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Měníme Líšeň, klíčem je dialog…

…je motto, které jsme si zvolili a dlouhodobě naplňujeme.
Jako starosta jsem v každodenním kontaktu s občany Líšně.
Snažím se hledat a nalézat nejlepší možná řešení pro dlouhodobý rozvoj obce, formovat společný prostor účelně a s ohledem na přání občanů. Považuji komunikaci a jasné srozumitelné jednání za nezbytný předpoklad pro dobré fungovaní
samosprávy Líšně. Pro smysluplné vedení dialogu a komunikace jsou nezbytné informace. Dovolím si uvést v bodech kroky, které jsme v této oblasti učinili, abychom naplnili naše
předvolební závazky.
Zavedli jsme elektronické hlasování zastupitelů a pořizujeme videopřenosy z jednání zastupitelstva. Oba kroky považujeme za důležitý demokratický nástroj, který umožňuje kontrolu
zvolených zastupitelů ze strany občanů, jak který zastupitel
v konkrétním problému postupoval a jak hájil zájmy obce a občanů. Videopřenosy umožňují sledovat jednání zastupitelstva
z pohodlí domova i zpětně, neboť záznamy jsou přístupny
na webových stránkách radnice.
Zveřejnujeme program jednání zastupitelstva, včetně usnesení a důvodových zpráv. Občané se tak mohou seznámit nejen
s projednávanými body, ale především s důvodovými zprávami, které obsahují fakta nezbytná pro rozhodování na jednání
zastupitelstva. Materiály k jednání jsou zveřejňovány sedm dní
dopředu. Lhůta, v níž jsou materiály a podklady občanům
k dispozici, je stejná jako v případě zastupitelů.
Domníváme se, že co není tajné, je veřejné. Proto zveřejňujeme usnesení a zápisy z jednání rady městské části, včetně hlasování jednotlivých radních. Obdobně naleznete na webových
stránkách radnice zápisy z jednání kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva a komisí rady městské části.
Poskytnuté informace mají za cíl transparentní rozhodování a fungování samosprávných orgánů. Poskytují veškeré
informace pro pochopení aktuálně řešených problémů a v neposlední řadě umožňují nejen kontrolu ze strany občanů, ale
především jejich zapojení do řešení problémů obce.
Pořádáme veřejné debaty, abychom informovali občany
o projektech a záměrech samosprávy Líšně. Zároveň zjišťujeme,
jaké jsou konkrétní problémy. Hledáme ve spolupráci s občany
řešení na formování Líšně – našeho společného domova.
K dalším krokům patří nový web www.brno-lisen.cz, rozšíření počtu úředních hodin a přidání nového úředního dne, nová podoba Líšeňských novin, včetně elektronické verze.
Neméně důležitou oblastí je kontrola vynakládání veřejných financí. Za nejdůležitější považuji efektivní, hospodárné
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Slovo starosty
a ekonomické nakládání se svěřenými veřejnými prostředky. Během předchozích let jsme snížili celkové zadlužení Líšně. Všechny předložené a schválené rozpočty byly přebytkové, což nám
nyní umožňuje čerpat finanční prostředky ve výši 30 milionů Kč z EU, neboť jsme schopni požadované finanční
spoluúčasti.
V oblasti výběrových řízení jsme zavedli vnitřní metodiku, která je přísnější než současná legislativa. Zveřejňování a transparentnost výběrových řízení se nám vrací ve finančních úsporách, které
opětovně investujeme do rozvoje Líšně. Vyhlášení, průběh, nabídkové ceny firem včetně uzavřených smluv jsou zveřejněny
na webových stránkách radnice. Líšeň patří k prvním obcím
v ČR, které přijaly tak rozsáhlá a komplexní opatření k otevření
a transparentnosti správy obce.
Dáváme zřetelně najevo, že samospráva obce je vedena především veřejným zájmem, který hájíme a rozvíjíme. Jednotlivými kroky posilujeme zodpovědné jednání zastupitelů, neboť
zavádíme a umožňujeme veřejnou kontrolu transparentnosti
jednání a rozhodování zastupitelů.
V souladu s principy odpovědné správy obce klademe důraz
na otevřené, transparentní a efektivní využívání veřejných
zdrojů a udržitelný rozvoj. Dlouhodobě podporujeme místní
občanská sdružení, spolkový život a důsledně hájíme zájmy
občanů. Za tyto hodnoty bojujeme a jsme připraveni je hájit
i do budoucna.
Břetislav Štefan, váš starosta

Zveme občany na

34. veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 26. 6. 2014

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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Zprávy z radnice
Dokončení rekonstrukce
polikliniky Horníkova
Dostupnost zdravotnické péče je specifickou hodnotou společenství, ve kterém žijeme, a má přímý vliv na kvalitu života obyvatel. V Líšni nemůžeme ovlivnit dostupnost
ekonomickou či sociální, ale vytvořením
vhodného zázemí dokážeme ovlivňovat geografickou dostupnost. S ohledem na stárnutí
populace, kdy mnohým hrozí snížení mobility, je žádoucí, aby tento problém radnice
řešila. Proto jsme v roce 2011 založili Fond
polikliniky Horníkova, do kterého jsme každý rok šetřili peníze na její opravu. Cíl byl
jediný, zachovat místní dostupnost poměrně
komplexní zdravotnické péče a zabránit černému scénáři, který předpovídal prodej budovy a zánik polikliniky.

Fond polikliniky Horníkova se nám dařilo postupně naplňovat a v těchto dnech
jsme právě dokončili rekonstrukci budovy.
Poliklinika v Líšni dostala po dvaceti letech
novou tvář a bude i nadále sloužit líšeňským
občanům.
Samotná realizace probíhala ve dvou etapách, v celém objektu jsou vyměněna původní okna za nová plastová, celkovou rekonstrukcí prošla střecha včetně přilehlých teras, realizovalo se zateplení a nová fasáda,
oprava schodišť a anglických dvorků.
V rámci revitalizace objektu dojde také
k finančním úsporám na energiích a společně se ziskem z pronájmu chceme tyto peníze
použít na obnovu interiéru polikliniky v následujících letech.

Sportovní hřiště
při ulici Josefy Faimonové
Na konci května jsme také dokončili projekt realizace multifunkčního sportoviště,
který vycházel z konceptu „Dejme prostor
dětem“. Koncept ve svých závěrech poukazoval na malé množství sportovišť, kde najde
vyžití především mládež se zájmem o fotbal,
basketbal, házenou a další míčové sporty.
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Nové sportovní hřiště vzniklo na travnaté ploše pod MŠ Neklež a sousedí se stávajícím dětským hřištěm. Hřiště s umělým
povrchem o velikosti cca 40 × 20 metrů je
oploceno a má svého správce, který zajištuje
uzamykání mimo provozní dobu a dohlíží
na pořádek. Vybaveno je potřebným hracím
mobiliářem a součástí jsou také lavičky, odpadkové koše apod.

Legalizace a výstavba
nových parkovacích míst
Dopravní plánování v silně urbanizované části Líšně, tedy v sídlišti, bylo charakteristické svým pasivním přístupem, kdy jediným měřitelným ukazatelem bylo zvýšení
prostupnosti komunikací či počet nových
parkovacích míst. Chyběla jakákoli aktivní
snaha, která by zaměření dopravních projektů posunula spíše na lidi a jejich potřeby jako
takové než pouze na auta. Pro mnoho dopravních inženýrů je při dopravním plánování zapojení uživatelů, obyvatel, spolků,
škol a školek nežádoucí, protože celý proces
pouze zdržují a mají mnoho připomínek.
Proto také vznikaly projekty, které v konečném důsledku vedly spíše k nárůstu automobilové dopravy. Případně se nedělalo nic
a konkrétně v Líšni to znamená, že odstavná
parkoviště podél ulice Podruhovy téměř
zejí prázdnotou. Ani se moc nedivím, vlastník auta musí mít strach ho tam přes noc
ponechat.
Aktivní ovlivňování potřeby uživatelů
dopravy je jedním z principů tzv. plánování
udržitelné městské mobility. Jinými slovy
a na příkladu Líšně to lze popsat takto: Zeptám se obyvatel přilehlých ulic u odstavných parkovišť, proč tam neparkují. Pokud je
řešení efektivní, tak auta budou bezpečně
parkovat na parkovištích a okolí našich domů může zůstat zelené a pro lidi. Samozřejmě je s tím mnohem více práce, ale jsem přesvědčen o tom, že to je správná cesta. Také to
není samozřejmě všelék, který by uspokojil
všechny potřeby dnešních motoristů. Vlastností udržitelného plánování je několik, ale
nejdou všechny použít v Líšni. I my musíme
v některých případech zachovat principy tradičního plánování a realizovat výstavbu nové infrastruktury.
S ohledem na logickou návaznost jednotlivých činností, jsme v Líšni nejprve vytipovali vhodné lokality pro výstavbu nových
parkovacích míst. Ty se v současné době na
mnoha místech v Líšni realizují a následovat
bude zmíněný model aktivního přístupu. Již
v minulosti a i nadále budeme pořádat veřejné debaty, kde se společně s vámi pokusíme
najít vhodné řešení pro každou lokalitu.
Chceme si ověřit, za jakých podmínek budete
více využívat odstavná parkoviště, chceme
vám představit projekty pro legalizaci parkování v sídlišti apod.

Legalizace stávající
statické dopravy, chcete-li parkování, je dalším velkým tématem na
mnoha sídlištích v republice. Stejně tak je tomu v Líšni. Jistě již
mnoho z vás dostalo pokutu za parkování podél
komunikace ve vaší ulici. Na některých místech (Molákova, Horníkova, Zikova, Synkova, Strnadova a další) se
jedná o obousměrné komunikace a dle platných zákonů musí být pro každý směr jízdy
volný pruh o šíři 3 m. Což není dodrženo,
když podél jedné krajnice stojí zaparkovaná
auta. Městská policie tento stav toleruje, ale
při nahlášení oznámení musí tento přestupek řešit. V rámci veřejných debat vám chceme představit návrh na legalizaci parkování
a společně s vámi ho upravit do stavu, který
bude v souladu s legislativou a s vašimi
představami.

