/
m2/měsíc? Proč necítila RMČ potřebu v předstihu konzultovat plán na
zvýšení nájemného s bytovou komisí?
Závěrem se vrátím ještě jednou poznámkou ke zmíněné únorové bytové komisi, na které bylo jedním z řádných bodů jednání vyjádření komise ke zvýšení nájemného o inflaci. Možnost zvýšit nájemné o inflaci se
týká pouze uzavřených nájemních smluv, které obsahují inflační doložku, což se podle sdělení na zasedání komise týká všech smluv u nástavbových bytů a ostatních smluv uzavíraných od roku 2011. Pomíjím zcela
zásadní fakt, že jsme na zasedání komise nedostali informaci o celkovém
finančním objemu plynoucího z výběru nájemného na základě inkriminovaných nájemních smluv. Na druhou stranu jsme si nemuseli sami
spočítat, kolik je 0,7 % (míra inflace za rok 2016 podle ČSÚ) z 54 Kč
(výše nájemného u nástavbových bytů) a z 63 Kč (výše nájemného v ostatních obecních bytech). Dověděli jsme se, že by to mělo být 35 a 45 haléřů.
To, že správný výsledek je 38 haléřů a v druhém případě 44 haléřů, je
signifikantní. Zásadní je ovšem výsledek hlasování bytové komise. Trošku překvapivě nebylo přijato žádné usnesení. Také proto, že člen komise
nominovaný za ČSSD se zdržel hlasování, k čemuž jej přiměl pan starosta. Jsem zmatený z postoje starosty… v jednom případě souhlasí s posílením příjmů zvýšením nájemného a v druhém případě odmítá navýšení
příjmu o inflaci. Potřebujeme tedy zvýšit příjmy z nájemného? Aha, to
vlastně nevíme, protože k tomuto rozhodnutí nejsou k dispozici zpracovaná data.

Petr Štědronský,
zastupitel MČ

Jak se nezvyšuje
nájemné v Líšni
Reakce zastupitele za TOP09 pana Petra
Štědronského je pro mě poněkud překvapivá
a netajím se faktem, že mi rovněž vyrazila dech.
Zastupitel za TOP09 Petr Štědronský byl a je zastáncem plošného zvyšování nájemného v obecním bydlení.
Rada městské části Brno-Líšeň stanovila na
své 46. schůzi konané dne 14. 12. 2016 výši nájemného pro nově uzavírané smlouvy na obecní byty na částku 68 Kč/m 2/
měsíc. Úprava nájemného se od 1. 1. 2017 týká nově uzavřených smluv
a pouze v těchto případech:
– nájemních smluv uzavíraných v případě nově přidělených bytů dle pořadníku;
– nájemních smluv uzavíraných po uplynutí doby po přechodu nájmu bytu;
– nájemních smluv uzavíraných v případě postoupení nájemních smluv (výměn),
s nájemci přicházejícími z jiných městských částí. Nejedná se o postoupení práv
a povinností v rámci městské části Brno-Líšeň.
Z výše uvedeného je patrné, že nedochází k žádnému navyšování
nájemného v MČ Brno-Líšeň pro stávající nájemníky, a to ani v případě,
že by se rozhodli v rámci MČ Brno-Líšeň přestěhovat. Vzhledem ke skutečnosti, že se úprava nájemného týká nově příchozích nájemníků do MČ
Brno-Líšeň, vycházela RMČ z výše nájemného v jiných městských částech. Pro názorný příklad uvádím výši nájemného v jednotlivých městských částech:
MČ Brno-Židenice ........85 Kč/m2/měsíc
MČ Brno-Řečkovice .....80 Kč/m2/měsíc
MČ Brno-sever ..............75–110 Kč/m2/měsíc
MČ Brno-Vinohrady ....43,38 Kč/m2/měsíc
MČ Brno-Žabovřesky ..67 Kč/m2/měsíc (nové smlouvy 90 Kč/m2/měsíc)
MČ Brno-Bystrc ............60 Kč/m2/měsíc
MČ Brno-Slatina ...........59 Kč/m2/měsíc
Komise jako takové jsou svým založením koncipovány jako poradní
orgány rad městských částí, domnívám se tedy, že rada má plně v kompetenci, aby rozhodla, v jakých otázkách požádá svůj poradní orgán
o radu. V tomto případě se rozhodla RMČ nepředložit z časových důvodů
materiál o stanovení výše nájemného u nových nájemních smluv do svého poradního orgánu.
Dovoluji si zde uvést výňatek z jednacího řádu komisí RMČ Brno-Líšeň, který naleznete na webových stránkách městské části Brno-Líšeň
v sekci (samospráva-komise RMČ):
„Čl. 2 Postavení a základní úkoly komisí
1. Základní úkoly komisí v souladu se zákonem spočívají v plnění úkolů
uložených jim RMČ...
2. RMČ řídí a koordinuje činnost jednotlivých komisí, stanoví jejich náplň
práce, ukládá jim úkoly...“
ČSSD dala ve volbách nájemníkům obecních bytů jasný závazek, že
nebude zvyšovat nájemné v obecních domech.
Miloš Freiberg, II. místostarosta MČ Brno-Líšeň

Sponzorský dar z Tepláren Brno potěšil sportovce i děti
Dětem z lesního klubu Marjánka, líšeňským
skautům i pionýrům, ale také seniorům, malým
sportovcům a dalším klubům spolkům a organizacím pomohl vloni sponzorský dar Tepláren
Brno.
Svoji společenskou odpovědnost projevuje
tato městská firma dlouhodobě podporou městských částí, mezi než se vloni zařadila také Líšeň.
„V tomto případě nás to těší tím víc, že právě
městská část Líšeň je jedním z největších odběratelů našeho tepla,“ uvedl generální ředitel tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.
O konkrétním využití celkové sumy více než
100 tisíc korun pak rozhodlo vedení radnice. „Za
peníze jsme pro náš oddíl pořídili speciální žílíšeňské noviny

něnku o „rozloze“ 100 metrů čtverečních,“ přiblížil konkrétní příklad Radovan Kříž ze sportovního klubu JUDO KATA. Na žíněnce budou judisté
nejen trénovat, ale využijí ji také při soustředěních a při závodech.
Peníze uvítali i v Rodinném centru Pastelka.
„Odměny, které jsme nakoupily za sponzorský
dar, potěšily děti při jedné z našich akcí. Část příspěvku nám pak umožnila obnovit hračky v našem rodinném centru a školce,“ uvedla ředitelka
Pastelky Alena Stejskalová. Menší částky pak putovaly ještě například do Klubu seniorů Líšeň,
Nadace pro radost či zapsaného spolku Klára pomáhá, který se snaží zpříjemnit a ulehčit život lidem pečujícím o své blízké či pozůstalým.

