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Ostatky a podpora radnice

aždoročně v sobotu před popeleční středou zaplaví líšeňské ulice rej masek a krojů. V novodobé éře Líšeň slaví
ostatky od roku 2012 a navazují tak na historickou tradici.
Ostatky byly obnoveny zejména díky Národopisnému souboru Líšňáci a především pak jeho tehdejšímu vedoucímu Josefu Trávníčkovi. Ten s nápadem přišel a vymyslel také podobu
celého svátku. Čerpal při tom z pramenů sběratele líšeňských
zvyků a tradic Františka Svobody, který shromáždil řadu materiálů z původních historických ostatků, které se v Líšni konaly
až do první světové války.
Tradici se Trávníčkovi a Národopisnému souboru podařilo
obnovit také díky spolupráci s Divadlem Líšeň, které se postaralo zejména o organizaci a podobu průvodu masek a jejich
výrobu, komunitní část celého projektu si pak na starost vzalo
občanské sdružení Líšeň sobě. Organizačně a technicky nemalou měrou každoročně přispívá také příspěvková organizace
líšeňské radnice KCL – Kulturní centrum Líšeň. Akci pak

líšeňské noviny

financuje líšeňská radnice, která podporuje jak pořádající spolky a sdružení, tak pod něj spadá i spolupořádající KCL.
Letos se začátkem března konaly obnovené ostatky už po
osmé. Při jejich přípravách ale především z opozičních lavic
vyvstaly hlasy, které považují podporu akce ze strany radnice
za nedostatečnou. Líšeňské noviny tak přináší dva pohledy na
celou záležitost.
Redakce Líšeňských novin
Foto: Brněnský deník Rovnost, ostatky 2018

Zveme občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 11. 4. 2019 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.
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Ostatky a podpora radnice

Vyjádření Sousedů z Líšně
k dotaci Líšeň sobě z.s.

Líšeňský rok rámují tradiční
akce, mnohé z nich se podařilo
obnovit

Líšeňské ostatky si i přes svou krátkou historii zajistily místo
mezi „tradičními“ líšeňskými akcemi. Jednoznačně za to můžePles, Ostatky, Velikonoce, Pálení čarodějnic, Den dětí, Hody,
me poděkovat lidem, kteří byli u jejich zrodu a podílejí se dodnes
Vánoce a Farmářské trhy – všechny tyto akce si získaly své pevné
na jejich organizaci. Také je potřeba zmínit, že by tato akce pravmísto v rámci společenských akcí a hrdě užíváme přívlastek líděpodobně nikdy nevznikla bez podpory MČ formou dotací.
šeňský či líšeňské. Hrdost na Líšeň vidíme často i u zvolených
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ni, kdy se aktivní lidé podílejí na kulturním či sportovním životě
samostatnou kapitolu či článek.
obce za pomoci radnice.
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Výdejní termíny potravinové
banky Klára pomáhá z.s.
Organizace Klára pomáhá z.s. distribuuje ve spolupráci se spolkem
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. potraviny a drogerii zdarma pro pečující a pozůstalé. Výdejní místo je v naší poradně pro
pečující v Brně-Líšni na Poliklinice Horníkova (Horníkova ul. 34). Výdejní dny jsou přibližně ve dvoutýdenních intervalech. Přijít může každý,
kdo doma dlouhodobě pečuje (nebo donedávna pečoval) o někoho blízkého. Je vhodné se předem nahlásit na mailovou adresu: lukas.karnet@
klarapomaha.cz, nebo na tel. čísle: 733 678 819 (stačí sms).
Nejbližší výdejní termíny jsou: 5. března, 19. března, 2. dubna,
16. dubna a 30. dubna vždy od 930 do 1200.
PhDr. Lukáš Karnet, koordinátor pro styk s veřejností,
konzultant Klára pomáhá z.s
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Mediím na kloub
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Žijeme v době
informační,
informace
nebylo
nikdy
snazší získat.
Stejně tak ale nebylo nikdy snazší se v nich ztratit, uvěřit falešným zprávám nebo falešným mailům.
Proto je uváděn nový projekt Senzačních seniorů „Mediím na kloub“.
Tento projekt vám pomůže se ve světě medií vyznat. Tato přednáška bude v Líšni dne 19. 3. 2019 v sále na ÚMČ Jírova 2 od 10 do 13 hodin. Přednášejícím bude Z. Svoboda z Nadačního fondu Lepší senior, který bude
hovořit o mediální obezřetnosti a zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a novinářky z ČT L. Surovcová, P. Kubálková a T. Strnadová.
Přednáška se koná pod záštitou starosty Mgr. B. Štefana.
Přijďte mezi nás přijít mediím na kloub! Těšíme se na vás!

Blanka Tuscherová, Klub seniorů z. s., Brno-Líšeň
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Zprávy z radnice

Zábava i práce –
ohlédnutí za minulým měsícem

Ú

nor je tradičně měsícem, ve kterém se
odehrává spousta překvapení i zábavy.
Mnohé z nás překvapilo počasí, za pár posledních let se v Brně nestalo často, že bohatá
sněhová nadílka nejen napadla, ale dokonce
i vydržela! Všechny kopce v Líšni byly hojně
využívány dětmi k bobování a sáňkování.
Dospělí již tak nadšení nebyli, ale plesová
sezona, která byla v plném proudu zase znamenala jejich zábavu.
V únoru se konečně podařilo otevřít pro
návštěvníky objektu polikliniky nová sociální zařízení, v současné době probíhá plánovaná rekonstrukce druhé části. Bohužel
mráz, sníh a jeho následné tání odhalilo velké překvapení – havarijní stav střešního pláště tělocvičny na ZŠ Masarova jehož rekonstrukce, kterou zajišťoval Magistrát města
Brna, byla dokončena v prosinci roku 2011.
Doufám, že ve chvíli, kdy budete číst tento
článek, bude již jasné, proč povrch střechy
vydržel pouhých 7 let a střecha bude opravena.
Podařenou akcí v duchu dobré zábavy
bylo vyhlášení sportovce Líšně za rok 2018.
V Dělňáku jsme odměnili sportovce a trenéry na základě nominací sportovních klubů,
spolků a organizací. Moderátorem večera byl

Petr Švancara, což samo
o sobě bylo předzvěstí
dobré nálady. Dík za organizaci akce patří sportovní komisi, organizačnímu výboru a KCL.
V únoru také proběhla v Brně celostátní
konference na téma Metropolitní spolupráce, které se zúčastnili představitelé vlády, poslanecké sněmovny, primátoři a zastupitelé
statutárních měst. Výstupem z konference
bylo (jak mi vyplynulo z mých poznámek)
konstatování, že v minulých letech se Brno
stalo lídrem spolupráce nejen na regionální
ale i na celostátní úrovni. Mnohé problémy,
zejména dojíždění za prací, bydlení, zlepšení
životního prostředí, cyklodoprava atd. je třeba řešit komplexně – a tato témata se dotýkají v současné době nás všech. Cílem je získání
a lepší využití finančních prostředků.
Měsíc březen, který je před námi, znamená většinou příchod jara. První květiny, více
sluníčka a doufejme i menší teplotní výkyvy,
které v únoru společně s chřipkou trápily zejména seniory. Nejen jim, ale i všem Líšňákům přeji vydařený březen.
Ing. arch. Iva Kremitovská
I. místostarostka