V Líšni byl zahájen
projekt „Izolační zeleň“
V roce 2011 se městská část Brno-Líšeň
přihlásila do grantové výzvy Operačního
programu životního prostředí s cílem omezení nežádoucích vlivů spojených s narůstajícím počtem aut. Projekt výsadby izolační
zeleně podél nejrušnějších silnic v naší městské části ve svém záměru prosazoval jako

návrhovou lokalitu oblast mezi ulicemi Vlkovou a Jedovnickou, dále celou ulici Jedovnickou s odbočením na Podruhovu, a kolem
ulice Horníkovy až k Novolíšeňské. Předkládaný projekt uspěl a již máme vysázeno téměř 450 stromů a během roku bude vysazeno
ještě 3600 keřů a 90 popínavých rostlin.
Jozef Sedláček, místostarosta MČ

Farmářské trhy v Líšni
Srdečně Vás zveme na Farmářské trhy v Líšni.
Místo konání:
ulice Jírova, „U bílého křížku“ vedle radnice
Termíny trhů v roce 2014:

14. 6., 19. 7., 16. 8., 13. 9. – Hodové trhy,
18. 10., 15. 11., 20. 12. – Vánoční trhy
Otevírací doba:
8.00–13.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
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Zprávy z radnice

Upozornění majitelům nemovitostí
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice zahájila prostřednictvím svých projekčních
partnerů – ELING CZ s.r.o., PUTTNER s.r.o., REMO ELEKTRO
BRNO s.r.o., PROSIG s.r.o. práce na vypracování projektových
dokumentací pro územní řízení, realizaci stavby a následné zajištění dokladů umožňujících realizaci stavby obnovy sítě NN v oblasti staré Líšně.
Jedná se o nahrazení venkovního vedení NN zemním kabelovým vedením NAYY 4 × 150. Jednotlivé přípojky budou řešeny
T-odbočkami z páteřního kabelu dle platných PNE a TNS. Tímto
řešením se docílí zkvalitnění dodávky el. energie a odstraněním
venkovního vedení dojde ke zlepšení vnějšího vzhledu městské
části i soukromých objektů.
Projektová dokumentace bude projednávána zástupci uvedených projekčních firem v období 06–12/2014 s majiteli dotčených
nemovitostí na ulicích:
PROSIG, s.r.o. – Hřbitovní, K. Světlé, Jablonského, Bačovské-
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bčané Líšně mohou nově do žlutých kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu
ukládat více druhů plastů. Od prvního dubna
může každý, komu není osud životního prostředí lhostejný, třídit veškeré plasty. Žluté
kontejnery jsou místem, kam patří všechno
ze světa plastu. Magistrát města Brna od začátku dubna změnil systém třídění odpadů
a tímto krokem přidal Brno mezi evropská
města, která i v oblasti třídění odpadu přispívají ke zlepšení světa.
Sortiment doposud sbíraných PET lahví
a nápojových kartonů se rozšiřuje o další druhy
domácnostmi běžně vyprodukovaných plastových obalů. Nyní tedy můžeme s čistým svědomím umísťovat do žlutých nádob kromě PET
lahví také plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie,
plastové kelímky, krabičky od potravin a další
výrobky. Speciálně v Brně patří do žlutých kontejnerů i všechny nápojové kartony jako krabice
od džusů, vín, mléka a také hliníkové plechovky. Nesmíme však opomenout, co do kontejneru určitě nepatří. Jsou to především mastné
obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny jako lino, PVC
nebo i novodurové trubky.
Samozřejmě je potřebné při produkci plastu myslet i na dopady na životní prostředí
a proto si raději v obchodě namísto plastového
sáčku zvolit vlastní textilní tašku nebo papírový sáček. Stejně tak člověk dosáhne lepšího pocitu, když je schopen vyhnout se jednorázovým
obalům nebo zbytečně baleným potravinám
a tímto nemalým krokem pomáhat planetě.
Co přesně tato pozitivní změna znamená
pro občany města? Jednoduše každý, kdo doteď
váhal nebo stále váhá s tříděním plastů, může
nyní uložit všechny plasty do žlutých kontejnerů. Všechny obavy, které občané Brna ohledně
třídění plastu dosud měli, jsou nyní zbytečné.
Životní cyklus většiny plastů opravdu nekončí
v spalovně, ale dále pokračuje na recyklaci. I ty
nejběžněji vyhazované plasty se mohou tímto
cyklem opětovně vrátit k životu a být využity.
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ho, Fučíkova, Heydukova. PUTTNER, s.r.o. – Bodlákova, Kotulánova, R. Knose, Wintrova. ELING CZ s.r.o. – Trnkova, P. Velikého.
REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. – Ondráčkova, Macháčkova, Podolská.
Termín ukončení projekčních prací: 30. 3. 2015. Realizace se
předpokládá v letech 2015–2017.
Podrobnější informace Vám sdělí zástupci jednotlivých projekčních společností, které Vás budou kontaktovat za účelem projednání projektové dokumentace.
Součástí projednávání s majiteli dotčenými energetickým zařízením (kabelové skříně a kabel NN), bude zajištění uzavření
smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene dle „energetického“ zákona 458/2000 Sb. v platném znění a projednání provedení nových odvodů do elektroměrů (HDV).
Veškeré náklady spojené s touto stavbou hradí
společnost E.ON.
Za E.ON Česká republika s.r.o. Aleš Křivánek

Jak správně třídit plasty
A jaká je tedy další cesta plastových odpadů?
Podle informací Jiřího Kratochvíla, ředitele
společnosti SAKO, která zajišťuje pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu odpadu, se odpady nejprve
dostanou na vytříďovací linku. Tady je pracovníci rozdělí na plasty určené na recyklaci a plasty, které kvůli jejich materiálovému složení
nelze dále vyžít. Vytříděné druhy plastů jsou
lisovány do balíků a uloženy na deponii. Po naplnění transportní dávky je druhotná surovina
prodávána zpracovatelům nebo obchodním
společnostem. Kdo by se chtěl přece jen o osudu
plastů přesvědčit na vlastní oči, může se zajet
podívat do areálu společnosti SAKO, kde je
vidět balíky zabalených plastů připravené k odvozu dalším zpracovatelům. Brány společnosti
SAKO jsou otevřené i v podobě exkurzí pro komerční subjekty či střední školy.
PET lahve jsou dále tříděné například ve
společnosti PETKA CZ, a.s. Tam se pomelou
a několikanásobně perou. Vzniklá drť se následně usuší, přesune do speciálních vaků
a přepraví k výrobci finálních produktů, což je
kupříkladu výroba střižových vláken. Velmi
podobný proces nastává také u ostatních druhů
plastů.
Pokud jste tedy dosud měli pochybnosti,
zda plasty třídit nebo ne,
nyní se celý proces více
zjednodušil a i vy můžete velmi jednoduše přispívat k recyklaci. Navíc,
odstraněním komplikací při třídění odpadů,
postupným rozšiřováním možností odpady
recyklovat, informováním a zapojením občanů
se daří přispívat k menšímu zatížení a znečištění životního prostředí.
Třídění odpadu není
opravdu vůbec náročné, pomáhat vychovávat

zodpovědnější občany a formuje vztah k ochraně životního prostředí. Motivací pro nás by
mohla byt skutečnost, že na skládky poputuje
méně odpadu, který se už nedá využít a nebude
nám hrozit, že příroda i celá krajina okolo nás
se promění na jedno obrovské smetiště.
Máte-li další otázky k tématu třídění odpadu, neváhejte se informovat v Ekologické poradně Veronica, osobně na Panské 9, telefonicky na čísle 608 426 032 nebo elektronicky
prostřednictvím webových stránek
www.veronica.cz.
Mgr. Hana Sekerková
Ekologická poradna Veronica

www.pastelka.net

13. června 9.00-13.00 s hlídáním dětí

Jak dosáhnout svých cílů
Od přání k cíli vede dlouhá cesta.
Víme, jak ji zdolat?

Naučme se správně stanovovat své cíle. Pak bude cesta k jejich
dosažení o mnoho snazší. V rámci workshopu se budeme
zabývat nejdůležitějšími zásadami při stanovování a
dosahování cílů s využitím osobních zkušeností lektorky v dané
oblasti.
Lektorka: PhDr. Jitka Crhová - expertka v oblasti školící a poradenské činnosti, která se
dlouhodobě zabývá rozvojem osobnosti, motivací, stanovováním a dosahováním cílů.

Místo konání: Rodinné centrum Pastelka, Nám. Karla IV. 4, Brno-Líšeň.
Přednáška je zdarma, hlídání dětí zajištěno.
Přihlášky on-line přes www.pastelka.net, hlídání dítěte na tel. č. 775 508 479.
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Bytový komplex Houbalova, Brno–Líšeň
MM
byts1+kk,s28sm2 vèetnìss klepusasgaráovéhoss tání
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byts2+kk,s67sm 2 vèetnìss klepusasgaráovéhoss tání
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•udispoziceubytůu1+kkuažu5+kk,ugarážovéustáníuvuceněubytu
•upěknéuprostředíusuveškerouuobčanskouuvybaveností
•ubytyusukvalitnímustandardnímuvybavením
•u2unebytovéuprostoryuvhodnéuprousídlouspolečnosti,ustudio,uutness,...
•uprodejubytůuaukomerčníchuprostorudouosobníhouvlastnictví

prodej@byty-houbalova.czs
www.byty-houbalova.cz

Tel.:
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MM
MM

814 857



Tiskárna SETTRONIC

Od 1. 6. bude otevøena
upravená letní zahrádka
dennì od 11°° hod.
Zveme Vás na polední menu
za nejnižší ceny v širokém okolí
(od 56,– Kè) nebo na naší nabídku
domácí kuchynì.