Teplárny Brno se svoji pomoc cíleně snaží
soustředit na ty, kteří jsou nějakým způsobem
handicapováni svým sociálním nebo zdravotním
stavem.
Pravidelně podporují také brněnské nemocnice, a to včetně Masarykova onkologického ústavu či Fakultní nemocnice Brno. Za svoji společenskou odpovědnost získaly v roce 2016 první
místo v soutěži Cena hejtmana Jihomoravského
kraje.
Teplárny Brno existují již bezmála 90 let.
V současnosti zásobují teplem zhruba 90 tisíc domácností, dobrou zprávou pro všechny zákazníky
TB pak je, že od roku 2017 klesla cena tepla v Brně
o 5 procent.
(jih)
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Spolky a sdružení

Regulační plán
v lokalitě Kostelíček
Zastupitelstvo města Brna schválilo zadání regulačního plánu.
V současné době probíhá proces pořizování regulačního plánu
pro významnou Líšeňskou lokalitu Kostelíček. Spolky Líšeň sobě
a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení vnímají lokalitu v okolí Kostelíčku jako místo, které má pro Líšeň velkou historickou, duchovní
i kulturní hodnotu. Proto se snažíme o to, aby i budoucí výstavba
význam místa respektovala. V tomto duchu připomínkujeme vznikající regulační plán.
Pořizování regulačního plánu začalo 12. 4. 2016 rozhodnutím
zastupitelstva města Brna na základě podnětu zastupitelstva MČ Líšeň. Podnět zároveň obsahoval návrh zadání regulačního plánu.
K tomuto návrhu zadání jsme podali (za oba zmíněné spolky) řadu
připomínek (na portálu www.vlisni.cz v článku Připomínky k zadání
regulačního plánu Kostelíček).
Naše hlavní připomínka směrovala proti požadavku, aby se lokalita Kostelíček stala „nástupním místem do Mariánského údolí
a Moravského krasu“ a bylo zde pamatováno na parkoviště pro návštěvníky této rekreační oblasti.
Domníváme se, že tento požadavek je nesprávný. Neodpovídá
klidovému a duchovnímu charakteru místa. Historicky Kostelíček
nikdy pro vstup do Mariánského údolí (tím méně do Moravského
krasu) nesloužil. A lokalita je pro tento účel dopravně nevhodná (není zde žádná dostatečně kapacitní komunikace).
Přestože naši připomínku podpořily orgány města Brna – Komise pro územní plánování a Rada města Brna, OUPR (Odbor územního plánování a rozvoje) požadavek zohlednil pouze částečně a lokalita byla označena jako „vedlejší nástupní prostor“. To nám přišlo
naprosto nedostatečné. Proto jsme 31. ledna 2017, kdy se zadání regulačního plánu schvalovalo, vystoupili na jednání Zastupitelstva města Brna jako zástupci obou spolků a vysvětlili důležitost svého požadavku. Na návrh předložený náměstkem Martinem Anderem (Zelení) zastupitelé města Brna schválili zadání regulačního plánu bez
sporné formulace „Kostelíčku jako nástupního místa do rekreační
oblasti”. Podrobné informace na www.brno.cz v materiálech k lednovému zastupitelstvu v bodě 113.
Naopak líšeňské zastupitelstvo na lednovém zasedání (konalo se
několik dní před zasedáním Zastupitelstva města Brna) odmítlo podpořit požadavek spolků.
Chtěli bychom poděkovat náměstku Martinu Anderovi za vstřícnou komunikaci s občany, Radě města Brna i Zastupitelstvu města
Brna za zohlednění našeho požadavku.
Za spolky Líšeň sobě a Líšeňský spolek pro pohodu bydlení
Michal Sadílek

Blahopřání jubilantům
Na základě vašeho zájmu a pozvání budeme moci i v tomto
roce osobně poblahopřát a navštívit občany dožívající se významného jubilea.
Máte-li zájem, kontaktujte nás a nahlašujte, prosím, termíny
významných jubileí svých i svých příbuzných přímo na sociální
odbor – tel. 544 424 830 nebo mailem dvorakova@brno-lisen.cz,
a to s dostatečným předstihem. Těšíme se na setkání s vámi.
Ing. I. Dvořáková, vedoucí sociálního odboru

Zápis do 1. třídy ZŠ Integra, Rašelinová 9

3. 4. 2017, 15.00–18.00
24. 4. 2017, 15.00–18.00

Další informace jsou zveřejněny na webu školy
www.integra.cz.

Kostelíček – dohoda vlastníků
nebo spolků?
Čí názor respektovat?
Na začátek bych rád poděkoval všem zúčastněným, kteří se od
roku 2014 podíleli na přípravě Návrhu zadání regulačního plánu
Kostelíček – převážně stavebnímu úřadu městské části Brno-Líšeň, který připravil pro Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň
veškeré podklady pro podání podnětu pro pořízení regulačního
plánu Kostelíček, včetně návrhu zadání regulačního plánu. Dále
bych také rád poděkoval spolku Líšeň sobě, který se aktivně
účastnil všech veřejných debat a dále Zastupitelstvu městské části
Brno-Líšeň, které podpořilo pořízení regulačního plánu Kostelíček svými souhlasnými usneseními. Díky těmto usnesením mohl
být dán podnět na pořízení regulačního plánu Kostelíček na Magistrát města Brna a následně zastupitelstvem Brna dne 31. 1. 2017
schváleno zadání regulačního plánu.
Dne 31. 1. 2017 brněnské zastupitelstvo schválilo upravené zadání regulačního plánu. Zadání regulačního plánu Kostelíček
bylo upraveno na základě připomínky k zadání regulačního plánu Kostelíček spolkem Líšeň sobě a Líšeňským spolkem pro pohodu bydlení – části 2. b) zadání regulačního plánu navrhujeme
vypustit šestou odrážku („Lokalita je nástupním prostorem do
rekreační oblasti města Brna (Mariánské údolí. Moravský kras,
lesní masy až po Jedovnice) – v rámci veřejných prostranství navrhněte v dostatečné míře také parkování pro návštěvníky
lokality.“).
Je moji povinností vysvětlit, proč zastupitelstvo městské části
Brno Líšeň nepodpořilo tuto připomínku spolku Líšeň sobě a Líšeňského spolku pro pohodu bydlení. Na tuto připomínku, která
byla zveřejněna 17. 6. 2016 na webových stránkách – PORTÁL
vlisni.cz (http://www.vlisni.cz/vase-tema/pripominky-zadaniregulacniho-planu-kostelicek), jsem odpověděl 23. 6. 2016. Při
přípravě návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček, proběhlo
několik veřejných debat s občany a hlavně všichni vlastníci pozemků v lokalitě (154 vlastníků) a vlastníci pozemků těsně sousedící s lokalitou (437 vlastníků) byli obesláni. Na základě všech
těchto skutečností byla k návrhu zadání regulačního plánu Kostelíček podána připomínka od vlastníků pozemků těsně sousedících s lokalitou ze dne 11. 3. 2015, kteří požadovali doplnit – zdůraznit přímou návaznost na vstup do rekreační oblasti města Brna
(Mar. údolí, Moravský kras, lesní masivy až po Jedovnice, Račice,
Blansko, Vyškov, Prostějov), kde oblast řešená RP a uvedená návaznost je místem rekreace denní i ve volných dnech pro občany
Líšně i města Brna. Je v podstatě výchozím místem pro vstup do
rekreační oblasti („vstupy“ u hřbitova, ul. Obecká, ul. Podlesná) =
koncentrace vozidel návštěvníků.
Upravený a doplněný návrh zadání regulačního plánu Kostelíček byl předložen zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň k odsouhlasení dne 23. 4. 2015. Podnět k pořízení regulačního plánu
včetně odsouhlaseného návrhu zadání byl předán dne 13. 5. 2015
Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje.
Se vším respektem ke zmíněným spolkům nemohlo, dle mého
mínění, zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň podpořit na svém
zasedání dne 26. 1. 2017 svým usnesením připomínku spolku Líšeň sobě a Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, protože během
přípravy návrhu zadání, na kterém se spolek Líšeň sobě od roku
2014 měl dostatek prostoru se vyjádřit, ale hlavně proto, že i dle
stavebního zákona je připomínka vlastníka pozemků (jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno),
brána jako závažnější.
Mgr. Břetislav Štefan, starosta
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inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Milí přátelé LCOS,
jaro konečně přichází a my si jej začínáme užívat
se vším všudy – uklízíme domov, připravujeme zahrádku, měníme šatník za méně teplý, sportovní
aktivity pomalu přesouváme ven, více chodíme na
procházky a někdo z nás si možná ještě dopřeje
odpočinek při jarních prázdninách s dětmi.
Prodejny a provozy v LCOS jsou již na novou sezonu nachystané a zvou nás na jarní nákupy.