Pojďte se zase setkat se Sousedy
Milí sousedé,
nejdříve nám dovolte vám poděkovat i touto cestou za důvěru, kterou jste nám projevili v říjnových volbách. Vaše názory jsou
pro nás stále velmi cenné a chceme jim naslouchat.
Možná jste si všimli, že pro vás i nadále
pořádáme setkání, na kterých se s námi můžete podělit o to, co vás v Líšni trápí a co by
se podle vás mohlo změnit. Je jasné, že tato setkání nemají takovou intenzitu jako
v předvolební kampani. Je to dáno i tím, že
spoustu času věnujeme práci spojené s funkcí zastupitelů.
Aktuálně jednáme s koaličními zastupiteli o umožnění adopce veřejné zeleně. Výsledkem by měla být možnost jednoduchým
způsobem požádat o pronájem obecního pozemku například pro vytvoření předzahrádky u panelových domů.
Dále jsme společně s Líšeňskými spolky
iniciovali jednání s radnicí ohledně rekonstrukce Orlovny, na kterou je získána 20 miliónová dotace, ale díky nečinnosti radnice
hrozí její propadnutí.
Jedním z předchozích setkání byly i vánoční Farmářské trhy, kde jsme pro vás připravili sousedskou kavárnu. Vždycky se snalíšeňské noviny

žíme, aby naše setkání měla i nějaký další
smysl. Tentokrát to byla sbírka pro líšeňský
Klokánek. Díky vám jsme mohli dětem předat cca 10 kilo trvanlivých potravin, poukazy do lékárny v hodnotě 500 Kč a 6.820 korun
a 3 eura v hotovosti nejen na vánoční radosti,
ale hlavně na každodenní provoz. Děkujeme
všem, kteří přispěli! V podobných aktivitách
máme v plánu pokračovat i nadále, a budeme vděční, pokud se na nich budete podílet
s námi.
Kromě toho jste u nás mohli podepsat
petici za umístění bankomatu na náměstí
Karla IV., kterou iniciovali kolegové ze
STAN, a musíme konstatovat, že se setkala
s velkým ohlasem nejen u „starolíšňáků“, ale
ukázalo se, že Líšňáci drží spolu, ať už jsou
ze sídliště nebo staré části.
Aktuálně jste se námi mohli setkat také
na Líšeňských ostatcích a chystáme pro vás
společně s některými Líšeňskými spolky
setkání na nadcházejících Farmářských
trzích 23. března. Můžete se těšit nejen na
tvořivé dílny tentokrát s velikonoční tematikou pro děti i dospělé.
vaši Sousedé z Líšně
www.sousedezlisne.cz
facebook.com/SousedeZLisne

Linka 55 zůstane
zachována. I po prodloužení trolejbusu
Dlouhá léta se líšeňští politici pokoušeli o prodloužení trolejbusové trati z Vinohrad až do Líšně. Realizace této akce byla
konečně zahájena.
Jakmile to počasí umožní, začnou dělníci
pracovat na výměně sloupů veřejného osvětlení od zastávky Novolíšeňská. Nové už budou osazeny elektrickým vedením tak, aby je
mohly využívat trolejbusy až k nové konečné
u trafostanice se zázemím ve smyčce Jírova.
Celou investiční akci řídí Dopravní podnik města Brna. Přestože se jedná o zkušeného investora, akce vyvolá určitá dopravní
omezení – dočasné zúžení čtyřproudové komunikace Novolíšeňská a v závěru omezené
využití konečné zastávky Jírova.
Trolejbus obslouží dále také zastávky
Bartákova a Rotreklova. Navíc bude odstraněna dopravní hrozba, kterou představují
trolejbusy parkující na konečné Novolíšeňská a nebezpečně přejíždějící čtyřproudovou
silnici.
S prodloužením trolejbusové trati hrozilo, že DPMB zruší některá stávající autobusová spojení. Díky několika dlouhým a náročným schůzkám jsem vyjednal zachování
stávající linky 55, která bude nadále jezdit po
své trase, tedy propojovat sídliště se starou
zástavbou.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Našim jubilantům
Vážení a milí Líšňáci,
je tradicí v naší městské části, že starosta
a místostarostové navštěvují naše seniory
a osobně jménem obce blahopřejí k významným životním jubileům: 80, 85, 90 a více let.
Blahopřání je spojeno s věcným darem
a krátkou návštěvou v bydlišti jubilanta.
Kvůli ochraně osobních údajů již však
Úřad městské části nemůže jubilanty sám
oslovovat. Máte-li proto o tuto gratulaci zájem, pro sebe nebo své příbuzné, kontaktujte
prosím sekretariát radnice.
Děkujeme a doufáme, že se nám tuto
pěknou tradici podaří zachovat.

Vážení čtenáři Líšeňských novin,
v případě problémů s doručováním
Líšeňských novin na Vaši adresu,
prosím, o zprávu na mail:

info@settronic.cz,

nebo na telefon č.

603 588 964, 548 538 528.
J. Prodělal,
redaktor Líšeňských novin
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Školství

Stalo se

V Salesku jsme slavili

Čtvrtek 31. ledna je již tradičním dnem oslavy zakladatele salesiánů svatého Jana Boska.
Pro letošní rok byl pro děti a mládež připraven soutěžní program na ledě. Ve 14 hodin se
led naplnil dětmi, které soutěžily v různých
disciplínách. Zvládnout musely slalomové
překážky, vyzkoušely si své dovednosti s flor-

balovou hokejkou na ledě. Čekalo na ně také střílení z luku na terč, průjezd slalomu
s ping-pongovým míčkem na pálce. Někteří
zájemci si vyzkoušeli zahrát hokej. Vše završila vědomostní poznávací hra o Donu Boskovi, s jehož rodinou se děti mohly seznámit.
Na závěr jsme si všichni zahráli hru „metro“.
Přestože do cíle jsme nedojeli, zažili jsme při
ní spoustu legrace. Odpolední program od
16 hodin pokračoval opět na ledě, kde si děti
zdarma volně zabruslily, pokud přinesly
ukázat své vysvědčení. Celodenní slavnost
završila slavná mše svatá v 18.15 hodin ve
sportovním sále a oslava pracovníků Saleska
a dobrovolníků na ledě.
P. Ladislav

Sportovec roku

Ve středu 30. ledna se Salesko druhým rokem
zúčastnilo akce „Sportovec Líšně“, kde byli
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oceněni dva naši sportovní nadšenci. Prvním byla Monika Sobotíková, která dostala
cenu za stolní tenis. Vyhrála krajský přebor
ve Strážnici a reprezentuje naše středisko na
všech soutěžích, které se týkají stolního tenisu. Druhým oceněným byl náš zaměstnanec
Ladislav Banďouch, který se zasloužil o turnaje mládeže ve florbale a fotbale v Kroměříži či Praze. V doprovodném programu se
ukázala naše taneční skupina Angles crew
s tanečním vystoupením.
Jana Žáková