Akce – pøi zakoupení menu
minimálnì den dopøedu
10 % sleva!
Tel: 544 212 232 • www.nakonradce.cz
4

plnobarevný tisk
včetně

graﬁckého návrhu

Bubeníčkova 30
615 00 Brno
tel.
548 538 528
603 588 964

e-mail:
info@settronic.cz

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
Provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 65 znaků/1 řádek vč. mezer)
Řádková inzerce je omezena na maximálně 3 řádky.
Slevy: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %, 4× a více uveřejnění – 15 %.

líšeňské noviny

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
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Vážení přátelé,

u
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úvodem bychom se rádi ohlédli za velkou rodinnou akcí PÁLENÍ ČARODĚJNIC, jež se konala
v sobotu 26. dubna. Pořadatelé tohoto dne,
restaurace U Fidela a LCOS, rozdali soutěžícím
dětem historicky nejvíce špekáčků a limonád.
Většina dětí dodržela rituál a dorazila v nápaditých čarodějnických maskách a kostýmech.
Atmosféra dne byla díky nim doslova čarovná
J a za to byly děti obdarovány sladkou pozorností. Neopomnělo se ani na vyhlášení nejpovedenějších kostýmů. Pro porotu bylo velmi těžké
vybrat, neboť všechny čarodějnice a čarodějové
byly úžasní. Kromě soutěží bavilo děti i dovádět
na skákacím hradě a obří matraci až do setmění.
Zpestřením bylo i tvarování balónků do rozličných
tvarů. Symbolické upálení čarodějnice navodilo
atmosféru pro večerní překvapení reje v podobě
ohnivé show mladých umělců, skupiny MAGNIS

CE
RESTAURA

Restaurace
U Fidela
www.ufidela.cz

MEXICKÁ KUCHYNĚ od 14.6.
FESTIVAL „JÍDLO Z BLÍZKA“ (7. - 31.7.)
Pokrmy z regionálních surovin, kurzy vaření,
degustace vín,...
Více informací sledujte na www.ufidela.cz.
HUDEBNÍ VEČRY
• DJ Mirek Hamrla 6.6.
• MARIACHI ESPUELAS 14.6.
• PURPLE RAINBOW 21.6.

14.6.

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

Hudební mexický večer
u Fidela

Mariachi Espuelas

z Třebíče. Pálení čarodějnic v LCOS se stalo již
tradicí a dle zpětných vazeb, od nás účastníků,
patří čarodějnické odpoledne mezi naši nejoblíbenější akci i díky prostředí LCOS, o které, jak je
vidět, se provozovatelé starají. Je bezpečné, čisté
a hlavně PROrodinné.
Poděkování za organizaci dne patří kolektivu
U Fidela a řadě přátel LCOS, kteří ve svém volnu
dobrovolně pomohli a dohlíželi na soutěže, skákací hrad či oheň, zajistili hudební doprovod, moderovali rej, fotografovali, uklízeli. Díky patří také
návštěvníkům dne, kteří přišli poděkovat a ocenili
každoroční snahu přinášet zábavu i mezi „paneláky“, jak řekla jedna maminka, která nevynechala
jediný z pěti ročníků J. Fotografie z Pálení čarodějnic 2014 si prohlédněte na www.lcos.cz.
Na závěr věnujeme několik řádků novinkám
v LCOS. Jak již mnozí z nás zaregistrovali,
v LCOS zůstala jediná drogerie, a sice LÍŠEŇSKÁ
DROGERIE, která se nachází mezi Domácími poMilé maminky
a tatínkové,
vzhledem k plošnému zdražení
plen Pampers společností
P&G, kdy balení plen nyní
stojí až o 100 Kč více, jsme se
rozhodli nepodporovat toto
předražení a nabízíme tak nové
kvalitní pleny Happy Mimi.
Věříme, že společnost P&G si
tuto neadekvátní míru zdražení
brzy uvědomí a ceny se vrátí
na obvyklé hodnoty a pleny
Pampers tak budeme opět
nabízet za nejnižší možnou
cenu. Snad se tak stane už
v době uzávěrky tohoto vydání
Líšeňských novin.

třebami a restaurací U Fidela. Ukázalo se, že šíře
a kvalita sortimentu nyní již zavřené nejmenované
drogerie se postupně stávala pro mnoho zákazníků nevyhovující. Zákazníci tak začali žádaný sortiment objevovat v Líšeňské drogerii, která nabízí
osvědčené, účinné a kvalitní zboží českých i světových výrobců. I díky velké obrátkovosti drogistického zboží drží Líšeňská drogerie nízké marže,
čímž je i značkový sortiment cenově atraktivní pro
všechny. Líšeňská drogerie je nejlevnější drogerií
v Líšni i díky nám, zákazníkům, protože se sem
vracíme a je nás stále více. Prolevňování zboží tak
i nadále pokračuje.
Další novinkou v LCOS je italská točená zmrzlina,
kterou zajistili provozovatelé restaurace U Fidela.
Je vynikající! Pro všechny školou povinné připravil
kolektiv U Fidela porci zmrzliny zdarma v poslední
školní den, tj. 27.6. Ovšem zmrzlinu dostanou jen
ti školáci, kteří předloží vysvědčení J…Tak nezapomeňte a zastavte se pochlubit J.

LÍŠEŇSKÁ DROGERIE
PO-PÁ 8–19/SO 8–12
DĚTSKÉ PLENY HAPPY MIMI

NOVIN

KA

Značka Happy Mimi patří výrobci širokého sortimentu zboží
pro osobní hygienu a domácnost, firmě MORACELL. Výrobky
si zajistily dobré jméno u spotřebitelů díky kvalitě a ceně. Pleny
Happy Mimi se vyznačují kvalitními materiály, zpracováním,
provedením a vzhledem. Vysokosavé 3D jádro z buničiny
s anatomickým tvarem pro maximální pohodlí suchého
zadečku, úchyty na suché zipy, měkké vnější vrstvy, prodyšné
a nepromokavé spodní vrstvy zajistí spokojenost vašeho
miminka. Jakékoli
postřehy, připomínky,
zkušenosti s těmito
VZOREK
PLENY
plenami uvítáme
ZDARMA
na našem e-mailu
drogerie@lcos.cz.

+

SKVĚLÁ KOSMETIKA BIONE COSMETICS
Po–Pá 8–19 / So 8–12

rozšířená nabídka úklidových prostředků
za zvýhodněné ceny

• nové druhy sirupů bez „éček“
• výměnné místo bombiček
AKČNÍ CENY
alkalické baterie GP 9,90 Kč/ks
klasické žárovky 25W–100W od 9,90 Kč/ks

LÉKÁRNA
MASAROVA
Po–Pá 8–18 / So 8–12

Promoakce Eucerin 19.6.

20% SLEVA

} odborné poradenství (10-16 h)
} nová řada AtopicControl
pro léčbu atopického ekzému
líšeňské noviny

Je vysoce ekologická kosmetika z Ivančic u Brna (neobsahuje např. žádné
ropné produkty, silikony, parabeny...). Využívá rostlinných extraktů a silic, je
hypoalergenní.
BIO CANNABIS
pro normální, suchou, citlivou až
problematickou pleť. Pozitivně působí
na různé dermatitidy, atopický ekzém,
lupénku, akné i opary.
BIO MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
pro normální, suchou a citlivou
pokožku. Při pravidelném používáním
dokáže zmenšit drobné ranky, jizvičky
a obnovuje ztvrdlou a popraskanou
pokožku.

V týdnu od 2.–14.6.
při nákupu výrobků Bione
Cosmetics nad 100 Kč
obdržíte velké 200 ml balení
krému na ruce

ZDARMA

AKČNÍ NABÍDKA (platnost do 22.6.2014)
Cemio Ginkgo Max 60 mg, 60+30 cps.
Cemio Beta karoten 6 mg 80+40 tbl.
MioArtro 3+ Cmfort 180+90 tbl zdarma
Imodium 20 cps.
Hylak forte
Lactulosa BIOMEDICA 500 ml
Rakytníkový olej 60 tob.+ DÁREK rak. olej kapky 10 ml
Iberogast 50 ml
Nalgesin S 20 tbl
Paralen 24 tbl trvale snížená cena
Gyntima, pěna na intimní partie
HERBADENT bylinná zubní pasta HOMEO

269 Kč
129 Kč
599 Kč
163 Kč
135 Kč
148 Kč
390 kč
340 Kč
109 Kč
30 Kč
99 Kč
150 Kč

BIO MED + Q10
pro normální, suchou, zralou
a citlivou pleť. Obsahuje včelí med
pro hydratatci, výkonné antioxdanty
chránící pleť před stárnutím
a vznikem vrásek.
BIO GRANÁTOVÉ JABLKO
pro normální, smíšenou a zralou
pleť. Obsahuje antioxidanty,
vitamíny a biominerály pro elasticitu
pleti a zmírnění vrásek.

AKCE
.6.
DO 30
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Spolky a sdružení

Jarní čištění Øíčky
v Mariánském údolí
V neděli 27. dubna proběhl již 13. ročník akce Jarní čištění Říčky
v Mariánském údolí, kterou pravidelně pořádá Tábornický klub Sokoli z České tábornické unie ve spolupráci s městskou části BrnoLíšeň a Povodím Moravy. Sešlo se nás nakonec téměř 40 odhodlaných pracantů všeho věku – těm nejmladším nebyli ještě ani 2 roky.

Milí sousedé,

možná jste již zaregistrovali jistou aktivitu na pozemku u tramvajové
smyčky Novolíšeňská (mezi ulicemi Houbalovou, Sedláčkovou a Novolíšeňskou), který je zarostlý, hromadí se zde odpadky a často je využíván bezdomovci. Jsou zde původní haldy hlíny, které vznikly jako navážka při stavbě okolních panelových domů a již přes 20 let se zde „plánuje“ městská zeleň. Tento stav nás již několik let dráždí potenciálem
přeměnit jej na něco smysluplnějšího, než je halda odpadků a neprostupné křoví.
Chceme zde ve spolupráci se základní školou Masarova, skauty a dalšími dobrovolníky vysadit tzv. jedlý park (směsici ovocných stromů, keřů
a bylin) a pečovat o něj výhradně přírodními (permakulturními) metodami tak, aby z tohoto místa měl požitek každý kolemjdoucí i co možná nejrozmanitější zástupci živočišné říše. Hlavním smyslem jedlého parku,
který poroste jen s minimálními zásahy ze strany člověka, je využít často
jednotvárně a bez nápadu navrhovanou městskou zeleň, která tak poskytne i ještě něco navíc. V případě, že stromy onemocní nebo dokonce odumřou, budou ošetřeny výhradně přírodními prostředky, popřípadě je nahradí výsadba nová. Hnojivem jim budou živiny, které se uvolní z mulčování
pokosenou trávou. V Brně se jedná o první počin tohoto druhu na městských pozemcích, i když v zahraničí jsou tyto komunitní jedlé parky poměrně známým a oblíbeným využitím veřejných prostor.
S městskou částí Brno-Líšeň jsme začali v této věci komunikovat
na podzim 2013 a získali jsme její podporu. Během března a dubna proběhlo prokácení části pozemku, odvoz dvou kontejnerů s odpadky a srovnání terénu. V prvním květnovém týdnu jsme ve spolupráci se ZŠ Masarova a ZŠ Jana Husa vysadili 35 ovocných stromků a keřů a další sázení
chystáme během letošního podzimu.
Jak nám řekl ředitel ZŠ Masarova Ivo Zálešák: „Jsme rádi, že jsme se
podíleli na vzniku jedlého parku, což je směsice ovocných stromů, keřů
a bylin. V dalších etapách dojde k úpravám terénu a snad bude obnoven
i pramen vody, který se dle pamětníků v těchto místech nalézal. Akce, které
jsme se účastnili s našimi žáky, proběhla s podporou MČ Brno-Líšeň
a Nadace Veronica. Věříme, že se celý prostor stane pěknou součástí sídliště a naši žáci budou za několik let vzpomínat na to, jak ovocný sad
zakládali.“
Financování výsadby ovocných dřevin se budeme snažit zajistit granty
(Nadace Veronica, Nadace Partnerství apod.) a samotná údržba jedlého
parku bude probíhat komunitní a dobrovolnickou péčí (a zlepšovat tím
mezilidské vztahy a sousedské vazby).
Budeme rádi, pokud se zapojíte i vy a máte-li svůj oblíbený strom nebo
keř, který by zde neměl chybět, potom hlasujte v anketě na webových stránkách: www.stromyamy.org/brno-lisen. Uvítáme každou pomocnou ruku,
přebytečné rostliny ze zahrádek, ochranu stromků proti okusu i jinou věcnou nebo finanční pomoc.(redakčně upraveno a doplněno)

