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ZDARMA
Rodina bez dětí je jako zvon bez srdce.
To samé platí i pro školu.
Moderní, ekologické a prorodinné – takové jsou dnes
základní školy v Brně-Líšni. Koncepce a priority, které
dlouhodobě prosazuje vedení obce, už přináší své ovoce.
Stále a znovu dokola slyšíme „Školství je základ“ nebo
„Na školství se musí najít peníze, i kdyby na chleba nebylo“.
Jaká je však realita?
Ne vždy a rozhodně ne všude se slova mění v činy. Jsem
rád, že v Líšni se o podpoře školství a rodin nejenom mluví,
ale především se také něco děje.
Dlouhých pět let se postupně opravovala ZŠ Masarova.
Za toto období dosáhly investice a opravy celkové výše 75
milionů korun. Škola je zateplená, dostala novou barevnou
fasádu, okna, dveře a nakonec i střechu. Všechna tato ekolo-

Městská část Brno-Líšeň si Vás
ve spolupráci s Nadací Partnerství
dovoluje pozvat na veřejné plánovací setkání

Příprava zadání
architektonické studie
rekonstrukce náměstí Karla IV.
Bydlíte na náměstí nebo blízko něj?
Navštěvujete náměstí?
Považujete náměstí za důležité místo Líšně?
Přijďte sdílet své názory na jeho budoucnost. Přijďte
o svých námětech diskutovat včas, ještě před formulací zadání projektu rekonstrukce architektům.
Co máte na náměstí Karla IV. rádi?
Čeho si na něm ceníte?
Co se Vám na náměstí nelíbí, je nefunkční,
nevzhledné nebo nebezpečné?
Co byste na náměstí uvítali za služby, obchody?
Jak chcete náměstí využívat?

Veřejné plánovací setkání se uskuteční
v úterý 16. 6. v 17.00 v prostorách
ÚMČ Brno-Líšeň, ve velkém sále.

líšeňské noviny

Slovo starosty
gická opatření vedla k finančním úsporám za energie ve výši 30 %.
Jsou opravené také tělocvičny, pochlubit se mohou novými parketami,
novým osvětlením i sociálním zařízením. Nejvýznamnější změnou a poslední investicí byla stavba moderního venkovního sportovního areálu. Dlouhodobě jsme se potýkali
s majetkovými problémy, tedy s faktem, že původní hřiště
stálo na cizích pozemcích. Byla to neřešitelná situace a problém, který školu trápil posledních patnáct let. Od roku
2010, kdy se mi dostalo cti stát v čele líšeňské samosprávy, se
pro nás jednalo o úkol číslo jedna a jsem velmi rád, že se ho
podařilo úspěšně vyřešit. Výsledek je viditelný v podobě nového sportoviště.
Loni škola oslavila 30 let od svého založení. Díky letos
dokončeným úpravám získala škola nový vzhled a moderní
interiér, vyrostlo nové hřiště pro míčové hry i atletiku.
ZŠ Masarova se tak stala perlou mezi brněnskými školami.
A ptáte se, proč jsme to dělali?
Jedno staré české přísloví říká: „Rodina bez dětí je jako
zvon bez srdce“. Totéž se dá říci i o naší škole. Protože ne pro
budovu samotnou, ale pro naše děti jsme dělali všechny
opravy a modernizace a já si přeji, aby zde byly skutečně jako
doma, cítily se spokojeně a bezpečně.
Jsem přesvědčený, že díky úsilí vedení školy a radnice se
nám společnými silami podařilo odlít krásný zvon, jehož
srdcem jsou naše děti.
Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

Zveme občany na

veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 25. 6. 2015

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

www.brno-lisen.cz.
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Zprávy z radnice