Karnevalový pohádkový víkend

Třetí lednový víkend patřil v Salesku karnevalům. Děti přišly v nádherných maskách, tančili jsme, soutěžili, vyráběli, radovali se a veselili.
Letos jsme se inspirovali pohádkami pro nejmenší a sobotní karneval si užili s makovou
panenkou a motýlem Emanuelem, černým
kosem a moudrou makovicí. Nedělní karneval zase navštívil Večerníček, malá čarodějnice, víla Amálka, Červená Karkulka, Káťa
a Škubánek, Bílá paní na hlídání a Křemílek.
Zažili jsme tanec na novinách, polštářový

tanec, tanec s Abraxasem, procházení opičí
dráhy, třídění barviček, představování jednotlivých masek do mikrofonu a občerstvení
jablíčky, pomeranči, mandarinkami, sušenkami a teplým čajem, což je ten správný
a možná nejlepší recept na dobrou náladu
a zahřátí v mrazivých dnech. Děkujeme, že
jste si udělali čas a společně si s dětmi užili
víkendové veselí.
Martina Kosíková

Chystáme pro vás

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

9. 3., 16.30–18.00 – Jarní salesková burza
Burza obuvi, oblečení, hraček a potřeb pro
děti od 1 roku do 15 let. Chcete-li nakupovat,
zapište si termín do diáře a přijďte! Možnost
dát si kávu, čaj, místo pro hraní pro děti (herna bez dozoru).
7. března, 9.30–12.00, zveme vás, milé maminky, do Dopoledního klubu maminek na
povídání Jak o sebe lépe pečovat, aby záda
nebolela, nejen po porodu… s fyzioterapeutkou Mgr. Julií Jelínkovou.
21. března přivítáme jaro drobným tvořením a BYLINKAMI. S případnými dotazy
se obracejte na Marii Tomášovou (marie.
tomasova@salesko.cz). Místo pro hraní pro
děti (herna bez dozoru).
21. 3., 16.00 v Mariánském údolí ve spolupráci s rodinným centrem Pastelka a Stonožka Vynášení Moreny – společné loučení se
zimou a vítání jara.

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Vážení přátelé,
seznamte se s březnovými nabídkami prodejen v LCOS. Připravili pro vás svěží jarní akce.
Prodejna Bikemax zvýhodňuje v měsíci březnu ceny za servis kol. Zaplatíte o 30% méně
a to stojí za to. Přijďte včas, nebudete čekat
dlouho a mezi prvními si užijete přírodu i ze
svého sedla. A pokud zvažujete koupi nového
kola či elektrokola, prodejci v Bikemax dobře
poradí s výběrem, kolo si zde můžete také vy-

PIZZA AKCE
U FIDELA

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

zkoušet a rovnou ho koupit a odjet na něm
domů, kola mají skladem.
Restaurace U Fidela slaví dva roky od zahájení provozu své pizzerie. I v březnu si tak můžete přijít vychutnat pizzu z kvalitních surovin
za super cenu 109 Kč, a to vždy od neděle
17 hodin do úterý 22 hodin. Dobrou chuť!
Sklizeno zve zákazníky na ochutnávky kvalitních sýrů, salámů a jiných dobrot, které potěší
všechny smyslové buňky. Kdy jindy se začít
více starat o figuru než na jaře? Začněte dobrým jídlem a hned to půjde snáz.

LÉKÁRNA MASAROVA

SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

(Platnost nabídky 4.3.–31.3.2019)

119 Kč
75 Kč
679 Kč
279 Kč
139 Kč
135 Kč
155 Kč
119 Kč
109 Kč
83 Kč
129 Kč
169 Kč
99 Kč
249 Kč
229 Kč
139 Kč
119 Kč
199 Kč
169 Kč

PROMOAKCE
PROMO

člen sítě MAGISTRA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12

VÝHODNÁ BŘEZNOVÁ NABÍDKA
Apo-ibuprofen 400 mg 100 tablet
Ibalgin 400 mg 48 tablet
GS Condro Diamant 120 tablet
Voltaren Forte 2,32%, 100 g
Strepsils 24 pastilek různé druhy
Orofar 24 pastilek
Orofar sprej 30 ml
Septabene 16 pastilek, různé druhy
Mucosolvan sirup pro dospělé 100 ml
Ambrobene sirup 100 ml
Hedelix sirup 100 ml
Magne B6 forte 50 tablet
Muconasal plus sprej 10 ml
Biopron 9 Premium 30+10 tablet
Urinal akut 10 tablet
Procto-glyvenol krém 30 g
Rennie 48 žvýkacích tablet
Rennie 96 žvýkacích tablet
Iberogast kapky 20 ml

V Lékárně Masarova najdete jako každý měsíc celou řadu cenově zvýhodněných léků
a preparátů na podporu zdraví. Nabízí zde
také zdravotní obuv, nízké ceny na dětskou
výživu, dermokosmetiku, kvalitní čaje, nebo
vám i preventivně změří tlak.
V Drogerii a domácích potřebách hospodyňky zajisté ocení široký výběr prostředků pro
jarní úklid. K mání tu je třeba oblíbený Sidolux,
italské výrobky Madel včetně jejich ekologicky
šetrné série Winni´s a mnoho dalších osvědčených značek za bezkonkurenční ceny.

ZAPOMENTE
NA GOTHAJ

EUCERIN 2+1 ZDARMA
(akce se nevztahuje
na akční balení)

Mortadella s pistáciemi
- italská delikatesa za
příznivou cenu

ka

ochutnáv

36,90 / 100 g

PRO DĚTI
Sudocrem 125 g
149 Kč
Mollers Omega 3 různé druhy
249 Kč
Rakytníček želatinky různé druhy 199 Kč

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
Těšit se můžete na trhané vepřové maso
ve Fidelově pita chlebu a jiné dobroty…

u

fid
ela

PIZZA AKCE
každou neděli od 17 h do úterý 23 h
italská pizza z naší nabídky za neuvěřitelnou
cenu 109,–

Po celý BŘEZEN
akční cena

CE
RESTAURA

RETRO AKCE
od neděle 17 h do úterý 23 h
STAROBRNO MEDIUM 25 Kč
dále fernet, rum Božkov, Captain Morgan,
Fíková vodka, svařené víno, sudové víno 0,2l,
Božkov zlatý, Vojenský mozek, horký nápoj Svěží dech
vše za jednotnou cenu 25 Kč

BŘEZEN 2019
www.ufidela.cz.

centrum

SKLADEM
PRODEJNĚ
Í
TOTÁNALN

Drogerie a domácí potřeby

J
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Ý
V
128 DOSPĚLÝCH KOL
K VYZKOUŠENÍ A ODBĚRU

42 %

62 DĚTSKÝCH KOL
37 ELEKTROKOL

až

ena

C

Vlasová kosmetika
Bione Cosmetics

-

69,
od

lyže, lyžáky, servis
BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h

Program – březen 2019
Sobota 2. března, 14.00–02.00 hod.
Líšeňské ostatky

Nejveselejší celolíšeňská atrakce!
14.00 hod.: Průvod stárků, krojované chasy a masopustních
maškar z ulice Kubelíkovy na náměstí Karla IV. a k zámku Belcredi.
Hraje Dechová hudba Palavanka.
15.00 hod.: Požehnání v kostele sv. Jiljí a Přehlídka maškar a zastřelení medvěda před zámkem Belcredi. Líšeňské masopustní lidovky
hraje Ostatková muzika Líšeň sobě.
16.00–18.00 hod.: Ostatková veselice v Dělňáku. Hraje Dechová
hudba Palavanka. Dále účinkují: Sbor Cvrčci, ZŠ Pohankova, soubor
Do tance s radostí RC Pastelka, Národopisný soubor Líšňáci. Volná
zábava krojovaných a maškar.
20.00–02.00 hod.: Taneční ostatková zábava v Dělnáku. Od 20.00
hrají Dechová hudba Palavanka a Cimbálová muzika Líšňáci. 20.30
– vystoupení Národopisného souboru Líšňáci. 23.00 – tradiční „pochovávání basy“ s průvodem plaček a maškar.
PRŮVOD: Kubelíkova ulice, nám. Karla IV., zámek Belcredi.
VESELICE a ZÁBAVA: DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstup zdarma – průvod a odpolední veselice. Vstupné na večerní
taneční zábavu: 100 Kč (Galerie) / 120 Kč (Velký a Malý sál).