Měli jsme radost, že letos přišlo i několik dobrovolníků z Líšně a Vinohrad. „Doprovodné a zásobovací vozidlo“ tvořila maminka Martina s kočárkem. Za 3 hodiny práce se nám podařilo vyčistit oba břehy, koryto řeky i přilehlou cestu od konečné autobusů až po hráz
prvního rybníka. Velká nákladní Tatra na své korbě odvážela přes 50
velkých těžkých pytlů odpadků. Přímo z vody jsme pak vylovili staré
zrezivělé jízdní kolo. Příjemná nálada pak panovala u zaslouženého
občerstvení v blízké restauraci, kde jsme si užívali dobrého pocitu
z poctivě vykonané práce. Jaro tak může na plno přijít i do krásného
údolí řeky Říčky.
Chcete-li strávit příjemné jarní dopoledne, udělat kus smysluplné
práce a poznat nové lidi, tak neváhejte a za rok se přidejte k nám.
David Vaněk

S pozdravem Váš soused Lukáš Sejkora
Sedláčkova 20, Brno-Líšeň, telefon: 736 408 066
email: lukas.sejkora@email.cz, www.stromyamy.org
17.6. od 18.00 do 21.00.
�veme �en� bez rozdílu v�ku na povídání

�ivotní role �en�

a jak v nich najít rovnováhu.
�ako �en� máme v �ivot� mnoho rolí� kter�
napl�ujeme. ��to role se m�ní mnohokrát
b�hem na�eho �ivota� n�kter� z�stávají po cel�
�ivot� jin� zanikají... .
�ede �ana ��ídilová. �oná se v �� �astelka�
nám. �arla ��. �� �í�e�. �utno se p�ihlásit on�
line na www.pastelka.net nebo na 607608658.
Setkání je zdarma.
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�á�up a prodej pou�it�ch v�cí z domácnosti.
�ou�ástí farmá�s��ch trh� v �í�ni.
14. 6. 9.00 - 12.00.
Registrace prodávajících na trhyvlisni@seznam.cz,
info na 775 078 077, www.trhyvlisni.cezweb.eu

líšeňské noviny
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Pochod líšeňských žen z Líšně do Brna
po stopách líšeňských trhovkyň (fakta a dojmy)
Fakta pro muže

Pochod se uskutečnil v neděli 18. května.
Na trasu dlouhou necelých 8 km jsme vyrazily ráno po osmé. Cesta nám trvala i se zastávkami dvě a půl hodiny, čistého času bychom šly necelé dvě hodiny. Vyšly jsme
z nám. Karla IV. dále pak ulicí Trnkovou,
Scheinerovou a zpátky na Trnkovu kolem
Zetoru. Za Lídlem jsme se zkratkou, která
nebyla zkratkou, dostaly na kaštanovou alej,
která sahá do areálu Zetoru a kterou historicky Líšňáci do Brna skutečně chodili. A to už
jsme byly na Malé Klajdovce v Juliánově, dále
pak Táborskou, na Křenové byla zastávka
u kostela. V závěru pochodu jsme se šly ukázat do centra, ale nikdo tam nebyl. Pochod
jsme zakončily v lužáneckém parku, kde nás
přivítali další účastníci festivalu Týden města (jurtaparty). Děkujeme tajnému dárci (líšeňské radnici) za růže a koblihy.
Pochodu se zúčastnilo 18 mladších
a starších „děvčat“ a konal se v rámci celobrněnského festivalu Týden města.

Intuitivní dojmy pro ženy

Záměrem akce bylo zažít město jinak
a přiblížit se životu našich předchůdkyň, které chodívaly z různým zbožím na trhy do
centra Brna. Tak se i stalo. Zažily jsme Brno
jinak než z auta nebo „osmičky“, protože
když jdete, je cesta cílem a vy vnímáte detaily, které při jízdě nevidíte, neslyšíte nebo necítíte a s kolemjdoucími jste svým způsobem
spřízněni. Čas jde pomaleji a den je delší.
A jak blízko jsme byly ženám, po jejíchž
šlépějích jsme šly?
Blízko, velmi blízko, protože taky šly tou
kaštanovu alejí, taky měly květovanou sukni,
jupku a šátek, taky byl květen, zataženo a třináct stupňů, taky nesly nůši, jejíž popruhy se
vrývaly do ramen a zablácené boty, taky jedna měla v šátku půlroční dítě a taky si daly
slivovici. Byly tak blízko, že šly s námi…
a taky se smály a zpívaly. My jsme je slyšely.
…Jediné, co nás dělilo, bylo sto nebo třeba
sto dvacet let.
Veronika Hradová

Prázdniny se blíží
Příměstské i pobytové tábory, které pro vás připravilo Lužánecké
pracoviště Louka, se rychle plní. „Většina je již téměř zaplněná a každý den se hlásí noví zájemci,“ říká jedna z hlavních vedoucích Kateřina Konečná. Využijte poslední volná místa a přihlaste své děti.
V prvním týdnu prázdnin mohou děti navštívit příměstský tábor
s celotáborovou hrou „JUMANJI“. Tábor se koná v termínu 30. 6. –
4. 7. 2014.
Pro ty, co si rádi vyzkouší zajímavé výtvarné techniky, vytvoří
originální výrobky a zahrají atraktivní hry, je přichystán příměstský
tábor „Barevný týden“ od 7. 7. do 11. 7. 2014.
Nově jsme zařadili sportovní příměstský tábor „Olympijské hry“.
V termínu od 14. 7. do 18. 7. 2014 se děti mohou těšit na plavání, jízdu
na kole, geocaching, sportovní hry, výtvarné tvoření a výlety do
přírody.
Zcela nově, v termínu 28. 7. – 1. 8. 2014, otevíráme „Příměstský
tábor pro maminky s dětmi“. Děti i rodiče se mohou těšit na spoustu
zajímavých aktivit, procházky do přírody a hravé tvoření.
Všechny děti, které chtějí na chvíli uniknout z civilizace, s námi
mohou strávit prázdniny na pobytovém táboře „Dobrodružství s večerníčkem I.“. Tábor se koná v termínu 12. 7. – 19. 7. 2014 a je určený
pro děti ve věku 5–10 let. Je vhodný i pro děti, které na táboře ještě
nikdy nebyly.

líšeňské noviny

Nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro které máme během
prázdnin otevřených sedm týdnů miniškolky Maceška.
Další informace a kontakty na hlavní vedoucí najdete na webových stránkách www.louka.luzanky.cz, kde je také k nahlédnutí fotogalerie z uskutečněných akcí.

Mgr. Adéla Šosová
vedoucí výtvarného oddělení pracoviště Louka
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Projekt „Promítej i Ty!“
na ZŠ Horníkova

Puškinův památník

V úterý 6. 5. 2014 v 18 hodin proběhlo již třetí promítání filmu
s lidsko-právní tematikou ve školní jídelně, která byla na tento
večer proměněna na útulnou kinokavárnu. Jde o filmy uváděné na
festivalu Jeden svět. Promítáme vždy první úterý v měsíci. Program večera byl bohatý. Návštěvníky čekalo jako vždy i chutné
pohoštění.
Po filmu Všichni spolu německého režiséra Helly Wenderse
se již všichni těšili na prezentace výjimečných, nadaných a aktivních žáků naší školy.
Film nám představil základní školu v německém Berg Fidelu,
kde se vzdělávají děti bez rozdílu věku, původu nebo handikepu.
Umožnil nám uvědomit si, že každý máme své nedostatky, své
handikapy, někdo větší, jiný menší… Ale i naopak, každý v něčem
vynikáme, jsme v něčem skvělí a nadaní. Důležité je umět se navzájem podpořit, mít odvahu být jiný, vystoupit z řady. Proto jsme
si pozvali k diskuzi po veřejné projekci tohoto filmu nadané a aktivní žáky naší školy.
Odvahu vystoupit před ostatními měl Filip Mojžíš ze 6. A se
svými vynálezy a přístroji z oboru elektroniky a elektrotechniky.
Činnost školního parlamentu nám pak představila Sabina Pavelková ze 4. A a Kristýna Klossová a Lucie Tihlaříková z 8. A. Děkujeme rodičům i žákům, kteří je přišli podpořit!
Jako organizátoři promítání (Z. Kruťová a D. Šmerda) máme
velikou radost, že se promítání stávají místem setkávání žáků, rodičů a učitelů, kteří se společně sejdou večer u filmu a zároveň
poznají prezentující a diskutující žáky i z jiného pohledu než jsou
zvyklí.
Další promítání se uskuteční v úterý 3. 6. 2014 v 18 hodin.
Připraven pro vás bude film Z popelnice do lednice – více na
webu http://www.csfd.cz/film/304605-z-popelnice-do-lednice.
Těšíme se na viděnou i příště!