Nová pizzerie
v LCOS

DD centrum - drogerie a domácí potřeby nabízí
základní potřeby pro zahrádky a domácí pěstování. V Lékárně Masarova nám poradí a doporučí
jak posílit oslabenou imunitu po zimě, či jak na
šetrnou jarní detoxikační kůru. Sklizeno nám přináší kvalitní potraviny, jež pomohou zahnat jarní
únavu. Patří mezi ně například kvalitní sýry, maso,
ale i uzeniny, luštěniny, jarní zelenina nebo také čaj,
čokoláda či koření. V prodejně Bikemax můžeme
využít jejich služby servisu kol, a to i kol zakoupených v jiných prodejnách. Umí poradit, jak vyzrát

nad nepohodlným posedem na kole nebo pomohou vybrat kvalitní oblečení a obuv na běhání a jiné
volnočasové aktivity.
Kolektiv U Fidela nás v měsíci březnu zve na
otevření své pizzerie, kterou najdeme hned
vedle samotné restaurace. „Přijďte ochutnat
poctivou pizzu z kvalitních ingrediencí připravovanou a pečenou v pravé italské pizza peci
před Vašima očima.“
Přesný termín otevření pizzerie bude zveřejněn na
www.ufidela.cz.
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OD 2.3.2017 ITALSKÁ
KUCHYNĚ
Těšit se můžete na čerstvé
těstoviny, lasagne, plody
moře, ryby a další pro Itálii
typické pokrmy…

109 Kč
139 Kč
109 Kč
249 Kč
159 Kč
219 Kč
29 Kč
269 Kč
149 Kč
259 Kč
329 Kč
139 Kč

EV

VYBÍRÁME Z AKČNÍ NABÍDKY
Quixx® nosní sprej, 30 ml
STODAL® sirup, 200 ml
Ibalgin® 400, 100 tablet
Terezia DIAREGUL, 60 kapslí
Pancreolan® forte, 60 tablet
BioLac baby drops, 6 ml
Panadol Novum 24 tablet
Voltaren náplast 140 mg, 5 ks
Excipial U Lipolotio, 200 ml
Cemio Red3, 30 kapslí
Cemio Kamzík, 60 kapslí
Canespor 1x denně, krém 15 g
Homeopatika
Drosetux neo® sirup, 150 ml
Oscillococcinum®, 30 dávek
Zvířecí mazlíčci
Fypryst 50 mg roztok na kůži - kočka
Fypryst 67 mg roztok na kůži - pes

0%
-1

PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz

SL

LÉKÁRNA MASAROVA

U NÁS NAJDETE POUZE OPRAVDOVÉ POTRAVINY
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PODPORA ZDRAVÍ
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem a reishi
FORTE, 60 kapslí
239 Kč
BIOPRON9 premium,
30 tablet
239 Kč

135 Kč
569 Kč
89 Kč
99 Kč

Rybí olej Möller´s
Omega 3 Citron,
250 ml
249 Kč

Regionální
jihomoravské produkty

Poctivé uzeniny
vyrobené z masa

Výběrové řeznictví.
Denní nabídka
čerstvého drůbežího,
vepřového
a vyzrálého hovězího
masa. Kvalitní
vakuované jehněčí,
králíci, zvěřina a další
druhy masa

Džemy, povidla a med

Víno z moravských
vinohradů a piva z
českých a moravských
minipivovarů

Tradiční kváskový
chléb a křupavé pečivo

Bio potraviny a dětská
výživa

Sezonní zelenina
a ovoce, bedýnky

Vybrané zahraniční
speciality

Nešizené mošty, sirupy
a ovocné pálenky

Čerstvá káva a poctivé
svačinky

Bezlepkové potraviny,
RAW food a superfood

A mnohem, mnohem
víc opravdového jídla

Farmářské mléko,
jogurty, sýry, vejce a
máslo

U NÁS VÍTE, CO JÍTE!
www.sklizeno.cz/lisen

u
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BURGER MĚSÍCE
Od března 2017 pro Vás
šéf restaurant Petr Vramba a jeho tým
připravují na každý měsíc jiný burger.
Burger měsíce března
Swiss King Royal Cheeseburger originálně míchaný burger ze směsi
mas s tukovým krytím…

CE
RESTAURA

Rezervace na tel.č. 725 420 090
nebo na www.ufidela.cz.
Děkujeme a těšíme se Vás.

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Zdravé lahve

Ke každému kolu
pro
dospělé
TÁLNÍ
TO
doplňky
PRzaODEJ

VÝ
1000 Kč
ZDARMA
až

TRVALE

od 179 Kč

OTEVŘENÍ PIZZERIE
Zveme Vás na otevření naší
nové pizzerie v prostorách
místo salonku restaurace.
Přesné datum bude upřesněno
na www.ufidela.cz
a fb U Fidela.

SNÍŽENA
CENA NA

369 Kč

Candle přímo na prodejně.

42%

KE KAŽDÉMU DĚTSKÉMU KOLU
DOPLŇKY V HODNOTĚ
500 Kč ZDARMA

od 2.1.

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po-Pá: 9 - 19 h., So: 9 - 14 h.