Neděle 10. března, 16.00 hod.
ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky:
Oheň, země, voda, vzduch

Uvidíte prostě nevídané – názorné a atraktivní pokusy pochopitelně podané i docela malým divákům! Dozvíte se, proč horkovzdušné balóny létají a proč železné lodě plavou, jakou sílu má vzduch,
který nás obklopuje nebo kdy nejde papír zapálit sebevětším plamenem. ÚDiF bude vyrábět malé i větší rakety, nafukovat balónky
pomocí limonády, sfoukávat svíčky oxidem uhličitým nebo vyrábět fyzikální koktejl. Pořad je vhodný pro děti ve věku od mateřských škol po 5. třídy ZŠ. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné: 50 Kč (předprodej) / 70 Kč (na místě).

Čtvrtek 14. března, od 14 hodin
Exkurze do Divadla Radost

Návštěva legendární divadelní scény, která letos slaví 70. narozeniny! Kapacita je omezena – účast je nutné si rezervovat předem.
Sraz účastníků s potvrzenou rezervací nejpozději v 13.45 hod.

u vstupu do divadla z ulice Cejl. Další informace najdete na webu
KC Líšeň. DIVADLO RADOST, Cejl 29. Vstup zdarma.

Čtvrtek 14. března, 18.00 hod.
Březnová Vážná hudba na zámku

Vážná hudba na zámku Belcredi je společný projekt Kulturního
centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno. Cyklus
6 koncertů se koná od října 2018 do dubna 2019.
Obřadní síň ZÁMKU BELCREDI, Pohankova ulice.
Vstupné: 50 Kč (senioři, studenti) / 100 Kč.

Čtvrtek 28. března, 14.00 hod.
Exkurze do Archivu města Brna
aneb Výlet do brněnské historie

Zájemce archivem provede a tajemství odhalí PhDr. Hana Jordánková. Kapacita je omezena – účast je nutné si rezervovat předem.
Sraz účastníků s potvrzenou rezervací nejpozději v 14.00 hod. na
nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí 1. Další informace najdete na webu KC Líšeň.
NÁDVOŘÍ NOVÉ RADNICE, Dominikánské nám. 1. Vstup zdarma.

Pátek 29. března, 19.30 hod.
Cimbálová muzika Líšňáci

Tradiční taneční večer s CM Líšňáci.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28, Vstupné: 70 Kč.

Sobota 30. března, 9.00–12.00 hod.
Jarní pastelková burza

Tradiční dětská burza. Prodej dětského oblečení 0–15 let, boty,
hračky, kočárky, autosedačky, těhotenské oblečení. Registrace
pro prodávající na www.pastelka.net. Pořádá Rodinné centrum
Pastelka. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28, Vstup zdarma.

Sobota 30. března, 19.00 hod.
Divadlo Líšeň: Mazel a Sakumprásk

Experimentální autorské představení inspirované společenským
a politickým děním v České republice. Po představení beseda s Milanem Uhdem o proměnách politického stylu od devadesátých let
do současnosti. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné 80 Kč (předprodej) / 100 Kč (na místě).

Do Líšně zavítá hudební uskupení HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica!
Ve středu 24. dubna od 19 hodin v líšeňském Dělňáku přivítáme,
čerstvě po Velikonocích, hudební uskupení všem dobře známé.
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem
a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména

Foto: Marek Malůšek

z lidové tradice. Dramaturgie, která se začala pod vedením Jiřího
Pavlicy od roku 1978 postupně proměňovat, se také transformovala do širších souvislostí historických, geografických, ale také
společenských.
Pod taktovkou Jiřího Pavlicy, uměleckého vedoucího Hradišťanu,
zazní skladby tíhnoucí k odkazu lidové tradice s jejich filozofickým
přesahem. Tato hudba překračující hranice hudebních žánrů často
spolupracuje s osobnostmi z různých koutů světa.
Mezi kmenové sólisty, kteří nebudou chybět ani na tomto koncertě, patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.
Přijďte i vy na mimořádný hudební zážitek, který vám umožní zažít
toto originální a nezaměnitelné těleso české i mezinárodní hudební scény.
Vstupenky již brzy v prodeji online na smsticket.cz a také v Copycentru Líšeň, Jírova 10. Pro aktuální informace sledujte webové
stránky www.kclisen.cz nebo Facebook Kulturního centra Líšeň.
Cena vstupenky v předprodeji: 390 Kč. Cena vstupenky na místě:
450 Kč.
Denisa Sobolová, Kulturní centrum Líšeň

Kurzy, kluby, setkání – březen 2019
KURZY A CVIČENÍ

Kulturní centrum Líšeň nabízí volná místa v kurzech a cvičeních:
Pondělní jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Pondělí 17.00–18.00 hod. Nejbližší lekce: 4., 11., 18., 25. března.
Čtvrteční jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Čtvrtek 9.00–10.00 hod. Nejbližší lekce: 7., 14., 21., 28. března.
Angličtina pro seniory – začátečníci
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 12.30–14.00 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20., 27. března.
Angličtina pro seniory – mírně pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 14.15–15.45 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20., 27. března.
Angličtina pro seniory – pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 10.15–11.45 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20., 27. března.
U všech kurzů a cvičení je jedna zkušební lekce zdarma. A dále se
platí pouze poměrná část kurzovného do konce pololetí nebo školního roku. Jazykové kurzy jsou přizpůsobeny studentům 55+ s důrazem na konverzaci. Pokud se ukáže, že jste neodhadli míru jazykové pokročilosti, nevadí – po dohodě s lektorkou je možné přejít
do jiné, adekvátní skupiny.

Šachový klub

Pondělí 4., 11., 18., 25. března, 16.00–20.00 hod.
K partii zveme hráče všeho věku, od šachovým mistrů po naprosté
začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Klub se schází vždy pondělí v čase 16.00–20.00 hod.
K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (s výjimkou účastníků do 18 let, kdy je nutný souhlas zákonného zástupce).
Vstup je zdarma.

Tarokový klub

Úterý 5., 12., 19., 26. března, 17.00–20.00 hod.
Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Lektor Karel
Kabelka. Klub se schází v úterý v čase 17.00–20.00 hod. K návštěvě
klubu není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.