V letošním roce se na ZŠ Novolíšeňská rozběhla výuka ruského
jazyka, který je žákům nabízen jako druhý cizí jazyk od 8. ročníku.
Přestože je azbuka pro žáky zcela novým učivem, nedali se jejími
úskalími odradit, a dokonce našli v ruském jazyce tolik zajímavého,
že souhlasily s prací na dramatizaci pohádky O Koblížkovi. „Kolobok“ se pak stal na čtyři měsíce hlavní náplní jejich volného času před
nebo po vyučování. Děti své rozhodnutí vzaly vážně a pilně pracovaly nejen na správné výslovnosti a dramatickém projevu, ale i na kulisách a kostýmech za vydatné pomoci maminek, babiček a jiných
příznivců jejich činnosti.
Sobota 12. dubna se pak na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně stala dnem zúročení jejich vytrvalého úsilí
a v krajském kole soutěže v přednesu v ruském jazyce, známé pod
názvem Puškinův památník, se v kategorii kolektivů s pohádkou
O Koblížkovi umístily na krásném druhém místě, přičemž byl jejich
výkon oceněn i generálním konzulem Ruské federace Andrejem Jevgenjevičem Šaraškinem. Velmi dobrou zkušeností a motivací k další
práci byla zajisté i možnost zhlédnutí vystoupení ostatních jednotlivců nebo kolektivů z jiných škol.

S pohádkou pak děti vystoupily i ve škole před mladšími spolužáky z I. stupně, což se rovněž setkalo s příznivým ohlasem a snad
i probudilo zájem dalších žáků o tento v minulosti neprávem opomíjený jazyk. Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem rodičům, kteří se do přípravy ochotně zapojili a pomáhali se zhotovením
kostýmů, kulis a jejich převozem na místo vystoupení. Vnímáme jejich pomoc jako podporu a je nám kladnou motivací do další práce.

Mgr. Zuzana Kruťová

V

sobotu 3. 5. děti ze dvou včelařských
kroužků z Pastelky a ZŠ Masarova vstávaly před 6 hodinou, aby se mohly poprvé
zúčastnit oblastního kola soutěže Zlatá včela
v Adamově. Za včelařský kroužek v Pastelce
se zúčastnili Marek Ledašil a Martin Ponížil
a z kroužku při ZŠ Masarova
Veronika Cvešprová. Po příjezdu do ZŠ v Adamově, která této akci poskytla zázemí,
jsme byli rozděleni spolu
s dalšími 121 včelaříky do
6 družstev a dvou věkových
kategorií. Dopoledne proběhla soutěž – písemný test,
dále kontrola znalosti včelařských pomůcek, poznávání rostlin a včelařská praxe
na výukovém úlu s fotografiemi. Body se sčítaly a nejlepší stanuli po obědě na
stupních vítězů.
Vítězem kategorie mladších žáků byla Veronika Sejáková ze ZŠ Mikulovice.
Vítězem kategorie star8

Mladí včelaři soutěžili

ších žáků byl Dan Brožek ze ZŠ Mikulovice.
Kuriozitou bylo, že kategorie mladších
žáků i starších žáků měla na 3. místě stejný
počet získaných bodů. Většinu věcných cen
si odnášeli děti z Mikulovic u Znojma, kde
kroužek loni oslavil již 10 let působení.

Jolana Zipserová, vyučující ZŠ Novolíšeňská

Po vyhlášení a slavnostním závěru nás
pořadatelé pozvali k prohlídce jeskyně Býčí
skála, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že své
jméno získala dříve, než se v ní nalezla známá soška býčka. Vlakem jsme se vrátili až
ve večerních hodinách, přivezli jsme si
spoustu zážitků i upomínkové předměty od sponzorů,
které nám tento den budou
připomínat.
Kroužek samozřejmě žije každodenními všedními
starostmi. V současné době
nakupujeme včelařské pomůcky, které hradíme z dotace JMK a s radnicí MČ Brno-Líšeň jednáme o umístění výukového včelínu v Líšni,
kde uvítáme zvídavé zájemce
o včelky a včelaření i z řad
veřejnosti.
Děkujeme dětem za reprezentaci.
Iva Drápelová,
vedoucí včelařských kroužků
Brno-Líšeň

líšeňské noviny
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Přípravný kurz k přijímacím
zkouškám v Radešíně
Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední
školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 31. 3. – 4. 4. v Radešíně v krásném prostředí Českomoravské vysočiny.

Sushi v MŠ Radost
Již tradičně se naše školka programově zaměřuje na společné
akce pro rodiče a děti. Tím dochází nejen k těsnější spolupráci mezi
rodiči, ale také se zaměstnanci MŠ. Tyto akce jsou velmi oblíbené
a díky velké podpoře naší paní ředitelky se nám daří realizovat je
každý měsíc.
Jednou z posledních zajímavých a možná i poněkud „exotických“
akcí bylo společné odpoledne, při němž jsme využili japonského
původu maminky, jejíž dítě navštěvuje naši MŠ. Po domluvě jsme
uspořádali „japonské odpoledne“, kde si děti společně s rodiči mohly
vyzkoušet přípravu již i u nás populárního pokrmu, tradičního japonského SUSHI. Maminka připravila a přinesla všechny potřebné
suroviny a všem přítomným podrobně vysvětlila a později i rozdala
vytištěný postup. V současnosti jsou již i u nás všechny použité suroviny běžně dostupné a nic nebrání tomu, vyzkoušet si vše doma.
Všichni byli z celé akce velmi nadšeni! Děti s velkým nasazením
rolovaly Maki sushi a poté s velkou chutí hodnotily své výrobky.
Po ochutnávce následovalo skládání ORIGAMI, které se v naší školce
nekonalo poprvé.
Z dalších akcí můžeme ještě připomenout již tradiční výlet do
Bílovic nad Svitavou, jenž je v rámci vítání jara spojený s vynášením
Morany, nebo akci „Den s tátou”, kdy se tatínci mohou během celého
dne zapojit do her a radovánek se svými ratolestmi.
Klub rodičů MŠ Radost

Intenzivní výuka žáků byla zaměřena nejen na opakování a procvičování učiva z českého jazyka a matematiky, řešení testů všeobecných znalostí, ale také na prohlubování náročnějšího učiva, jehož
znalost se požaduje při studiu na středních školách. Kurz splnil svůj
cíl. Žáci byli vedeni k samostatnému přemýšlení, soustředěné práci,
správnému hospodaření s časem při řešení úkolů, objektivnímu hodnocení svých vědomostí. Měli také dostatek prostoru k individuálním konzultacím s vyučujícími i k tomu, aby si navzájem pomáhali.
Nedílnou součástí kurzu je i sport, turistika a zábavné večerní
programy, které si děti samy připravují.
Okolní lesy se probouzely do jara a lákaly tak k romantickým
vycházkám. Při jedné z nich bylo potřeba přebrodit potok, což se přes
počáteční rozpaky nakonec všem podařilo. Tento zážitek pak patřil
k nejsilnějším z letošního kurzu.
Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů u přijímacího
řízení na střední školy.
Mgr. Alexandra Zálešáková

K

Tajemný filipojakubský den na ZŠ Holzova

onečně tu máme vytoužené jaro… Vše
se zelená, kvete, voní, roste různé bejlí
a v průběhu filipojakubské noci získává tajemnou, magickou moc.
Žáčci ZŠ Holzova (zvláště ti z budovy Pohankova) se velmi těšili na onen magický den,
kdy na ně ve škole čekala řada zkoušek, jejichž
splnění bylo nezbytným předpokladem proto,
aby byli přijati do cechu malých čarodějů
a mohli se tak zúčastnit slavnostního zapálení
pravé čarodějnické vatry I letos byl tento jedinečný okamžik ozvláštněn vernisáží obrázků
žáků, na kterou se v odpoledních hodinách přišli podívat i jejich rodiče, což malé čarodějnické
učně velmi potěšilo. Fantazie dětí, originální
pojetí každého z obrázků příjemně překvapilo
rodiče, kteří si pak ty nejkrásnější za symbolický obnos odnášeli domů. Vernisáži přálo
i počasí, krásně svítilo a hřálo slunce, takže
obrázky byly rozvěšeny po obvodu celé školní
zahrady.

líšeňské noviny

Děti si mohly doslova připadat jako malí
umělci. Vernisáž byla slavnostně zahájena proslovem, následovalo vystoupení pěveckého
sboru Cvrčci (tedy našich nejmenších zpěváčků) pod vedením paní učitelky Lenky Hrubé,
nechybělo ani vystoupení vyučujících z budovy
Pohankova a taktéž Charlieho andílků pod
taktovkou Mgr. Nely Mládkové – zahájení to
tedy vskutku slavnostní! Navíc zásluhou sponzorského daru jednoho z rodičů byly stoly plné
chutného ovoce, ale i sladkého pokušení. Po
ukončení výstavy byl zapálen oheň a opékání
špekáčků mohlo začít.
Vraťme se však zpět k soutěžnímu dopoledni… Den zkoušek malých čarodějů letos připadl opravdu na 30. dubna, už od rána svítilo
a hřálo slunce, školní zahrada se přeměnila
na místo konání zkoušek. Na jednotlivých stanovištích stáli připravení již zkušení kouzelničtí studenti, žáci 8. A ZŠ Holzova, převlečení též
do čarodějnických hábitů. Ve škole i na školní

zahradě se to jen hemžilo malými i velkými čarodějnicemi a černokněžníky, kteří pilně plnili
zadané úkoly, aby získali vytoužený výuční list
malých čarodějů. Teprve po skončení zkoušek
byli žáčci připuštěni k oslavným radovánkám
na školní zahradě a byli odměněni i několika
sladkostmi. Proč? Neboť oheň, jak jsem prozradila již v úvodu článku, spojený s opékáním
špekáčků, byl zapálen až v hodinách podvečerních a to v souvislosti s již zmíněnou vernisáží.
Charlieho andílci svým vystoupením pozvali zúčastněné rodiče na Zahradní slavnost,
která se bude konat ve čtvrtek 5. června 2014
v 18 hodin ve dvoře ZŠ Holzova. Zde vystoupí
nejen zmínění Charlieho andílci, ale i Cvrčci
a Holzováček, a jelikož se bude podávat i chutné
občerstvení, akce to bude jedinečná, proto neváhejte a přijďte i Vy, budeme se na Vás moc
těšit!
Mgr. Martina Trčková
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Úspěšný lov jsme náležitě oslavili zpěvem,
ohněm a pořádně mastnejma špekáčkama.
Díky všem, co neseděli doma u bedny a pomohli lovitJ.
Tým VeSPOD

Chystáme pro vás
Stalo se

SALESKO S ORANŽOVÝM KOLEM
NA MAJÁLESU

V areálu Brněnského výstaviště se ve středu
7. května konal tradiční studentský openair festival Brněnský Majáles. Návštěvníky
čekalo vůbec největší pódium české festiva-

organizace, jejímž posláním je doprovázet
především děti a mládež z Brna-Líšně a okolí na jejich cestě k dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu i duchovnímu
rozvoji. Organizace, která v Líšni působí od
roku 1995, staví na preventivním pedagogickém systému Dona Boska, zakladatele salesiánů. Na Oranžovém kole pro ni návštěvníci
majálesu vyšlapali 50 783 korun. „Snažíme se
vymýšlet smysluplný a zábavný program,
který přispěje ke zdravému vývoji mladých
lidí. Jednou z takových aktivit je náš plánovaný kurz první pomoci, na který hodláme
výtěžek z Oranžového kola využít,“ uvedl
Josef Mendel, ředitel střediska.