Náměstí Karla IV. – velká křižovatka nebo srdce Líšně?
Jedním z míst veřejného prostoru v Líšni, který si zaslouží
pozornost je mimo jiné náměstí Karla IV. „Městečko“, jak je
po desetiletí tato lokalita nazývána, se proměňuje v ne příliš
utěšený dopravní uzel, plný autobusů, projíždějících i parkujících aut, chodců, cyklistů… Jedna průjezdná silnice, velký
obchod jako dominanta na jednom konci, kostel na druhém,
jediné hřiště pro děti v okolí – hojně a s nadšením využívané,
ale stejně tak hojně kritizované. Po léta neřešená „proluka“
a dům se zahradou čekající na zbourání a na realizaci stále
ještě nezrušené vize protažení tramvaje až na náměstí. Je
možné všechny tyto problémy řešit a vyřešit?
V čase po komunálních volbách většinou vyšumí zprávy,
které by veřejnost o nových plánech na úpravy veřejného prostoru informovaly. Často jsou veřejnosti předloženy až konečné plány, vzešlé z kuloárních politických debat, v lepším případě po konzultacích s několika odborníky. Lidé tak bývají
postaveni před hotovou věc, někdy mohou zvolit ze dvou, tří
variant. Veřejný prostor je pak vlastně ovládán a vytvářen hrstkou vyvolených, kteří určují, co kde bude stát, bude vysazeno,
případně zbouráno.
V Líšni jsme se rozhodli jít jinou cestou. Jsme přesvědčeni,
že je třeba posilovat vztah lidí k prostředí, ve kterém se dennodenně pohybují, které obývají a využívají. Je to přeci „jejich“
prostor, patří občanům a oni sami jsou součástí toho, jaký je.
Bez názoru obyvatel bydlících v těsné blízkosti, bez ohledu
na potřeby těch, kteří danou lokalitou denně chodí, využívají
ji, nelze připravovat žádné plány ani studie.
Řešení náměstí Karla IV. je tedy od počátku připravováno
jako řešení potřeb jeho běžných uživatelů – ať už zde bydlí nebo místem jen prochází za prací, do školy, na nákup. Mnozí
sice tvrdí, že se lidé stejně o stav veřejných prostranství nezajímají, že se plánováním zabývat nechtějí, že takové zbytečné
komplikace vše prodražují a protahují. Přesto jsme se rozhod-

li, že cesta zapojení široké veřejnosti bude
v tomto případě ta nejlepší a při zahájení
revitalizace náměstí jsme o spolupráci požádali Nadaci Partnerství.
Nebudeme tedy, jak bývá obvyklé, začínat zadáním architektonické studie, ale
první fází je nejprve příprava tohoto zadání. Ta však nebude probíhat od stolu někde
v kanceláři, ale bude do ní zapojena vedle radnice i široká
veřejnost. Nadace Partnerství se podobnými projekty dlouhodobě zabývá a této první fáze se ujala. Doplňovat ji bude sociologický průzkum paní magistry Vackové a dopravní studie.
Na podzim 2015 budeme mít k dispozici takové zadání, které
bude v maximální možné míře vycházet z potřeb obyvatel Líšně a současně reflektovat omezení, která na náměstí jsou a nelze je změnit.
Přípravné setkání především s majiteli nemovitostí na náměstí se již uskutečnilo, budou pokračovat rozhovory s občany
i provozovateli obchodů sídlících na náměstí a především proběhne velká veřejná debata řízená Nadací partnerství. Ráda
bych vás na toto setkání pozvala a povzbudila vás v tom, abyste nezapomínali, že veřejný prostor patří nám všem a že máme
právo rozhodovat, jak bude vypadat, jak se nám v něm bude žít.
Využijme toho a nepromarněme šanci, která se nám otvírá.
Eliška Vondráčková, 1. místostarostka

Odtahy při blokovém čištění
Pokud bylo Vaše vozidlo odtaženo při blokovém čištění, odtah nebyl nařízen městskou policií a strážníci jej neevidují. Dotazy ohledně odtažených aut proto nesměřujte na linku 156, ale
na číslo 158 Policie České republiky, která eviduje odtahy při
blokových čištěních.
Pavel Šoba, MP Brno

Životní prostředí a veřejný prostor

Psi ve veřejném líšeňském prostoru
V Líšni bylo k 15. 4. 2015 evidováno 1949
psů. Znamená to, že evidovaného psa má přibližně 8 % obyvatel Líšně. Počet evidovaných
psů se oproti začátku devadesátých let zdvojnásobil, ale poslední roky zůstává stabilní.

Pravidla pro pohyb psů a čistotu
ve veřejném prostranství
Základním dokumentem, který stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích ve městě Brně je Vyhláška
č. 21/2009. Ta byla již několikrát aktualizována. To podstatné co stanovuje, zde uvádíme:
1) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství, je povinna mít psa na vodítku
a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
2) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
3) Osoba doprovázející psa na veřejném pro2

stranství je povinna zajistit, aby pes byl
vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně od městské části.
V Příloze č. 1 této vyhlášky jsou vyjmenovány prostory, kde jedině se mohou psi
pohybovat volně bez náhubků a vodítek.
V Líšni jsou to dvě plochy:
– Rašelinová – oplocená část pozemku
na svahu k ulici Josefy Faimonové
– Hochmanova – oplocený pozemek na
svahu k Salesiánskému středisku mládeže
V Příloze č. 2 jsou vymezeny prostory,
kam je vstup se psy zcela zakázán, jsou to
dětská hřiště a sportoviště.
Komise pro životní prostředí a veřejný
prostor navrhla vymezit také část prostoru
v nově budovaném centrálním parku Rokle.
Záměrem je vytvořit prostor, který by sloužil
k rekreaci občanů (třeba i k posezení nebo
poležení na trávníku), ve kterém by nehrozila kolize se psy a jejich exkrementy.