Setkání Klubu českých turistů,
odbor Lokomotiva Brno

Pondělí 18. března, 15.00 hod.
Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní pobočka Klubu českých turistů. Klub přijímá nové členy, na výlet s ním
můžete vyrazit i jako „nečlenové“.
K návštěvě schůzky není zapotřebí registrace ani přihláška. Účast
je zdarma.

Seniorský klub Réva

7., 14., 21., 28. března, od 14.00 hod., není-li uvedeno jinak
Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco
prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit.
Návštěvníci se také mohou zúčastnit programu Kulturního centra
Líšeň za zvýhodněných podmínek. Koordinátor Silvie Dražanová.
Klubová setkání probíhají ve čtvrtek od 14.00 hod. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (ty jsou nutné pouze
u některých kapacitně omezených akcí či aktivit – např. u exkurzí).
Vstup je zdarma, není-li uvedeno jinak.
Program setkání na březen
Čtvrtek 7. března od 14.00 hod.
Háčkujeme a pleteme – ruční výroba patchworkové deky pro děti.
Pokud nám chcete kouskem do skládačky přispět, ale plést doma,
budeme rádi. Kontaktujte nás na drazanova@kclisen.cz, tel. č.
734 313 653.
Čtvrtek 14. března od 13.45 hod.
Zájemci se mohou zúčastnit EXKURZE DO DIVADLA RADOST – více
informací je k dispozici v měsíčním programu KCL.
Čtvrtek 21. března od 14 hod.
Postavení pacienta v zdravotním systému ČR. Beseda s Poradnou
Dialog (od 15.00 hod.) aneb práva pacienta: Jak na volbu lékaře,
dostupnost zdravotních služeb nebo jaká jsou práva na informace.
Čtvrtek 28. března od 14.00 hod.
Exkurze do Archivu města Brna aneb výlet do brněnské historie.
Více informací je k dispozici v měsíčním programu KCL.
Rehabilitační cvičení
Každý čtvrtek, tedy 7., 14., 21., 28. března, se pro zájemce od 16.00
do 17.00 hod. koná rehabilitační cvičení pro seniory, které vede
Petra Sušická. K účasti není zapotřebí registrace ani přihláška.
Vstup je zdarma.
Počítačová poradna
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony,
vezměte je s sebou. Počítačová poradna se koná ve dnech 14. a 21.
března od 15.00 do 17.00 hod. K účasti není zapotřebí registrace ani
přihláška. Vstup je zdarma.
Všechny kurzy, cvičení a kluby fungují v prostorách volnočasového
centra KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň (není-li uvedeno jinak).
Kontaktní osoba: Silvie Dražanová, mobil: 734 313 653,
e-mail: drazanova@kclisen.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, mobil: 731 564 418,
e-mail: info@kclisen.cz, FB: kulturnicentrumlisen, www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň.

Komunitní zahrada LíZa přijímá nové členy
Chtěli byste si vypěstovat vlastní zeleninu v souladu s přírodou? Ale nemáte
vlastní zahrádku?
Na pozemku Dětského lesního klubu
Kvítek ve Staré Líšni na Zlámankách funguje
již druhý rok komunitní zahrada LíZa díky
spolupráci dobrovolníků a za podpory našich sponzorů. LíZa je otevřená široké veřejnosti. Stávající členové LíZy si zde pěstují
vlastní zeleninu bez použití chemie buď na
líšeňské noviny

volných plochách, nebo na vyvýšených záhonech.
Aktuální informace můžete najít na facebooku DLK Kvítek nebo na webu www.
lesnikvitek.cz.
Na rok 2019 se u nás najde ještě pár volných záhonků, takže pokud je vám myšlenka vlastní biozahrádky blízká, dejte nám
vědět na liza@lesnikvitek.cz.

„Zápis do 1. třídy ZŠ AKADEMIA“,
pondělí 1. 4. 2019, 15–18 hod.
„Zápis do 1. třídy ZŠ AKADEMIA“
(2. termín), úterý 23. 4. 2019, 15–18 hod.
„Školákem na zkoušku“,
pondělí 18. 3. 2019, 9–10 hod. (Rašelinová 9)

Přijďte si vyzkoušet, jaké je to být prvňáčkem.
Podíváte se, jak vypadá škola a jednotlivé třídy,
dozvíte se, co všechno se ve škole děti učí, a nakonec
si vyzkoušíte, jak probíhá školní hodina. Registrujte
se na kourilova@akademy.cz nebo na tel. 544 211 547.
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Kam v Líšni
1. 3.–29. 3.
2. 3. 14.00		

Líšeňské ostatky. Ul. Kubelíkova, nám. Karla IV., zámek, Dělňák.

4. 3.

Šachový klub. K partii zveme hráče všeho věku, od šachových mistrů

sobota

16.00–20.00

pondělí

Líšeňská pasáž zve na výstavu „ZOO“

fotografky Evy Melo.

Nejveselejší celolíšeňská atrakce.

po naprosté začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

5. 3.			 Vystoupení dětí k MDŽ. Klub seniorů. Sál UMČ Jírova 2.
úterý

5. 3.
úterý

17.00–20.00. Tarokový

klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

6. 3.			 Mše sv. s udílením popelce 8.00 a 18.00
středa

Popeleční středa, začíná doba postní. kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.

7. 3.

14.00		

Háčkujeme a pleteme. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

9. 3.

16.30–18.00

Jarní salesková burza (obuv, oblečení, hračky 1–15 let). Salesko, Kotlanova 13.

čtvrtek
sobota

9. 3.			
sobota

Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných.

Prezentace 8.00–8.30. Malý sál sokolovny, Belcrediho 27. Pořádá TJ Sokol Líšeň.

10. 3.

16.00		

11. 3.

16.00–20.00

Šachový klub. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

12. 3.

17.00–20.00

Tarokový klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

neděle

ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky: oheň, země, voda, vzduch.

DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Pořad je vhodný pro děti ve věku od mateřských škol po 5. třídy ZŠ.
Pořádá KC Líšeň. Vstupné 50 Kč předprodej / 70 Kč na místě.

pondělí
úterý

12. 3.			

Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

14. 3.

15.00–17.00

Počítačová poradna. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

14. 3.

18.00		

Vážná hudba na zámku. Zámek Belcredi, Pohankova ulice.

14. 3.

14.00		

16. 3.

8.00–13.00

Farmářské trhy. Ulice Jírova.

18. 3.

16.00–20.00

Šachový klub. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

19. 3.

17.00–20.00

Tarokový klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

úterý

čtvrtek

čtvrtek

Vstupné 50 Kč studenti/100 Kč dospělí.

čtvrtek

Exkurze do divadla Radost. Sraz účastníků s potvrzenou rezervací

nejpozději v 13.45 hod. u vstupu do divadla z ulice Cejl. Další informace najdete na webu KC Líšeň.
Divadlo Radost, Cejl 29. Vstup zdarma.

sobota

pondělí
úterý

19. 3.			

Volná zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

19. 3.

15.30–18.00

Den předškoláků na ZŠ Masarova.

21. 3.

16.00		

Vynášení Moreny. Mariánské údolí, konečná autobusu 55.

21. 3.

14.00		

úterý

úterý

čtvrtek

čtvrtek

RC Pastelka ve spolupráci se Saleskem a RC Stonožka. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Postavení pacienta v zdravotním systému ČR.