Hráli jsme si na závodníky!
lové historie s unikátním designem Martina Hrušky. Vystoupily na něm hvězdné
tváře jako Tomáš Klus, členové skupiny
Chinaski nebo Mandrage. Na oslavách nechybělo ani charitativní Oranžové kolo Nadace ČEZ. Šlápnutím do pedálů pomohli
mladí lidé Hospici sv. Anežky a Salesiánskému středisku mládeže, pro které celkem
vyšlapali 100 562 Kč.
Vedle poslechu těch nejlepších kapel současné české a slovenské hudební scény, mohli
diváci šířit pozitivní energii také na Oranžovém kole Nadace ČEZ. Každý návštěvník
měl možnost strávit na kole jednu minutu
a svým výkonem přispět na dobročinný účel.
„Jsme rádi, že si tolik mladých lidí nenechalo
ujít příležitost podpořit dobrou věc a kromě
zábavy si našli čas roztočit pedály našich charitativních kol,“ uvedla Jana Štefánková, specialistka komunikace z Jaderné elektrárny
Dukovany. „Do sedla nadačního kola zasedl
i přeborník v jízdě na historickém kole Josef
Zimovčák, ale také moderátor Majálesu Jakub Kohák,“ dodává Jana Štefánková.
Návštěvníci festivalu šlapali pro tyto organizace:
Hospic sv. Alžběty Brno poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění.
Salesiánské středisko mládeže je nezisková

Salesková hřiště se v páteční dopoledne proměnila v depa, vozovny, závodní dráhy, tunely nebo taky v dálnici D1. Konaly se totiž
pro naše nejmenší závody nejrůznějších dopravních prostředků.
Kdo si v předvečer velkého závodu promazal
kolečka na svém kole, koloběžce či odrážedle, určitě neprohloupil. Na závodní dráhu se

4. 6. Vaření VeSPOD
6. 6. Grilovačka VeSPOD
20. 6. VeSPOD párty –
zakončení školního roku

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

„Víra a náboženství v dnešním světě.“

PhDr. Miloslav kardinál Vlk
Co hledá současný člověk? Hledá skutečné
hodnoty, hledá svou identitu, hledá smysl života, hledá řád, hledá svobodu, seberealizaci.
To vše jsou aktuální témata naší doby a výzvou pro každého křesťana.
PhDr. Miloslav kardinál Vlk je český katolický duchovní a teolog, který mezi lety 1991
a 2010 působil jako 35. arcibiskup pražský
a primas český, v letech 1990–1991 byl krátce
10. biskupem českobudějovickým. Jeho biskupské heslo zní: „Aby všichni byli jedno“.
Kdy: úterý 10. 6. 19.00
Kde: Sportovní sál

Minigalerie Salesko

totiž jezdci museli kvalifikovat splněním obtížných úkolů. Poprat se s kruhovým objezdem nebo projet tunelem nebylo to nejtěžší.
Odvalit upadlé kolo dalo přece jen zabrat a co
teprve ho nafouknout! Projet po rekonstruované dálnici D1 také nebylo nic příjemného,
ale svého cíle závodníci přece jen dosáhli.
Závodní dráha se brzy zaplnila všemi závodníky. Někteří to stihli, jak se říká, za 5 minut
dvanáct. Počasí nám totiž uštědřilo pár
kapek. Odjížděli jsme trochu promoklí, ale
s medailemi!
Veronika Traxlerová

Vý-let do přírody ve stylu VeSPOD

Čarodějnice na útěku, zlaté slunce nad hlavou, jízda v nákupním vozíku, voňavé šeříky,
sedmnáct vymazlených špekáčků, kytarový
songy a hlavně perfektní výlet do přírody
s klubem VeSPOD... Úkol zněl jasně. Chyť si
svoji čarodějnici! Nakoupili jsme zásoby
a vydali se na cestu podle instrukcí z Rudého
práva. Čarodějnice však byla stále o krok napřed. Nakonec ji zastavila až betonová zeď!
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VeSPOD

srdečně zve na výstavu fotek a obrazů Gabriely Prokešové s názvem „Barva nebo světlo
aneb Barvy pro světlo“. Gabriela Prokešová:
„Navštěvuji ZUŠ Zbyňka Mrkose v Židenicích pod vedením paní Jany Blažkové. Baví
mě využívat všechny mně dostupné techniky
a jejich kombinace, především temperu, olej,
tužku, pastelky a tuš. Není to jen o líbivém
popisování skutečnosti, ale o hledání hloubky a dalšího rozměru. Přeji si, aby si každý
návštěvník odnesl svůj vlastní emoční prožitek a aby měl pocit, že mu to něco dalo, včetně toho, že existuje více než jeden způsob,
kterým lze vysvětlit věci.
Vernisáž proběhne 7. 6. v Salesku v klubu
VeSPOD v 18.00 hod.
Výstava potrvá od 15. 5. do 31. 8.

Zápis do kroužků

na školní rok 2014–2015 bude
4. 9. – 12. 9.
on line na www.salesianivali.cz.

Přehled kroužků najdete v příloze LN.

Salesko nabízí na léto výhodné
pronájmy venkovního hřiště
na fotbal a hokejbal.

Fotbal – hřiště umělá tráva – 400 Kč/hod.
Hokejbal – hřiště asfalt – 300 Kč/hod.
Více na www.salesko.cz, rezervace na pronajmy@salesko.cz.
líšeňské noviny

Krok do přírody

Kaplička očima dětí

Ve slunečném ránu dne 10. května se
tři desítky milovníků přírody sešly na
okraji Líšně na první vycházce z cyklu
Krok do přírody. Průvodkyní na cestě
byla Bc. Zuzana Košťálová, která na příkladu hmyzu přiblížila zájemcům principy evoluce a Darwinovy teorie.

Na 120 krásných obrázků zaslali žáci
líšeňských školek a škol do soutěže Kaplička očima dětí věnováné 100. výročí
znovuobnovení Kostelíčku. Porotu tvořili zástupci tří organizátorů – Kulturního
centra Líšeň, rodinného centra Pastelka
a Líšeňské farnosti. „Vzhledem k tomu,
že obrázky, které jsme od dětí obdržely,
byly všechny hezké a jejich počet přesáhl
naše očekávání, byl výběr pouhých tří
výherců v každé kategorii velmi náročný.
Například ve druhé kategorii (základní
školy – první stupeň) bylo tolik obrázků,
že jsme nemohli jinak, než ocenit i čtvrté
místo.“, říká členka poroty Pavlína Vejmolová. Dětské kresby zdobily prostory
Dělňáku v druhé polovině května. Vítězové soutěže byli vyhlášeni na vernisáži,
která se konala 17. května.

Turistická známka

Všichni účastníci měli příležitost
oprášit si své znalosti o hmyzu, naučit se
něco nového, ale také sami si vyzkoušet
různé způsoby sbírání a pozorování.

Se 100. výročím znovuobnovení poutní kaple Panny Marie Pomocnice v Líšni
souvisí také další aktivita Kulturního
centra Líšeň a tou je zřízení výroční turistické známky. Ta bude k dostání během
oslav výročí kapličky dne 14. 6. 2014,
jejichž spolupořadatelem je vedle Líšeňské farnosti a radnice MČ také Kulturní

Akce v červnu
Výstava Recyklací k umění
Výstava „Recyklací k umění“ vznikla z děl
studentů kurzu Základy kresby pro děti a dospělé v Kulturním centru Líšeň – Kotlanka.
Studenti se zaměřili na tvorbu ze čtyř odpadových materiálů, kterými jsou papír, látka,
plasty a kov. Z těchto materiálů zpracovávali
jak obrazy, tak i plastiky jako ukázku možností recyklace a upotřebení těchto materiálů
netradičním způsobem jako umělecká díla.
Návštěvníci se mohou těšit na obrazy z počítačových disket, plastické obrazy z látek, plechovek i papíru, maxiorigami a mnoho dalšího. Vernisáž proběhne na Dělňáku 4. června
od 18.30 hod. a výstava potrvá do konce
měsíce.

Dětský den

Skupina byla rozdělena na dva týmy,
které plnily různé úkoly. Darwinova ocenění za své znalosti dostali ti nejaktivnější, ale krásné počasí a vycházku si užili
všichni.
Další fotky a podrobnosti o příštích
vycházkách z cyklu Krok do přírody najdete na webu a Facebooku Kulturního
centra Líšeň.

líšeňské noviny

centrum Líšeň. Jedná se o limitovanou
sérii, takže sběratelé, neotálejte a pořiďte si ji do sbírky.

Soutěž o nové logo
K naší velké radosti jsme už do konce
dubna dostali skoro tucet zajímavých návrhů na nové logo Kulturního centra.
I přes to jsme se rozhodli prodloužit termín soutěže a počkat na výsledky práce
dalších designerů. Návrhy, které projdou
prvním kolem soutěže, budou zveřejněny 3. června na stránkách a Facebooku
Kulturního centra Líšeň. Navštivte je
a zapojte se také do hlasování. Definitivní rozhodnutí je na vás – našich
návštěvnících.

Kulturní centrum Líšeň organizuje tradičně v červnu rozsáhlou akci pro své nejmladší
přátele. V letošním roce se Dětský den uskuteční zároveň s oslavami 90. výročí kopané
v Líšni a to 21. června, kdy obě akce splynou
ve velkou celodenní oslavu v Mariánském
údolí. Dopoledne bude věnováno převážně
sportu, kdy SK Líšeň organizuje turnaj přípravek ve fotbale a následně bude zahájeno nové tréninkové centrum mládeže. Odpoledne
pak bude v režii Kulturního centra Líšeň. Pro
děti připravujeme zábavný program, pohádku, taneční a hudební vystoupení, hry a soutěže na několika stanovištích, atrakce a další
překvapení. Po 18.00 hod. se program přesune na hřiště SK Líšeň, kde zábava bude pokračovat s živou hudbou. Pro podrobnosti sledujte web a Facebook Kulturního centra Líšeň a SK Líšeň.