Spolky a sdružení

Ochotnický divadelní spolek Marvánek
Vážení čtenáři Líšeňských novin,
ochotnický divadelní spolek Marvánek úspěšně pokračuje v nastudování komedie na motivy
líšeňské pověsti o tom, jak císař Napoleon I. Bonaparte přenocoval v Líšni na Kandii. Každotýdenní drilové, avšak pohodové zkoušky, přinášejí ovoce ve formě jistoty, hlasitosti projevu či
jevištního pohybu. Ten z vás, který někdy stál na jevišti a svým osobním projevem se prezentoval před publikem, určitě nám dá za pravdu, že slyšet svůj hlas a dělat si legraci ze sebe sama,
to chce hodně odvahy.
Jevištní pohyb je jedním ze základních pilířů hereckého projevu. Druhá, neméně důležitá
forma divadelního projevu, je řeč samotná. Scénárista má k dispozici celou škálu jazykových
prostředků jazyka spisovného i všech dialektů, argotů, má právo na novotvary i dokonce na
prvky jazyka cizího. Tak daleko náš divadelní spolek v sepisování scénáře nešel. Nicméně vykutálený francouzský maršál, který je Napoleonův pobočník, ve svém mluveném projevu za
rodilým Francouzem moc nepokulhává a dává do hry nádech slunné Francie.
My pracujeme s formou jazyka, zvanou „hovorová čeština“, a protože převážně všichni pocházíme z Jižní Moravy a většina z nás se narodila v Líšni, ve hře se hojně objevují prvky místního nářečí – líšeňštiny. A to byl pro nás tvrdý oříšek, který nám pomohly rozlousknout
nejstarší a nejzkušenější členky divadla, které mají nářečí v krvi. Naučit se správnou výslovnost, intonaci, vyslovovat správné koncovky slov
a některá původní líšeňská slova byla pro nejmladší generaci našeho divadla tvrdým oříškem.
Marvánek se nerozvíjí jen po stránce divadelní tvorby, ale snaží se prezenZ
R
RÉVA
tovat i na venek. Zřídili jsme si veřejné
A L I D
L Á T O
O N A S
S
Facebookové stránky Marvánek a díky
L T
T
I
T
A
tomuto profi lu můžete sledovat na
stránkách naše příspěvky a případně
PRAVIDELNÉ AKTIVITY
přidávat vaše komentáře.
ŠACHOVÝ KLUB / K. Pelikán
Navázali jsme vzájemné vztahy se
KLAS LÍŠEŇ - SETKÁVÁNÍ
pondělí
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
AKTIVNÍCH SENIORŮ
sdružením Foto-Líšeň. Při příležitosti
10. 3. - S knihou v ruce - čas na českou
výstavy fotografií dne 1. 5. 2017 na Kotpátek poezii
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ / J. Cupák
Pro zdravá záda. Rezervace nutná.
lance předvedeme krátký úryvek z při24. 3. - Mlýny na Říčce (vyprávění líšeňv 9 hod. na Kotlance, zdarma
pravované hry. Recipročně paní Jana
ského rodáka J. Koutníka)
Stross, z Foto-Líšeň, nafotila krásné foPRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
tografie z našich zkoušek, které si můžeKALENDÁŘ AKCÍ
Taneční a volná zábava.
te prohlédnout na www.facebook.com/
ve 14 hod. na ÚMČ Jírova/Dělňák, pro členy
úterý
HÁDECKÁ PŘÍRODA V PROMĚNÁCH
Divadlo-Marvánek.
20. STOLETÍ
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ / ASF
Prvním naším neplánovaným vyPřednáška
Pozemkového
spolku
Hády
8.
3.
Se studenty fyzioterapie Masarykovy univ.
o přírodě a geologii lokality.
stoupením bude uvedení pohádky s nás individ. konzultací. Rezervace nutná.
v 17 hod. na Kotlance, 30 Kč
v 16 hod. na Kotlance, zdarma
zvem Jak šel líšeňský sedlák Haštala
k vodníkům pro poklad. Byli jsme osloEXKURZE
DO
PIVOVARU
HAUSKRECHT
TAROKOVÝ KLUB / K. Kabelka
S DEGUSTACÍ - v 10 hod.
veni Kulturním centrem Líšeň, abyv 17 hod. na Kotlance, 200 Kč /rok
Sraz v 9.50 hod. u vstupu - ul. Porážka 3,
9. 3.
chom svým vystoupením podpořili dne
Brno. Kapacita omezena - rezervace nutná.
SQUARE DANCE / P. Vondrák
Zdarma.
15. 4. 2017 Líšeňské Velikonoce. Divastředa Tradiční americký country tanec.
delní zpracování vodnického pohádkoVÝROBA ŠPERKŮ METODOU TIFFANY
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
vého příběhu je motivováno Velkým
13. 3.
R. Maleňáková
v 17 hod. na Kotlance, 70 Kč
pátkem. Podle lidové víry je to den nadSENIORSKÝ KLUB RÉVA
přirozených sil dobrých i zlých, den, kdy
Setkání klubu začíná vždy ve 14 hod.
KLUB INFORMATIKY / L. Škraňka
hory vydávaly své poklady. Vzali jsme si
na Kotlance, vstup zdarma. Program:
Přednášky s individuálním poradenstvím.
ve 14 hod. na Kotlance, 30 Kč
za své, že naše divadelní tvorba bude
2. 3. - Tvoříme pro líšeňský Klokánek
Společné pletení a háčkování. Chcete-li
ovlivněna Líšní. Líšňák Haštal je skrblík
Web - vyhledávání a využití informací
14. 3.
pro Klokánek vytvořit něco krásného nebo
a lakomec, jeho žena Klotylda nezapře
Počítačová poradna. Přineste si vlastní
21. 3.
praktického doma, kontaktujte nás prosím
notebooky, tablety či mobily.
svojí výřečností pravou Líšenku. Její šena reva@kclisen.cz nebo 734 313 653.
trné sestry Fridolína a Augustína jakEXKURZE DO STUDIA ČESKÉ TELEVIZE
9. 3. - Nakupování bez problémů
čtvrtek
bysmet. Spravedliví vodníci Šupinka
v 9 hod. a 10:30 hod.
Reklamace a ochrana spotřebitele
22. 3.
Sraz v 8:50 a 10:20 hod. před studiem
s Občanskou poradnou Dialog.
a Kuňka Žbluňka udělají jejich nenasytTrnkova 117, Brno. Omezená kapacita nému počínání konec. Jako v každé po16. 3. - Strava dobrá a zdravá
- rezervace nutná. Zdarma.
Beseda se studenty nutriční terapie Masahádce dobro a spravedlnost zvítězí nad
rykovy univerzity s diskusí a poradenstvím.
LÍŠEŇ A BRNO - TADY JSEM DOMA
zlobou a lakotou.

AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
březen 2017

23. 3. - Archeologický výzkum Líšně
Beseda s Mgr. O. Mlejnkem, Ph.D. o období
paleolitu a novodobých výzkumech.
30. 3. 2017 - Velikonoční dílna

22. 3.
29. 3.

PhDr. L. Karnet
v 17 hod. na Kotlance, 30 Kč
Osudový okamžik - Pekařská 1976
Setkání pod Brnem - příběh z brněnského
podzemí. Promítání a beseda o filmu.

Vážení Líšňáci, rádi vás přivítáme
na našich prvních představeních a budeme doufat, že se vám alespoň trošku
postaráme o zpříjemnění všedních dnů.