Beseda s Poradnou Dialog (od 15.00 hod.) aneb práva pacienta: Jak na volbu lékaře,
dostupnost zdravotních služeb nebo jaká jsou práva na informace.
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Kam v Líšni
14. 3.

15.00–17.00

Počítačová poradna. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

25. 3.

16.00–20.00

Šachový klub. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

26. 3.

17.00–20.00

Tarokový klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

čtvrtek

pondělí
úterý

26. 3.

Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

úterý

28. 3.

Exkurze do archivu města Brna
aneb výlet do brněnské historie.

14.00

čtvrtek

Další informace najdete na webu KC Líšeň. Sraz účastníků s potvrzenou rezervací nejpozději
v 14.00 hod. na nádvoří Nové radnice, Dominikánském nám. 1. Vstup zdarma.

29. 3.

19.30

Cimbálová muzika Líšňáci. Tradiční taneční večer.

30. 3.

9.00–12.00

30. 3.

19.00

pátek

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 70 Kč.

sobota

Jarní pastelková burza. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Pořádá RC Pastelka.
Více na www.pastelka.net. Vstup zdarma.

Divadlo Líšeň: Mazel a Sakumprásk. Po představení beseda

sobota

s Milanem Uhdem o proměnách politického stylu od devadesátých let do současnosti.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 80 Kč (předprodej) / 100 Kč (na místě).

1.–4. 4.
1.–4. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
6. 4.
6. 4.

dopol. hodiny
8.00–15.00
13.00–18.00
13.30–17.30
14.00–18.00
13.00–18.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–11.30
9.00–12.00

pořádá

Dny otevřených dveří na ZŠ Novolíšeňská.
Dny otevřených dveří na ZŠ Masarova.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Novolíšeňská.
Zápis do 1. třídy na ZŠ+MŠ Horníkova.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Masarova.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Holzova.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Holzova.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Novolíšeňská.
Zápis do 1. třídy na ZŠ+MŠ Horníkova.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Masarova.

VYNÁŠENÍ MORENY

JARNÍ DĚTSKOU
BURZU
Dělňák Líšeň (Klajdovská 28)

Registrace pro prodávající od 11. 3. 2019
na www.pastelka.net
rozdělena do kategorií 0–4 roky a 5–15 let.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
8. 7.–.12. 7.
15. 7.–19. 7.
22. 7.–27. 7.

30. března 2019 od 9.00 do 12.00

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

POŘÁDÁ

21. března 2019 v 16.00
Mariánské údolí (točna 55)
Přijďte s námi společně zakončit zimní čas
a přivítat jaro.
Těší se na Vás RC Pastelka, Salesko a RC Stonožka.
Vhodné pro rodiny s dětmi, vstupné dobrovolné.

29. 7.–2. 8.
5. 8.–9. 8.
12. 8.–.16. 8.

POHÁDKOVÝ (VĚK 3–6)
POHÁDKOVÝ (VĚK 3–6)
TURISTICKÝ (VĚK 6–10)
POHÁDKOVÝ (VĚK 3–6)
VČELAŘSKÝ (VĚK 7–11)
POHÁDKOVÝ (VĚK 3–6)
POHÁDKOVÝ (VĚK 3–6)
TURISTICKÝ (VĚK 6–10)
POHÁDKOVÝ (VĚK 3–6)

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WWW.PASTELKA.NET OD 4. 3. 2019.

Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.
více info na www.pastelka.net, www.salesko.cz, www.rcstonozka.cz

líšeňské noviny
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ZŠ Horníkova

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.

Pohádkový zápis do 1. trídy
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K zápisu uvítáme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Dotazy zodpovíme na afialova@zshornikova.cz.

Naše cesta do Bradavic aneb hodina ve 2. A jinak
Před nedávnem obdrželi žáci 2. A dopis o tom, že v Bradavicích
s nimi v letošním roce počítají. K tomu byla přiložena jednosměrná
jízdenka na Bradavický expres. 29. 1. – den, kdy se mělo vyjet, bylo ve
třídě hotové pozdvižení. Jedni testovali hůlky, druzí poslali sovu pro
náhradní jízdenku a Martínek měl připravené i peníze na vlak.
A vyjelo se. Proběhli jsme na nástupiště 9 a 3/4 a už nás čekala
paní ředitelka. Po usazení do lavic kouzelný klobouk zanotoval svou
píseň a nastalo zařazení do kolejí, do Mrzimoru, Havraspáru, Zmijo-

zelu a Nebelvíru. A pak se vyučovalo. Žáci dostali pracovní list, na
kterém se učili kouzlit a i počítat v bradavické měně. Na závěr dostali záložku se znakem své koleje a příslib paní ředitelky, že zase můžeme někdy přijít.
Chtěla bych poděkovat za sebe i za děti z 2. A ZŠ Horníkova paní
ředitelce Aktak McAvolepo (Mgr. Kateřině Opělové) a paní zástupkyni Akcul McAvokcatp (Lucii Ptáčkové) z Bradavické školy (4. B) za
jejich přijetí a hodinu plnou nezapomenutelných zážitků.

Prohlédněte si na našem webu články a fotografie z našich lyžařských
a snowboardingových kurzů pro žáky 1. i 2. stupně.
10

líšeňské noviny

ZŠ Masarova
Když projektová výuka děti baví
Přírodověda je předmět, který se nabízí
pro využití badatelské a projektové výuky,
mezipředmětové propojení i prostor pro aktivitu a kreativitu dětí.
Učivo podnebných pásů bylo v 5. C pojato projektově ve všech směrech. Děti vytvořily skupiny, ve kterých zpracovávaly informace o jednotlivých podnebných pásech. Ve
skupině si rozdělily role, vyhledávaly informace a zpracovávaly je do výukových materiálů.
Děti si připravily fantastické hodiny, ve
kterých prezentovaly zjištěné poznatky, připravily si pro ostatní tematické hry a křížovky, pracovní listy, powerpointové prezentace, bádaly a pozorovaly pokusy s pěstováním
rostlin v podmínkách jednotlivých pásů.
Určitě se k této formě výuky vrátíme.
Dětem dala velmi mnoho. Pokusy si prakticky ověřily to, o čem se dočetly, pracovaly
s počítačovými programy, se kterými se běžně ve výuce nesetkávají.
Při prezentaci svého tématu musely zaujmout ostatní děti ve třídě, vymýšlet aktivity, které by třídu zaujaly a zároveň učily. Připravené pracovní listy si skupinka vyhodnotila a ocenila nejlepší řešitele. Při konečné
reflexi od dětí zaznělo, že „učení“ ostatních
je moc bavilo. Nutilo je k tomu, aby si své
bloky připravily co nejlépe, zajímavě a srozumitelně.
Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Recitační soutěž