Kulturní centrum Líšeň, p.o.
web: www.kclisen.cz
FB: Kulturní centrum Líšeň
e-mail: info@kclisen.cz
mob.: +420 731 117 114
tel.: +420 544 210 182
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Městská část Brno-Líšeň a římskokatolická farnost u sv. Jiljí si Vás dovolují pozvat na oslavy

100. výročí obnovení kaple
Panny Marie na Kostelíčku 1914–2014
Program u poutní kaple v sobotu 14. června 2014
14.00 hod. Slavnostní fanfáry
Úvodní slovo – líšeňský farář P. František Vavruša
Historické ohlédnutí – Josef Trávníček
Sváteční zamyšlení –
starosta MČ Brno-Líšeň Břetislav Štefan
Komediantská mystéria:
Lazarovo vzkříšení (divadelní představení)
15.00 hod. Slavnostní fanfáry
Komediantská mystéria: Duše (divadelní představení)
Vystoupení chrámového sboru
Chvilka poezie
Vystoupení chrámového sboru
16.15 hod. Slavnostní fanfáry
Komediantská mystéria:
Sv. komediant František (divadelní představení)
17.00 hod. Slavnostní fanfáry
Historické ohlédnutí
Komediantská mystéria:
Svatba v Káni (divadelní představení)
18.00 hod. Slavnostní fanfáry
Komediantská mystéria:
Slepý a kulhavý (divadelní představení)

Program v neděli 6. července 2014

9.00 hod.
Procesí s mariánským obrazem od kostela sv. Jiljí na Kostelíček s doprovodem dechové hudby. Doprava
vlastními auty na Kostelíček nebude možná, lidé s omezenou pohyblivostí mohou využít kyvadlové dopravy – podrobnosti budou včas oznámeny na nástěnce před kostelem.
10.00 hod.
Poutní mše sv. – celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle. (Při mši svaté zazpívá chrámový sbor a stejně
tak jako při procesí bude hrát dechová hudba Kameníkovi muzikanti.)
Po mši sv. následuje malé občerstvení a krátké vystoupení dechové hudby.
Oslavy se konají za finanční podpory MČ Brno-Líšeň
a pod záštitou starosty Břetislava Štefana.
Při příležitosti výročí bude k dispozici turistická známka, nová publikace o Kostelíčku
i brožura s kresbami dětí. Na oslavách se organizačně a technicky podílí divadlo Líšeň.
12
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Sport

Úspěšná závodní sezona oddílu moderní gymnastiky
SPORT CENTRUM při ZŠ Horníkova
Na území městské části Brno-Líšeň působí již 20 let oddíl moderní gymnastiky SPORT CENTRUM při ZŠ Horníkova, kde se věnujeme děvčatům od 4 let věku. Za dobu jeho existence jím prošla celá
řada líšeňských dívek, z nichž některé jsou dnes již trenérkami.
Děvčata v oddílu závodí v soutěžích jednotlivkyň i ve společných
skladbách a kromě toho připravují i exhibiční vystoupení, která jistě
nejeden obyvatel Líšně zhlédl na školním plese či předvánočním programu v Dělňáku.

to bylo 2. místo Liliany Ullmannové a ve dvou kategoriích dokonce
i 1. místa: Marta Klobásková (II. kategorie) a Nicole Dadáková
(IV. kategorie), na oblastním přeboru (někdejší Jihomoravský kraj)
pak tyto dvě závodnice obsadily 4. a 8. místo. Letos obsadila na městském přeboru pěkné 4. místo Barbora Bayerová a 5. místo Natálie
Kotzianová a Natálie Starzyková. Některé ze závodnic dokonce reprezentovaly MČ Brno-Líšeň i na Mistrovství České republiky.
Nedávno jsme měly tu čest v naší „domácí“ tělocvičně přivítat
všechny brněnské závodnice soutěžící v kombinovaném programu
moderní gymnastiky. Městský přebor nám sice přinesl umístění až
pod stupni vítězů (6. místo – Marta Klobásková), ale hřeje nás pocit,
že i náš malý oddíl byl schopen celý závod organizačně zajistit. Bez
obětavé a nezištné práce všech trenérek, ale i rodičů by to však možné
nebylo.
Mgr. Alice Rejdová, předsedkyně oddílu
Tenisový klub Líšeň a Sportovní komise RMČ Brno-Líšeň
pořádají 7. ročník

Turnaje v tenisu neregistrovaných
ve dvouhře

sobota 21. 6. 2014
tenisové kurty u lesního lomu, Střelnice 48, Líšeň
8.30 hod.
účastnit se mohou neregistrovaní hráči
(muži, ženy)
Systém:
vyřazovací – podle počtu přihlášených
Startovné:
250 Kč/hráč
Ceny:
první tři místa obdrží věcné ceny
Občerstvení: zajištěno
Přihlášky: do čtvrtka 19. 6., 20.00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz
Datum:
Místo:
Zahájení:
Kategorie:

Již tradičním a oblíbeným zahájením závodní sezony se stal oddílem SC pořádaný závod Baby Cup, na jehož 20. ročník se letos
v březnu sjelo téměř dvě stě závodnic z celé České republiky.
Každoročními vrcholy jarní závodní sezony jsou městské a oblastní přebory, na kterých děvčata přes silnou konkurenci dalších
brněnských i jihomoravských oddílů nejednou obsadila i medailová
místa. Například loni na městském přeboru základního programu

Partnerem akce je Kulturní centrum Líšeň

inzerce

SIMPLY CLEVER

VYBARVĚTE SE!
Akční nabídka ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 TSI
v odstínu Fun Orange a v mnoha dalších*
* Fleetové barvy jsou dostupné za příplatek 17 900 Kč.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Rapid: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Očekávejte pořádný příval barev. Je tu akční nabídka ŠKODA Rapid v originálních svěžích odstínech, s kterými se ukážete světu v plné parádě.
Již od 288 900 Kč a s 5letou zárukou se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. A jedno je jisté už teď: Vaši oblíbenou barvu na ulici rozhodně nikdo
nepřehlédne. Už víte, jaká to bude? Přijďte si ji vybrat do Autocentra K.E.I.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000

líšeňské noviny

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
Držitel certifikátu ISO 9001
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POMOHU VÁM S PRODEJEM NEMOVITOSTI
OČISTÍME VAŠI NEMOVITOST OD ZÁVAZKŮ
VYPLÁCÍME: EXEKUCE, ZÁSTAVY V KATASTRU
100 % PRÁVNÍ DOHLED

 602 158 908

Mgr. Helena Fendrychová
majitelka realitní kanceláře
helena.fendrychova@re-max.cz

RE/MAX Direct, Bubeníčkova 6, 615 00 Brno-Židenice

 Dětské tábory DRAK Křižanov – sportovní, taneční, pro nejmenší.
Minitábory pro rodiče s dětmi 1–7 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz.
 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707.
 RELAXAČNÍ STUDIO Proﬁ, Krásného 20, Brno-Juliánov. Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny
a věrnostní program pro stálé klienty. Další služby studia: pedikúra, kosmetika, infrasauna aj. www.rsproﬁ.cz, tel.: 737 752 430
 Koupím RD v Líšni, zahrada výhodou ne podmínkou. Děkuji za nabídky. T: 605 514 210.
 Akutně hledám ke koupi byt v Brně-Líšni, prosím nabídněte. T.: 605 476 589.
 MALBY, NÁTĚRY: Cenová kalkulace předem a ZDARMA. Pevnou
cenu znáte předem! Možný úklid. 775 654 388, karandy@seznam.cz.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 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.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

Jazyková škola
Pálavské námìstí 1, Brno-Vinohrady
nabídka pro školní rok 2014/15
odpolední a veèerní kurzy angliètiny, nìmèiny, italštiny a španìlštiny
• Výuka zaèíná od 8. záøí – 1× týdnì, celkem 36 vyuèovacích dvojhodin.
• Informace: na tel. 545 211 842 – mimo prázdnin,
606 824 280 – po celou dobu (paní Pisaøíková, vedoucí JŠ)
• Pøihlášky nových a stávajících pokraèujících zájemcù pøijímáme ve dnech 26. 8.
a 27. 8. od 16.00 do 18.00 hodin v uèebnì Jazykové školy, Pálavské námìstí 1,
nebo v prùbìhu prázdnin na e-mail adrese kvic@vinohrady.brno.cz do 20. 8. 2014.
• Výbìr kurzovného všech frekventantù (nových i pokraèujících) bude probíhat v uèebnì
Jazykové školy ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2014 od 16.00 do 18.00 hodin.
• Kurzovné se hradí hotovì, nebo bankovním pøevodem pøed zahájením výuky.
• Pøesné termíny výuky budou sdìleny pøi úhradì kurzovného.
angliètina ........ zaèáteèníci, mírnì pokroèilí, pokroèilí, znaènì pokroèilí, konverzace,
obchodní, pøíprava na FCE
–
dle t ypù
nìmèina ............ zaèáteèníci, konverzace, pokroèilí
zeny po entantù.
øí
z
u
o
d
v
u
k
italština ............ zaèáteèníci a pokroèilí
Kurz y b od 6 do 12 fre
skupiny
španìlština .... pokroèilí

Ceník – celoroèní pøedplatné
dospìlí ................................................................... 3000 Kè
konverzace – angliètina, nìmèina .......................... 3300 Kè
angliètina – pøíprava na FCE a obchodní ................ 3300 Kè
studenti do 19 let .................................................... 2700 Kè
V cenì není zahrnuta uèebnice, kterou si úèastníci opatøí sami. Vyuèovací hodina trvá 45 minut, dvojhodina
90 minut. Kurzovné se platí hotovì pøed zahájením kurzu a je nevratné. Zameškané hodiny vlastní vinou se
nenahrazují, kurzovné se nevrací. Pøihlášky ke stažení na www.kvicvinohradybrno.cz.
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 ELEKTRICKÁ KOLA a ELEKTROSKÚTRY. Prodej a servis.
Autoelektrika a Elektroservis. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 KOMINICKÉ PRÁCE, VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ – oblastní kominíci pro Starou Líšeň. Kominík M. Halamíček – Viniční 50. Tel.:
530 311 437, mobil: 722 941 515, halamicekmichal@ seznam.cz.
Kominický mistr J. Stanec, vystavování revizních zpráv –
Viniční 50, Brno, tel.: 722 914 972, e-mail: emtar@seznam.cz.
 INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 737 866 728,
e-mail: lw.montaz@gmail.com.
 Prodám garáž v OV na ulici Ševelova č. 2. Tel.: 606 718 500.