VÍCE INFORMACÍ O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
Klub seniorů
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Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804

Líšeňský ochotnický divadelní spolek
Marvánek

líšeňské noviny

Spolky a sdružení

Fotohádanka
V minulém vydání Líšeňských novin byla zveřejněna již druhá fotografie, jejíž místo pořízení bylo hádankou pro čtenáře Líšeňských novin. Autorem této druhé fotohádanky byl PhDr. Miloš Freiberg, II. místostarosta Městské části Brno-Líšeň. Správná
odpověď na tuto minulou fotohádanku je „Parapet a okno v čekárně kožní ambulance Polikliniky Horníkova 34“ a první správnou odpověď zaslala na uvedený e-mail MUDr. Ivana Kubátová,
která bude z naší strany kontaktována prostřednictvím e-mailu,
aby si převzala cenu přímo od PhDr. Miloše Freiberga, II. místostarosty Městské části Brno-Líšeň.
Dnes Vám představujeme v pořadí již třetí fotohádanku, jejíž
autorkou je vítězka minulé fotohádanky MUDr. Ivana Kubátová.
Fotohádanka zní, kde byla předmětná fotografie pořízená v rámci Městské části Brno-Líšeň. Své odpovědi nebo také fotografie
pro další fotohádanku můžete posílat do neděle 12. 3. 2017 na
e-mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz. Správnou odpověď se
dozvíte v následujícím čísle Líšeňských novin.
A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co možná nejpřesnějším
uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné či
podrobný popis místa, zašlete na e-mailovou adresu foto.lisen@
seznam.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „fotohádanka“. Současně do přílohy e-mailu připojte fotografii Vámi navrhované fotohádanky do dalšího čísla Líšeňských novin spolu s uvedením řešení Vámi navrhované fotohádanky (příklad: správná odpověď
– Ondráčkova 17, červený dům vpravo, řešení mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí, druhá borovice u pravého
břehu).
Autor první správné odpovědi zaslané dle pravidel výše se stane vítězem fotohádanky a bude jmenovitě uveden v následujícím

VYNÁŠENÍ MORENY

čísle Líšeňských novin a současně jím navrhovaná fotohádanka
bude uveřejněna jako další fotohádanka v pořadí. V případě,
že první správná odpověď nebude mít v příloze e-mailu další navrženou fotohádanku, bude jako vítěz fotohádanky uveden autor
první odpovědi a další fotohádanka bude uveřejněna od následujícího hádajícího v pořadí bez ohledu na správnou odpověď.
U každé zveřejněné fotohádanky bude vždy jmenovitě uveden
její autor. Pokud nevíte správnou odpověď, nevadí, klidně zašlete
pouze svůj námět na další fotohádanku.
Více podrobností nejen o fotohádance se dozvíte na

www.foto-lisen.cz.

Mgr. Tereza Vašíčková,
Foto – Líšeň z.s.

JARNÍ DĚTSKÁ
BURZA
1. dubna 2017 od 9.00 do12.00
Dělňák Líšeň (Klajdovská 28)

21.3.2017 v 16.00, Mariánské údolí (točna 55)
Společné zakončení zimního času a přivítání jara

Prodej dětského oblečení 0-15 let, boty, hračky,
kočárky, autosedačky, těhotenské oblečení.

pro rodiny s dětmi.
Těší se na Vás RC Pastelka a Salesko.

líšeňské noviny

Registrace pro prodávající na www.pastelka.net rozdělena
do kategorií 0-4 roky a 5-15 let.
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Spolky a sdružení

Nový ples v Líšni

Plnoletý Valentýn

Už se ta zpráva donesla i k vám? Pokud jste koncem ledna
zahlédli v naší brněnské části modrobílé plakáty se dvěma tanečníky, tak už víte o čem mluvím. Společenský ples, který pořádal
Líšeňský občanský spolek, si díky svému maskotu v podobě severského sudokopytníka rychle vysloužil přezdívku ,,LOSí ples v Líšni“. Pořadatelé se této myšlenky chytli, a tak na hosty celý ples
dohlížel krásný los, který speciálně pro tento večer namaloval pan
Bedřich Gottvald. První ročník s sebou nesl podnázev ,,s tancem
okolo světa“ a bylo tomu skutečně tak. Vždyť co by to bylo za ples,
kdyby se na něm netančilo až do brzkých ranních hodin.

18. valentýnský ples ZŠ a MŠ Brno Horníkova, p.o., Spolku rodičů Horníček a Hudební školy YAMAHA se konal v sobotu 11. února.
Ples zahájili žáci ZŠ Horníkova slavnostní polonézou, s novým programem se představila taneční skupina Mystery Sokola Líšeň a kromě výborné kapely VELVET (již podeváté!) k tanci i poslechu zazpíval člen ND Brno a učitel HŠ Yamaha Milan Řihák s žákyní oboru
Populární zpěv Lucií Kučerovou.
Poděkování za dary do tomboly patří mnoha sponzorům, zejména firmám JAKO DOMA s.r.o., Ecoprint.cz., paní Markétě Šenkýřové
či v Líšni žijící a tvořící fotografce Evě Melo, jejíž improvizovaný
ateliér přímo na akci navštívilo několik desítek spokojených návštěvníků.
Poděkování si za láskou a pohodou překypující akci bezesporu
zaslouží organizátoři – ředitel ZŠ a MŠ Horníkova Mgr. Roman Burda, předsedkyně sdružení Horníček Mgr. Eva Nosavcovová, PhD.
a ředitelka Hudební školy YAMAHA Mgr. Dagmar Poláková, ale
i kolektiv školní kuchyně pod vedením Jaroslava Příborského za přípravu jako obvykle výborné večeře.

Úvodem zazněly melodie valčíku v podobě francouzských
šansonů a klasických skladeb. S postupem času se ples rozproudil
v živé rytmy Latinské Ameriky a poslední kroky patřili rokenrolu
a discu. Celý ples doprovázela svými hudebními nástroji skupina
SW Band s kapelníkem Zdeňkem Svobodou a moderátorem Viktorem Jančem. A že si na své přišli zkušení tanečníci i ostýchaví
začátečníci, dokazuje plný parket, který se zaplnil právě ve chvíli,
kdy se taneční škola DANZA Brno ujala workshopu řeckého národního tance Sirtaki. Zkrátka a dobře, tančilo se celý večer. Ti co
zrovna odpočívali, měli možnost nechat se okouzlit Michalem
Ondřejem, známým kouzelníkem mikromagie, který si pohrával
s jejich úsudkem, co všechno je ještě možné. Díky podpoře mnoha
sponzorů čekala na hosty bohatá tombola, a tak skoro nikdo neodcházel s prázdnou. Ti nejšťastnější si mohli dokonce odnést
mobil, domácí pekárnu, švýcarské kancelářské křeslo nebo poukaz na profesionální focení od Jany Stross. První ročník LOSího
plesu v Líšni se opravdu vydařil a díky pozitivním ohlasům návštěvníků se Líšeňský občanský spolek v čele s Martinem Příborským hned po jeho konci rozhodl uspořádat druhý ročník. Budete
Kryštof Látal, Líšeňský občanský spolek
na něm i vy? Těšíme se.
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Pokud nepatříte mezi stálé návštěvníky valentýnského dovádění
na Horníkově a chcete si svátek zamilovaných doopravdy užít, jste
srdečně zváni na 19. valentýnský ples 17. února 2018. Foto z akce najdete na Facebooku HŠ Yamaha Brno nebo na www.yamahaskola.cz/
brno.
-jp-

Tradiční ples SK Líšeň
Koncem ledna ožil líšeňský Dělňák tradičním plesem fotbalového oddílu SK Líšeň. Díky organizační podpoře KCL a sponzorům se
lidé nejen dobře bavili, ale ti šťastnější navíc i vyhráli v tombole. Bohužel, termín plesu „zapadl” do období chřipkové epidemie, takže
taneční parket nebyl zaplněn tak, jak jsme zvyklí z minulých let. Příští rok se snad všechno zase obrátí k lepšímu.

líšeňské noviny

Školství
Děti se můžou těšit na víkend plný her
a možná prozkoumáme i nějakou tu jeskyni
v okolí...