Stolní tenis
Koncem září naše škola uspořádala školní
kolo ve stolním tenise. Vítězové jednotlivých
kategorií se zúčastnili městského kola, které se
konalo na ZŠ Svážná v Novém Lískovci. Zastoupení jsme měli pouze v chlapeckých kategoriích, v dívčích nebyl přihlášen dostatečný
počet družstev. Družstvo mladších žáků ve složení M. Skřivánek, D. Zelinka, Š. Tománek
a J. Valenta obsadilo 4. místo. Družstvo starších
žáků ve složení M. Walsberger, T. Kocman,
T. Novák a O. Marušinec vybojovalo po napínavých bojích ve vyrovnané finálové skupině
vítězství a postoupilo do krajského kola. Krajské kolo se konalo v Hodoníně, kam jsme odjeli
v mírně pozměněné sestavě. T. Nováka nahradil L. Skřivánek. Chlapci postoupili jako vítězové skupiny do finále, kde si poradili i s favorizovaným domácím Hodonínem a zaslouženě
se stali krajskými přeborníky starších žáků.
Mgr. Markéta Slováčková

líšeňské noviny

Žáci druhých až pátých ročníků se jako
každý rok účastnili recitační soutěže, která
se uskutečnila ve čtvrtek 24. ledna.
Výběr básně byl na žácích. V divadelním
sále zazněly verše nejen od známých autorů,
ale také moderní, vážné i humorné. Všichni
účinkující se velice snažili, mnozí překonávali svou trému, neboť recitovali před zaplněným sálem soutěžících a posluchačů. Porota
měla nelehký úkol, aby vybrala ty nejlepší,
kteří obdrželi věcnou cenu.
Na předních místech druhých ročníků se
umístili: Radek Makel, Jiří Kraus, Jakub
Knotek a Veronika Vymlátilová.
Z třetích ročníků: Vojtěch Vítek, Ema
Odehnalová, Sára-Aria Hynková, Viktorie
Krbková.
Ze čtvrtých ročníků: Tomáš Hajda, Kristýna Pavlíková, Eliška Nechutová, Vanesa
Pitruchová.
Z pátých ročníků: David Hruban, Natálie Prokešová, Filip Boháček a Jakub Klouda.
Někteří z nich pak budou reprezentovat
naši školu v městském kole.
Všem účinkujícím patří zasloužená gratulace a postupujícím přejeme hodně štěstí.
Mgr. Hana Neumanová,
Mgr. Kateřina Krbková Trnková
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ZŠ Holzova
Návštěva dětí z Dětského lesního
klubu Kvítek na ZŠ Holzova
Dne 29. 1. 2019 navštívily děti z líšeňského Dětského lesního klubu Kvítek ZŠ Holzova v rámci projektu Ptáci v zimě. Setkání
proběhlo v budově na Pohankově ulici ve
třídě 1. A pod vedením p. uč. Mgr. Kateřiny
Janoškové. Děti si společně zazpívaly a prohlédly si obrázky sýkorek a dozvěděly se informace o jejich životě v přírodě a jak jim
můžeme pomoci třeba tím, že jim v zimě
naplníme krmítka.

Z keramické hlíny si děti vyrobily krmítka pro ptáky, které jim prvňáci přinesou do
DLK Kvítek, kde je společně naplní semínky
a rozvěsí v přírodě.

Lesoškolkáčci dětem přinesli nástroje
vyrobené z bezových hůlek, které si prvňáčci
dozdobili voskovkami. Předškoláci z DLK
Kvítek si zažili, jaké je to ve škole a už se těší,
jak přivítají děti z 1. A na pozemku na Zlámankách a společně budou pozorovat, jak
nejen sýkorkám z jejich krmítek chutná.
Za DLK Kvítek Věra Špičková

Třeťáci navštívili ROZMARÝNEK v Jundrově

Polární výprava 3. A, 3. B

Pořad s názvem Případ doktor Sacharin bylo vlastně detektivní
pátrání po tajných ingrediencích, které používá zákeřný doktor Sacharin a které způsobují oslabení dětí i dospělých. Děti prozkoumaly
složení běžných sladkostí a seznámily se s vlivem nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou stimulační hry podstoupili třeťáci testování účinků energetických nápojů. Na závěr si ve
cvičné kuchyni každý připravil zdravou palačinku.

Polární výprava na Arktidu se vydařila nad všechna očekávání.
Malí polárníci si užili sněhu plnými doušky, zdokonalili se v lyžování. Nechybělo ani setkání s Angatarem a plnění úkolů o Arktidě, psaní deníků, polární party s tombolou, tvoření (šití, tisk na eskymácké
vaky, lepení polárního medvěda), zpěv eskymáckých písniček. Je
velká škoda, že arktický týden tak rychle utekl, moc se nám na Tabačce líbilo.
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ZŠ Novolíšeňská

Zápis prvňáčků na ZŠ Novolíšeňská
Termín: 5.4.2019
6.4.2019

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 poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga

(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 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, 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 1.9.2012 do 31.8.2013 a starší.
Rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí, kartičku zdravotní pojišťovny,
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu,
pokud se liší od pobytu zákonného zástupce,
pokud mělo dítě odklad - vyrozumění o odkladu

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: 1.4. – 4.4.2019 (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. 515919715, 725 171 835
ŽIvot - RAdost - FAntazie

líšeňské noviny

• e-mail: iveta.dykova@zsnovolisenska.cz
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(platí po předložení tohoto kupónu, slevy se nesčítají)

W W W . A D M I R A C Z . C O M

Z PŮJČOVNÉHO NA KOMPLETNÍ SORTIMENT

2O % SLEVA

inzerce

7/17

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

Místo kasína je teď NÁŘADÍ PRO LÍŠEŇ
Na ulici Podruhova 3 nyní pořídíte kvalitní nářadí pro profi i hobby. Stroje, příslušenství
a samozřejmě spotřební materiál pro rekonstrukci, stavbu, dílnu, les nebo zahradu.
Nářadí prodáváme, půjčujeme a opravujeme. ADMIRA: Vercajk je jako Rock’n’Roll.
pulstrana.indd 1

12.2.2019 22:02:50

Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz
Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

AKCE:

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

nádržka
geberit
3.990 Kč
od
4.290
původní
cena Kè
6.280 Kč

ové
koupelnavení
vyb

ŠIROKÁ NABÍDKA

OBKLADŮ
a DLAŽEB

od SLEVA
Skříňka
s umyvadlem
1790 Kè
10%

14

57057; 53,5x80x35,5 cm
umyvadlo 56x49 cm

1 890 Kč
2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

sprchový kout Arleta
VINYLOVÉ,
cena již od 3.890
Kè LAMINÁTOVÉ, PVC

líšeňské noviny

inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
 HLEDÁM ŠIKOVNÉHO TECHNIKA, který dokončí moje nápady
v oboru radiotechniky a elektrotechniky. Nabízím 200 Kč/hodinu. e-mail: unceslav@zoznam.sk, jarkry@yandex.com.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS: 739 059 029. Děkuji.
 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.
 Koupíme zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Kosmetika, pedikúra, epilace, t. 739 150 260. • Kadeřnictví, prodlužování řas, t. 725 602 009. Studio krásy na zámku Belcredi.
 SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň,
hledá uklízečku na úklid ubytovací části v Domově mládeže na Jedovnické 10 (vedle Lidla). Jedná se o ranní směnu na hlavní prac.
poměr. Požadujeme vyučení, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost – výpis z rej. trestů. Nástup dohodou. Info A. Havlíčková, tel. 777 990 780.
 Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší v Líšni. T: 602 185 147.
 Muže i ženy na HPP, zkr. úvazek i s OZP na pozice vrátný, recepční a dozory v muzeu. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

D ovoz i n ko n t i n e n è n í c h p o m ù c e k

 Uklidím 1–2× týdně v bytě, RD. Tel. 731 103 903. Spolehlivá.
 Školní kuchyně Holzova 1, Brno přijme vyučenou kuchařku na
plný úvazek a pomocnou sílu na zkrácený úvazek. Informace:
E-mail: jídelna.zsholzova@seznam.cz, tel. 733 531 870.