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů.
Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932
v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.

líšeňské noviny
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Češi mají důvod ke změně banky
díky novému U kontu od UniCredit Bank
UniCredit Bank zjišťovala, co by Čechy přimělo změnit svou hlavní banku. Většina si přeje srozumitelné poplatky, zadarmo to ale být nemusí. Všichni
chtějí přístup k bankovním službám odkudkoliv a kdykoliv. A pokud zvolí radikální řez a vyberou si nového správce svých financí, očekávají, že se banka
postará o veškerou administrativu. Jak je tomu v UniCredit Bank, jsme se zeptali Ing. Jana Ševčíka, ředitele nové brněnské pobočky na Pálavském
náměstí.
Jaké konto máte pro klienty připravené?
Představte si bankovní konto, za které nemusíte platit žádné měsíční poplatky. Představte si konto, u kterého neplatíte za žádné příchozí a
odchozí transakce. Až budete posílat platby za nájem, energie nebo třeba vánoční dárky, nebude vás to stát ani korunu navíc. Podobné
služby mohli dosud získat jen někteří s vysokým příjmem a v omezené míře, teď na ně může dosáhnout téměř každý.
Podmínka je jediná – zasílat si na účet alespoň 12 tisíc korun měsíčně.
Jak je to s výběry z bankomatu?
Podle posledního průzkumu Češi milují hotovost a nehodlají se jí vzdát. Na rozdíl od severských národů, kde jasně dominují platební karty
nad bankovkami a mincemi, všichni nosíme v peněžence okolo 500 korun. Taky se rozčilujeme při každém hledání bankomatu, při
vyúčtování poplatků za výběry hotovosti z bankomatů, nebo při návštěvách směnáren před dovolenou. Tomu je provždy konec. Klient,
který používá nové U konto, může vybírat z jakéhokoli bankomatu doma i v zahraničí, a to zdarma.
NOVÉ „U KONTO“ V PRAXI
 Žádný měsíční poplatek za vedení účtu
 Výběry ze všech bankomatů doma i v zahraničí zdarma
 Žádné poplatky za příchozí nebo odchozí platby
 Skvělý účet, který vám umožní využívat další služby
 Ročně můžete ušetřit až 5 000 Kč
 Garance podmínek 10 let

OPE N AIR
FE STIVAL

Kde si můžeme tohle unikátní konto otevřít?
Naše nově otevřená pobočka UniCredit Bank Expres se nachází na adrese:
Pálavské náměstí 4246/5 (vedle pošty)
Po – Pá 9.00 – 18.00
Tel: 955 963 230
Email: expres.brno-vinohrady@unicreditgroup.cz
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Děkujeme za rozhovor.

na

SAVILLE ROW
,
THE BLU RAVENS

Y0 K80
C0 C0
M0 M0
Y0 K20
Y0 K20
C0 C0
M0 M0
Y0 K0
C0 M0 Y0 K0

re vival rock (13.00-14.00)

blues rock, hard rock - Black Crowes (14.00-15.00)
hard rock (15.00-16.00)

LIDOPOP

new wave, reggae, punk, grunge (16.00-17.00)

LUCIE DOBROVODSKÁ & MICHAL POSPÍŠIL
melody rock (17.00-18.00)

FRIED ACE

rhythm and blues, soul, funk (18.00-19.00)

,

MLADÉ KAPELY 2014

TATLO QUARTET

DĚTI KAPITÁNA MORGANA
e xpe rime ntální rock (19.00-20.00)

ŽALMAN BROTHERS BAND

(Slove nsko/Bratislava)

south e rn rock, boogie, blues (20.00-21.00)

Dramaturg a moderátor festivalu: Petr Gratias

palouk u tří borovic
Za areálem bývalé ZŠ Bze necká 23
Vstup Volný

mobil: 603 486 467

l
l
l
l

Akce se koná pod záštitou starosty
MÈ Brno-Vinohrady PhDr. Jiøího Èejky

líšeňské noviny

© SR+E

klientské karty se slevami
výhodné ceny i doplatky
profesionální přístup
široká nabídka zdravotní obuvi
a léčebné kosmetiky
15

Sport

90 let kopané v Líšni – část IV.
Závěrečný díl seriálu o historii kopané v Líšni věnujeme posledním 5 rokům
fungování klubu SK Líšeň. Období let
2009–2014 charakterizuje nejlépe jediné
slovo – stabilita. V období ekonomické
krize a zvyšující se sportovní konkurence
je právě udržení hospodářské a herní
rovnováhy velmi cennou devizou do
budoucna.
Minule jsme se loučili velkým sportovním úspěchem SK Líšeň – jubilejní rok
2009 orámoval postup A mužstva do třetí
nejvyšší soutěže v Česku Moravskoslezské
fotbalové ligy. Během tří sezon v MSFL se
u týmu vystřídali tři trenéři: Róbert Kafka,
Zbyněk Zbořil a Oldřich Janusicza. Od
podzimu 2012 hraje SK Líšeň úspěšně divizi pod vedením Bohumila Smrčka, se
kterým krátce před oslavami 90 let kopané
v Líšni ukončil SK spolupráci. Vedením
tréninků A i B mužů byl pověřen asistent
pana Smrčka pan Martin Maša, zbývající
utkání vedl pan Král (manažer mužů) za
přispění pana Dostálka, který byl hráčem
SK a současně trenérem juniorky Brno.
Líšeňský fotbalový klub klade velký
důraz na práci s mládeží. Pan Josef Hudec
každý rok zajišťuje nábor nových hráčů

ve věku kolem 6 let. Naučí tyto hráče fotbalovým základům, zformuje vedení mužstva
a po roce této přípravy jsou zařazeni jako nejmladší soutěžní přípravka. Tím je dosažena
kontinuita a každý ročník v mládežnické kategorii má své družstvo hrající soutěže. Mimoto probíhá příprava fotbalistů v rámci
sportovních tříd na ZŠ Novolíšeňská. V současnosti má SK Líšeň 2 náborové týmy,
2 předpřípravky a 12 týmů přípravek a žáků,
které hrají městské soutěže a ligu žáků, nejvyšší soutěž v ČR. V roce 2013 se podařilo
pronajmout bývalý jezdecký areál v Mariánském údolí od rodiny Belcredi a začít budovat
líšeňské TCM – Tréninkové centrum mládeže. V roce 2013 zde trénovaly přípravky, vybudovalo se oplocení a za finanční podpory
Jihomoravského kraje se z tribuny vybudovaly tři kabiny. Díky péči pana Bednáře se
z louky podařilo častým sečením přiblížit
původní parkúr povrchu fotbalového hřiště.
Radnice MČ koupila mladým fotbalovým
nadějím bezpečností branky a na menší části
plochy byl zaset nový trávník. Vedení klubu
podalo žádosti o přidělení statutu středisek
mládeže jak v dorostu, tak u žáků. V roce
2013 SK Líšeň obdržela statut komise mládeže FAČR – středisko SpSM pro žáky.

Program oslav výročí 90 let kopané SK Líšeň
Místo: TCM Mariánské údolí / Areál SK Líšeň, Kučerova 4, Brno
Program:
Neděle 25. 5. 2014
Areál
10.00 – utkání funkcionáři SK Líšeň – radnice Líšeň
Sobota 21. 6. 2014
TCM
10.00–15.00 – přátelská utkání přípravek
13.00–13.30 – slavnostní otevření TCM
13 30–17.00 – odpolední program pro děti
(skákací hrad, soutěže, ukázka techniky...)
Areál Kučerova 4
10.00
– utkání U12 – U13
11.30
– utkání U14 – U15
13.00
– utkání U17 – U18
14.30
– setkání sponzorů, představitelů samospráv, vedení fotbalu
15.00
– utkání Muži C – senioři
16.45
– utkání Futsal A – Futsal B, C
18.00
– Zábava
Neděle 22. 6. 2014
10.00
– setkání bývalých fotbalistů a funkcionářů SK Líšeň
v restauraci Na Hřišti
13.00
– utkání Muži B – U19
15.00
– utkání muži A – Zbrojovka A
Ukončení v 17 hod.

Investice do TCM ale nebyly jediné.
Díky sponzorům a dalším dotacím od radnice, města i kraje se podařily opravy v orlovně: vybudování zázemí pro trenéry, zřízení kabiny A a B mužstva, výměna oken,
vybudování kabiny se sprchami pro dorost.
Líšeňský fotbal si za 90 let své existence prošel skutečně vším. Zažil excelentní
úspěchy, ohromná zklamání, slavné postupy i hořké pády. Několikrát hrozil klubu zánik nebo krach, ale naštěstí díky nezměrnému úsilí sportovců a jejich vedení
dokráčel do dnešních dnů ekonomické
stability, výrazného rozvoje areálu a slibných plánů do budoucna. Součástí velké
rodiny SK Líšeň jsou i tři futsalové celky,
družstvo seniorů a na první tréninky chodí nadšené fotbalistky SK Líšeň. Všem
držíme palce a přejeme co nejvíce sportovních úspěchů, aby v Líšni vydržel DOBRÝ
FOTBAL V BRNĚ!
Á propos... příznivce líšeňské kopané
zveme na Farmářské trhy 14. 6. na ulici Jírově, za radnicí. Bude tam umístěn stánek
s náborem mladých fotbalistů a fotbalistek
a prohlédnout si můžete informační tabla
o historii SK Líšeň, případně zakoupit suvenýry SK.
Z archivu SK Líšeň

Setkání bývalých
hráčů a funkcionářů
SK Líšeň
Vedení fotbalového klubu
SK Líšeň si dovoluje v rámci
oslav 90 let od založení pozvat
na přátelské setkání bývalé
hráče a funkcionáře. Budeme
potěšeni, když se s někdejšími
fotbalisty a činovníky SK Líšeň
potkáme v neděli 22. června
2014 v 10 hodin v restauraci
Na Hřišti v areálu líšeňského
stadionu.
Zároveň prosíme ty, kteří chtějí
přijít, aby se co nejdříve ozvali
panu Josefu Derflovi na telefon
602 534 923 nebo na e-mail:
derfl.elektro@seznam.cz. Budeme také rádi, pokud s sebou na
setkání přinesete archivní fotografie, zápisy nebo jiné vzpomínkové předměty na historii SK
Líšeň. Předem děkujeme.
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