Otevřený klub – VeSPOD

V průběhu března se mohou klubáci těšit na
pokračování filmáče, který proběhne jako
obvykle některý čtvrtek v měsíci. V rámci
našeho cyklu pátečních workshopů a přednášek mezi nás zavítá Michal Nečas se svojí
přednáškou o jeho putování do španělského
poutního města Santiaga de Compostela.

Stalo se

Slavili jsme Dona Boska

a začali si připomínat letošní výročí 90 let
příchodu salesiánů do ČR
Ani ladovská zima v podobě chumelenice
a větru neodradila návštěvníky, kteří si přišli
užít oslavu Dona Boska v Salesku.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Děti neklidné, zlobivé a zlé
stanovišti soutěžily s pamětí a kreslily postavu poslepu.

Začalo to tím, že bruslit za „dvacku“ mohli
všichni ti, kteří donesli ukázat „vízo“. Po řádném vymrznutí venku čekalo na děti několik
stanovišť uvnitř Saleska. Stanoviště byla rozdělena do tří časových úseků se salesiánskými osobnostmi.

Třetí období, to zobrazovalo vše od roku
1990. Osobností byl P. Toník Nevola, salesiánský kněz, který loni předčasně zemřel.
Šlo o to, zažívat přítomnost salesiánského
díla. Děti měly za úkol namalovat, co rád
dělám v Salesku nebo co vše je zde za aktivity.
V klubu VeSPOD pak na všechny čekalo malé občerstvení a hry. Zakončením celého odpoledne byla slavnostní mše svatá v sále.
Těšíme se na vás zase při dalších našich
akcích, které pro vás rádi připravujeme. rl

Chystáme pro vás

Saleskové tábory 2017

Na některých táborech máme pořád ještě
volná místa. Nepropásněte šanci! https://
www.salesko.cz/nase-programy/tabory/.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

První časový úsek – období 1927–1948
s osobností „staříčka Stuchlého“. Zde děti
měly za úkol stavbu salesiánského domu.
Druhé období 1948–1990 – osobnost „Dominus“. Zde šlo o tajné působení salesiánů
a schovávání se během režimu. Děti na tomto

4. 3., 16.30–19.00 hod.
Jarní salesková burza
21. 3., 16.00 hod.
V Mariánském údolí ve spolupráci s rodinným centrem Pastelka Vynášení Moreny –
společné loučení se zimou a vítání jara.
30. 3., 9.30 hod.
Čtvrtkování – jarní věnce
6. 4., 10.00 hod.
Přednáška psycholožky T. Šimečkové –
Dětský strach a zacházení s ním.
Nutné přihlášení na mail
martina.kosikova@salesko.cz.

Kroužky

V sobotu 25. 3. chystáme akci florbalový maraton, který dříve v Salesku probíhal a má již
několikaletou tradici. Jedná se o dvanáctihodinový zápas ve florbale mezi dvěma mužstvy, kde není až tak důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a zdárně dohrát zápas až do poslední minuty.

Otevřený klub – Oratoř

10. 3.–12. 3. strávíme s Oratoří víkend na faře
v Ochoze u Brna.
líšeňské noviny

Beseda o příčinách a projevech poruch chování a agresivity u dětí. O moci, bezmoci
a nemoci výchovy. O nemocné společnosti
a jejím vlivu na osobnost dítěte včetně různorodých cest narušeného nebo zcela patologického chování.
PhDr. Andrej Drbohlav
(Institut Neuropsychiatrické péče Praha) se
věnuje výzkumu, analýze a terapii patologického chování a osobnosti. Je autorem mnoha úspěšných knih
o temných hranicích
lidské duše. Druhou
profesí je výtvarník
a designer, přičemž v uměleckém světě užívá pseudonym Andy Reiben.
Kdy: úterý 7. 3., 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

Moje představa Boha

Jsme takoví, jaká je naše představa o Bohu,
tedy buď zotročeni, nebo svobodní. Jakou
představu o Bohu tedy ve skutečnosti podává
Bible?
Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD.,
je knězem (římskokatolické církve) a řeholníkem kongregace salesiánů. Pochází z Petřvaldu, od roku 2002
působí v Praze. Věnuje se vyučování, práci
s mládeží, je znám též
jako „pastor undergroundu”.
Kdy: úterý 21. 3. 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

Minigalerie Salesko

„Portréty ze života”
Od 1. března do konce dubna zveme na výstavu malířky Jany Ostrčilové. Jedná se většinou o portréty kreslené tužkou nebo pastelkovou technikou.
9
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ZŠ Novolíšeňská
ZŠ Novolíšeňská bruslí, hurá!
Letošní zima se skutečně vydařila. Sněhu napadlo opravdu dost
a děti se mohly věnovat zimním sněhovým radovánkám. A nejen to!
Letos mohly dokonce i dlouho bruslit. V lednu teplota klesla a začalo
mrznout. Pan Juda vytvořil z jednoho tenisového kurtu, který je
hned vedle školy, ledovou plochu na bruslení. V rámci tělesné výcho-

vy tak mohli naši žáci chodit téměř celý leden na led. Děti si zdokonalily techniku bruslení, měly možnost si zahrát i pořádný hokej.
Hodiny tělesné výchovy byly určitě v tomto měsíci pestřejší.
Velké poděkování patří panu Judovi, který nám vytvořil tak
skvělé podmínky.
kolektiv učitelů ZŠ Novolíšeňská

Zápis prvňáčků na ZŠ Novolíšeňská
Termín: 7.4.2017
8.4.2017

13.00 – 18.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

Co Vám můžeme nabídnout ?
• přátelskou atmosféru
• edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu
(spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
• logopedii – pro děti s vadami řeči
• výuku anglického jazyka již od 1.ročníku,
výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)
• rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
• zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené
na pohybový rozvoj dítěte, 2.st. - zaměření na volejbal a kopanou)

• individuální péči pro děti se specifickými poruchami učení
• činnost školního psychologa a Školního poradenského

pracoviště (konzultace, rady rodičům i dětem)
• v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton,
Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí ve skupinách, projektové vyučování)
• dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
• kvalitně vybavené učebny s 16 interaktivními tabulemi
• školní knihovnu s přístupem na internet
• o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů,
šplhadel, herních, výtvarných a čtenářských koutků před třídami
• výjezdy na školy v přírodě, k moři, lyžařské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
• provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin
sportování, výlety, keramika, netradiční zájmové činnosti
• zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, keramika,
hra na flétnu, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční, aerobic...
K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a starší.
Rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí, kartičku zdravotní pojišťovny, rodný list
dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pokud mělo dítě odklad - vyrozumění o
odkladu, doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce.
Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání,
pravolevou a prostorovou orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost a sebeobslužné činnosti.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 3.4. – 6.4.2017 (dopolední hodiny)

Rodiče mají možnost si v doprovodu paní učitelky prohlédnout školu - každou celou hodinu.
Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží,
aby se děti naučily co nejvíce, byly spokojené a veselé.