Filipka

nová
alternativní
základní škola

Cenovì výhodné balíèky kosmetiky BIODERMA !!!
Nové vzory jarní obuvi !!!

přijímá žáky
do 1.- 4. třídy

!

Zápis do 1. tř. proběhne 5. a 6. 4. 2019
B R N O, F i l i p í n s k é h o 1
www.skolafilipka.cz
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P r o d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková a ročníková. Na objednávku
sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

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

L I TÁ

C

—
Chcete i Vy dobrou práci?
Pracujte v ABB!
Moderní pracovní prostředí
a mnoho skvělých benefitů
• hledáme nové kolegy do výroby
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
Přijďte se osobně přesvědčit a domluvte si návštěvu na tel. čísle:
+420 703 179 351 nebo nás kontaktujte na: abb.prace@cz.abb.com

líšeňské noviny
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Sport

K

Slavnostní vyhlášení Sportovců Líšně za rok 2018

oncem ledna se konal v Dělňáku třetí ročník vyhlášení nejlepších a nejzasloužilejších sportovců z Líšně. Věhlas této
přehlídky sportovních nadějí, současných hvězd i zasloužilých
sportovních nadšenců postupně přerůstá hranice naší městské
části, a tak nominace přicházejí i z mimolíšeňských oddílů, kde
zdařile sportují obyvatelé Líšně.
Výběr oceněných se tak stává stále těžší. Za rok 2018 byli oceněni David Kovář z SK Podolí, Nela Sedláková z SK TART MS
Brno, Adéla Brhelová, Sára Blahová a Natálie Šeďová z SK Provo,
Roberta Daňková a Evžen Holiš z TC MJ, Karel Kašpar a Marek
Slobodník ze Sokola Líšeň, Ivo Gottvald a Miroslav Korbička z TK
Líšeň, Pavel Kúkol ml. z SK Líšeň, Ladislav Banďouch a Monika
Sobotíková ze SaSM.
Celou akci uváděl perfektní bavič a bývalý skvělý fotbalista
Petr Švancara. Představení jednotlivých klubů svižně střídala kulturní a sportovní vystoupení. Hojně zaplněný sál odměnil potleskem mladé umělce – na trubky hráli Marek Kratěna, Marek Drobílek a Václav Zahradník, na housle zahrál Uherský tanec č. 5 nadějný sportovec i muzikant Tomáš Klement. Svým zpěvem diváky
potěšila Eliška Krajíčková z Yamahy a pěkná taneční vystoupení
předvedly mažoretky z SK Provo, děvčata ze Sokola Líšeň a skupina Angels Crew ze Saleska. V programu vystoupila i česká tenistka
Barbora Krejčíková, čerstvá vítězka smíšené čtyřhry na Australian
Open. Vyfocení s její trofejí motivovalo nejen mladé tenisty k ještě
většímu tréninkovému úsilí.

Utkání SK Líšeň v březnu 2019
Sobota 16. 3.
10.00/12.15 SK U19/17–Hlučín, MSDL (morav. dorostenecká liga)
14.30/15.45 SK st./ml. žákyně–Slovácko (moravská liga žákyň),
hřiště UT Líšeň
Neděle 17. 3.
10.00/12.15 SK U18/16–Znojmo, MSDD (divize dorostu)
Sobota 23. 3.
15.00
SK A muži–Vyškov, MSFL (3. liga muži)
Neděle 24. 3.
12.45
SK B muži–Šlapanice, I. A tř. JmKFS
15.00
SK C muži–MCV, městský přebor muži
Sobota 30. 3.
10.00/12.15 SK U19/17–Třinec (dorostenecká liga)
Neděle 31. 3.
10.00/12.15 SK U18/17–Svratka Brno (dorostenecká divize)
15.00
SK ženy A–Olomouc (2. liga žen)

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Líšeň
pořádá

Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných

Datum: sobota 9. 3. 2019, Místo: malý sál sokolovny Belcrediho 27, Líšeň
Zahájení: 8:30 hod., prezence: 8:00–8.30 hod.
Startují: účastnit se mohou neregistrovaní hráči, turnaj je určen pro všechny
věkové kategorie. Systém: podle počtu přihlášených. Ceny: 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.
Během turnaje bude pořizována fotodokumentace, která bude
použita k prezentaci Městské části Brno-Líšeň.
Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň.

Po závěrečné fanfáře trubačů došlo na vlastní vyhlášení sportovců a trenérů. Petr Švancara každého vyzpovídal a ačkoli někteří u mikrofonu trpěli trémou, rozhovory vyvolávaly salvy smíchu.
Odměnou všem čtrnácti Sportovcům Líšně byly poháry a diplomy,
které společně s gratulací a povzbudivými slovy předala paní místostarostka Iva Kremitovská. Celé vyhlášení a sportovní rok 2018
se v Líšni uzavřel společnou fotografií všech oceněných.
Za sportovní komisi naší městské části, organizační výbor a KCL
Vám přiblížil průběh sportovně kulturního večera
Ladislav Barták.

Fotbalistky SK Líšeň
se přípravují na novou sezonu
Po docela úspěšném podzimu, kdy se druholigový tým umístil na druhé příčce tabulky s malou ztrátou tří bodů, se do přípravy zapojila všechna děvčata včetně B týmu již počátkem ledna.
Tréninky budou probíhat 3× týdně na nové umělé trávě a budeme také využívat prostory v Orlovně, včetně naší posilovny.
Z úspěšného ligového kádru zatím nikam nepřestoupila ani
jedna hráčka, i když hlavně kolem našich střelecky disponovaných (Hrabaňová, Kubicová) krouží zájemci z jiných i ligových
klubů.
Asi dvacetičlenný ligový tým se vytvoří ze zhruba 46 fotbalistek, které byly pozvány do zimní přípravy. Ostatní se zapojí do
jarních bojů v divizi C.
Do týmu byly povolány i naše velice nadějné a talentované
juniorky Murnyk a Bagárová. Jiné posilování kádru nemáme
v úmyslu. O postup do prvoligové smetánky se chceme poprat
hlavně s našimi děvčaty, která mají líšeňské srdíčko.
V polovině ledna se do přípravy zapojil i náš druholigový
tým juniorek a obě prvoligová družstva starších i mladších žákyň
tréninky zahájila počátkem ledna.
Současně probíhají od začátku ledna tréninky naší dívčí přípravky pod vedením Jaroslava Pokorného. Tenhle tým je pro naši
budoucnost dívčí a ženské kopané nejdůležitější. Do kádru se postupně přidávají děvčata od 6 do 12 let. Tréninky jsou rozděleny
podle výkonnosti hráček a tým se postupně zdokonaluje a rozrůstá. Do našich řad rádi přivítáme děvčata v jakémkoli věku. Rádi
vás pozveme na ukázku našich tréninků kterékoliv mládežnické
kategorie.
Informace u pana Pokorného na email: jp15@seznam.cz.
Trenér a manažer Žen SK Líšeň
Pavel Kúkol ml.
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