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno • www.zsnovolisenska.cz • tel. 515919711 (15)
• e-mail: skola@zsnovolisenska.cz

ŽIvot - RAdost - FAntazie
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ZŠ Masarova
Projekt VESMÍR
Vesmír je vzrušujícím tématem nejen pro děti na různých stupních vzdělávání, ale také pro mnohé erudované vědce, kteří si jej zvolili jako hlavní předmět svého bádání, a to dost možná již kdysi dávno
v dětství. Jelikož také nás tato tématika zaujala, rozhodli jsme se i my
v 5.C pořádně se do této problematiky ponořit a zjistit o vesmíru co
nejvíce.
Náš projekt probíhal od poloviny listopadu do poloviny ledna
a v tomto období jsme s dětmi splnili mnohé úkoly nejen z přírodovědy, ale také z českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy a pracovních činností. Dále děti samostatně vytvářely modely Sluneční
soustavy a v návaznosti na to si také připravily prezentaci s úkoly pro
naši partnerskou třídu. Díky projektu si děti osvojily mnoho nových
informací, zlepšily si zase o něco své prezentační dovednosti a schopnost klást otázky a vhodně na ně odpovídat. Odměnou za dobře vykonanou práci jim byly nejen nově nabyté vědomosti a dovednosti,
ale také návštěva planetária, kde se dětem moc líbilo.
Mgr. Veronika Ovesná

Výlet dětí do Prahy
Školní parlament uspořádal Jarmark,
soutěž o nejoriginálnější výrobek. Zapojily
se do ní děti z 1. i 2. stupně a přišlo ji podpořit i mnoho rodičů.
O první cenu se rozdělily třídy 2. B a 8.
A. Děti z druhé třídy vyrobily Stromy přání
a děti z osmé třídy si daly práci se šťavnatými řízky.
Odměnou pro obě třídy byla návštěva
Království železnic v Praze.
Děti se společně vydaly do Prahy dne
1. 2. 2017. Moc se jim v Praze líbilo, odnesly
si velké zážitky nejen z výstavy Království
železnic, ale i z mnoha historických památek
a ti nejmenší i z cesty metrem.
Starší děti zaslouží pochvalu za to, jak se
věnovaly těm menším.

ZŠ MASAROVA 11
pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Pátek
Sobota

7. 4. 2017 14.00 – 18.00 hod.
8. 4. 2017 9.00 – 12.00 hod.

Dny otevřených dveří od 3. 4. do 6. 4. 2017 8.00 - 16.00 hod.
Nabízíme:

Mgr. Eva Zejdová

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 (včetně dětí, které měly odklad).
Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách.

www.zsmasarova.cz

líšeňské noviny

zsmasarova@zsmasarova.cz

 544321200  731495163
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ZŠ Holzova
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ZŠ Horníkova
Veselé dny a další akce pro zdravé klima školy

Do you like mathematics?

Škola přece není jen o učení. I u nás se koná řada akcí, které mají
„okořenit“ školní docházku. Máme tak možnost se společně zasmát
nebo se nenásilnou formou poučit.
Celý jeden únorový týden
probíhal „Veselý týden“. Každý
den byl v duchu různých převleků a krátkých soutěží v tělocvičně školy pod taktovkou školního parlamentu Horníci. Všichni
učitelé i žáci všech ročníků se
tak mohli setkat v netradičních
převlecích. Některé byly opravdu povedené. Fotky můžete
shlédnout ve fotogalerii na našem webu. Další podobné akce
jsou v plánu, tak se těšte.
Celý školní rok běží na plné
obrátky „Patronát deváťáků nad
prvňáčky“. Máme společné akce, kdy se vzájemně navštěvujeme, učíme se, hrajeme hry nebo si jen tak povídáme. Je fajn se potkat
na chodbě a pozdravit se plácnutím jako dobří kamarádi.
V úterý 31. ledna jsme za nimi opět přišli, abychom jim předali
jejich první vysvědčení. Bylo to bezva zahrát si na učitele, pozorovat
jejich rozzářená očka, pochválit je za samé jedničky.

If your answer is „Yes, I do“, continue reading. In this article
there are a few tasks that we solve in mathematics lessons in a class
with extended teaching of English and mathematics. Can you solve
them too?

Žáci devátých ročníků

1) Calculate and round the result to two decimal places:
21,563 + 0,5482 =
2) In a restaurant Peter paid for soup CZK 35, for steak
with potatoes CZK 158 and CZK 46 for a drink. How much CZK
did he get back if he paid with a CZK 500 banknote?
3) Which statement is true?
a) An angle that measures 85 degrees is obtuse.
b) An angle that measures 85 degrees is acute.
c) An angle that measures 85 degrees is right.
d) An angle that measures 85 degrees is straight.
Správné odpovědi i s překladem naleznete v aktualitách na našem
webu www.zshornikova.cz.

Mgr. Ludmila Čoupková

Srdečně Vás zveme na

Dny otevřených dveří:

20.–21. 2. a 3.–6. 4. 2017
vždy v 9.00, 10.00 a v 11.00.
V úterý 21. 2. a 4. 4. i ve 14.00 a 15.00
Ve vestibulu školy si Vás vyzvedne průvodce.

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1
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K zápisu uvítáme děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
Dotazy k odkladu školní docházky zodpovíme na hhegarova@zshornikova.cz.

líšeňské noviny
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OPĚT OTEVŘENO

ZAHRADNICTVÍ

Bělohorská 102

Po - Pá: 8:00 - 18:30
So: 8:00 - 18:00
Ne: 9:00 - 17:00

511 146 600

e-mail: zahradnictvi-julianov@nekolny.cz

Mateøská škola Hochmanova 25, Líšeò
hledá kuchaøku na plný pracovní úvazek.
Pøedpokládaný nástup od 1. 4. 2017.
Informace na tel. 774 278 004, sk.hochman@seznam.cz
14
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www.veterinanespor.cz
VETERINÁRNÍ KLINIKA

ZASKLENÍ LODŽIE
ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE

MVDr. Jindøich Nešpor a kol.

Originální ﬁnský zasklívací systém posuvných
a otočných tvrzených skel bez svislých rámů.
Na přání doplňkové konstrukce, vykrytí spodní části
zábradlí, možnost barevného řešení, sušáky prádla atd.
NEJVĚTŠÍ
VÝROBCE V ČR
ZASKLENO VÍCE
NEŽ 80 000
LODŽIÍ
A BALKONŮ

Záruka 5 let!
Množstevní sl
evy.
Dodávky v celé ČR.
Montáže se provádí
po celý rok.
Lidická 31, 602 00 Brno (budova MONETA Money Bank – 4. poschodí)
Tel.: 541 248 697 • Mobil: 728 440 150, 722 984 156
optimibrno@seznam.cz, www.optimi.cz
Držitel ISO 9001:2009 a výhradní licenční výrobce
v ČR podle světového patentu WO 89/05389
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 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.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

• prevence – interna• diagnostika – RTG – EKG – SONO Doppler • chirurgie – ortopedie –
neurochirurgie • gynekologie – porodnictví • stomatologie • pohotovost – hospitalizace
• specializace – posuzovatel ortopedických vad DKK, DLK, OCD, luxace patelly,
spondylóza • endoskopie: artro-gastro-cysto-rhino-otoskopie •

NOVÌ OTEVØENO od 1. 1. 2017
Po–Pá 9–11 15–19, So 9–11
Tel.: 777 234 188
602 945 769
Email: info@veterinanespor.cz
Neklež 19, 628 00 Brno-Líšeò

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz

Dovoz inkontinenèních pomùcek
Hledáme pomocnou kuchaøku, nástup dle dohody,
nejpozdìji srpen 2017.
MŠ RADOST, Michalova 2, Brno, tel. 776 216 878

Thajské masáže • Tìhotenské masáže
Tradièní hatha jóga s fyzioterapeutkou
Bednaøíkova 1a, Brno-Líšeò, tel.: 721 281 837
www.meriyin.com

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 Sháním pronájem bytu i v RD 2+1, 2+kk nebo 3+1. T.: 739 854 956.
 HLEDÁM BYDLENÍ V LÍŠNI NEBO POBLÍŽ. Dům nebo byt. Záleží
na ceně. T: 722 012 297.
 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
 PRO REKONSTRUKCI starší chalupy na Vyškovsku HLEDÁME
PARTU ZKUŠENÝCH ŘEMESLNÍKŮ. Možnost přespání, platíme
hotově. Práce od jara do podzimu. Tel.: 605 721 363.
 Přijmeme pracovníky na HPP v Brně na pozice: ostraha, recepční
a na úklidové práce, zkrácený úvazek 4–6 hodin, pracovní doba dle
dohody (práce s bateriovými stroji, vysavači, umývání prosklení).
Požadujeme OZP, slušné vystupování a čistý RT. Kontakt: 604 785 750.
 Koupím staré mechanické hodinky i nefunkční. Přijedu. Tel.: 739 092 795.

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 Po–Čt
14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

líšeňské noviny
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V sobotu 18. února se v Dělňáku konal XXI. Líšeňský ples. Tímto velmi děkujeme za účast vám, příchozím, a také vystupujícím kapelám, kterými byly stejně jako minulý rok Flash Band a Meteor z Prahy. Velké díky si zaslouží i další vystupující
a také naši sponzoři za ﬁnanční podporu a další přispěvatelé do tomboly s krásnými cenami. Dále také děkujeme rodině
Belcredi za poskytnutí prostoru před zámkem na Líšeňských ostatcích 2017.
ZÁKLADNÍ
LOGO:
Už nyní jsme
zvědaví
na příští rok, do té doby – uvidíme se v Dělňáku!

STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Irský večer: Sv. Patrick

C:
M:
Y:
K:

0
100
100
0

C:
M:
Y:
K:

0
2
0
60

C:
M:
Y:
K:

100
100
100
100

(pátek, 17. 3.JEDNOBAREVNÉ
2017, 19.00
hod., Dělňák, Klajdovská 28)
VARIANTY:
Po několik let se již tradičně v líšeňském Dělňáku slaví den Sv. Patricka. A jinak tomu nebude ani letos.
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční irskou hudbu, na vystoupení tanečních souborů.
Doprovodným programem budou jako obvykle keltské stánky a ochutnávka whisky.
PANTONE 363
(80, 0, 100, 18)

STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Divadlo Maškara: Charleyova teta

(sobota, 18. 3. 2017, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
A přichází klasika – Charleyova teta, která měla premiéru v podání Divadla Maškara 20. 11. 2015.
V pojetí paní režisérky to však až taková klasika není. Pojetí originální a zápletka staronová.
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Komedie vypovídá
o dvou oxfordských studentech, kteří by rádi pozvali své vytoužené dívky
na schůzku. Díky své stydlivosti se ji však rozhodnou pojmout jako setkání s Charleyovou tetou.
V této roli však zcela nečekaně pro oba vystoupí student Babberley, který nečekaně zahýbá celým dějem…

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:

STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

1. 3. (st) 17.00 Líšeň a Brno – Tady jsem doma: Líšeň 2027
16. 3. (čt) 18.00 Vážná hudba na zámku
21. 3. (út) 10.00 Divadlo Kasperle:
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
21. 3. (út) 17.00 Naděžda Pelikánová – Půvab toulek krajinou (vernisáž)
22. 3. (st) 17.00 Líšeň a Brno – Tady jsem doma:
Osudový okamžik – Pekařská 1976

26. 3. (út) 16.00 Divadlo plyšového medvídka:
Hoši od Bobří řeky
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
27. 3. – 3. 4. (po–po) Jeden svět Brno
29. 3. (st) 17.00 Líšeň a Brno – Tady jsem doma: Setkání pod Brnem
31. 3. (pá) 19.30 Cimbálová muzika Líšňáci

Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň

Sport

Přehled utkání mužstev SK Líšeò
v březnu 2017
Ne 12. 3.
So 18. 3.
So 25. 3.
Ne 26. 3.
So 1. 4.

10.00/12.00
15.00
10.00
10.00/12.00
15.30
10.00/11.45

Ne 2. 4.

13.00
15.30
10.00/10.00
14.00

U17/16–HFK, SCM liga
SK A–Kroměříž, MSFL
U19–Kroměříž, SCM liga
U17/16–Zlín, SCM liga
SK A–HFK, MSFL
U15/14–Znojmo,
SpSM Liga v Podolí
SK B–Žebětín, I. A tř. sk. A
SK C–Chrlice, MP
U13/12–FŠ Třebíč,
SpSM liga v Podolí
U12 B–Chrlice, MP žáků
hř. TCM Mar. údolí

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Líšeň pořádá

Turnaj ve stolním tenisu
neregistrovaných
Datum:
Místo:
Zahájení:
Prezence:
Startují:
Systém:
Ceny:

sobota 11. 3. 2017
malý sál sokolovny Belcrediho 27, Líšeň
8.30 hod.
8.00–8.30 hod.
účastnit se mohou neregistrovaní hráči,
turnaj je určen pro všechny věkové kategorie
podle počtu přihlášených
hráči na prvních třech místech obdrží věcné ceny

Občerstvení pro hráče zajištěno. Hraje se podle pravidel
stolního tenisu, je nutná sportovní obuv, která nemá černou
podrážku. Rakety je možno zapůjčit na místě.
Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň.
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