Porušení vyhlášky se posuzuje jako
přestupek, za který může strážník uložit
napomenutí nebo blokovou pokutu do výše
1000 Kč. Podobně, pokud pes znečistí veřejné prostranství je povinností jeho doprovodu po něm uklidit, jinak se dopouští přestupku, který může být sankcionován. Za rok
2013 městská policie v revíru Východ (Líšeň,
Vinohrady, Židenice) řešila 303 přestupků
proti této vyhlášce. Na celém území Líšně je
89 košů na psí exkrementy, které jsou vyváženy 2× týdně. Systém prošel letos na jaře
monitoringem s následným vyhodnocením
a byla přijata opatření pro zlepšení stavu.
Vzhledem k tomu, že na území Líšně
a v jeho okolí jsou i rekreační nebo chráněné
oblasti a lesy, je vhodné doplnit, že ani zde
není dovoleno nechat psa volně pobíhat bez
dohledu a přímého vlivu, aby nedocházelo
k ohrožování volně žijících zvířat a samozřejmě i osob.
(pokračování na str. 3)
líšeňské noviny

Životní prostředí a veřejný prostor
Evidence psů a poplatky
Podle vyhlášky č. 22/2010 je povinností
ohlásit držení psa na Úřadě městské části podle místa bydliště. Tam také držitel psa převezme evidenční známku. V naší městské
části je to u referentky paní Vlčkové, tel. č.
544 424 853. Držitel psa je povinen vždy
k 31. 3. zaplatit místní poplatek za psa staršího tří měsíců. V Líšni je stanoven poplatek
za prvního psa v bytovém domě 1000 Kč
a za každého dalšího 1500 Kč ročně. V rodinných domech 200 Kč a za každého dalšího
1000 Kč. Poživatelé důchodů, který je jejich
jediným příjmem, mají na tomto poplatku

výraznou slevu. Od poplatku jsou osvobozeni určité specielní skupiny držitelů. Nutno
poznamenat, že oproti jiným srovnatelným
městským částem, patří poplatky v Líšni
k těm nejnižším. Příjem z poplatků za psy
činil v roce 2014 zaokrouhleně 650 000 Kč.

Náklady související se psy
ve veřejném prostoru
Ročně je vynaloženo asi 470 000 Kč na
provoz košů na psí exkrementy a na vysávání
veřejných ploch od psích exkrementů. Kromě toho je nutné po několika letech provést
celkovou výměnu již zničených košů. Cena

se může pohybovat okolo 300 000 Kč. Další
náklady byly spojeny s výstavbou psích výběhů, které se uskutečnily v minulém období
2010–2014 a ty činily 920 000 Kč. Ročně stojí
jejich další údržba asi 40 000 Kč.
Na závěr chci moc poděkovat těm majitelům, kteří mají svého psa řádně evidovaného,
uklízí po něm a dodržují pravidla jeho volného pohybu. Bohužel to stále ještě není samozřejmostí. Každý kdo si pořizuje psa, by si
měl být vědom toho, že jeho držení podléhá
regulaci městskými vyhláškámi.
Edita Kremláčková
komise.zp@brno-lisen.cz

„Ukliďme Líšeň“ vyneslo z přírody sedm tun odpadu
Na jaře proběhly v Líšni a okolí hned čtyři větší dobrovolnické
úklidové akce.
Jako první zorganizoval Tábornický klub Sokoli na konci března
už tradiční „Jarní čištění Říčky“ v Mariánském údolí. Zpráva odsud
zněla: 37 dobrovolníků, kteří nashromáždili tunu odpadu.
Další byl druhý ročník akce „Ukliďme Česko“, který tentokrát
připadl na 18. dubna. Tato akce se stává velmi populární. V celém
Brně se konala na více než osmdesáti místech a město Brno ji podporovalo zajištěním pracovních pomůcek a svozem odpadu. V Líšni ji
pořádaly ZŠ Horníkova a pak organizace Stromy a My v Jedlém parku při ulici Sedláčkově. V Jedlém parku celkem pracovalo sto dobrovolníků, kteří nasbírali 2 tuny odpadu. ZŠ Horníkova pracovala na
pozemcích školy a dále pak za čtyřproudovkou Jedovnická směrem
na Hády. Dohromady padesát dobrovolníků, z toho dětí asi třetina.
Pneumatiky, stavební odpad, PETky celkem nikoho nepřekvapily,
ovšem terárium vedle pěšinky už docela ano. Celkem byly sesbírány
tři tuny odpadu. Kuriózní byl „krásně“ zachovalý sáček od mléka
s modrým potiskem, který pamatujeme jen my starší z dob dávno
minulých. Děti pracovaly s nasazením a vlezly i tam, kam méně ohební dospělí nemohli. Byla to ekologická výchova v praxi a názorně
ukázala, jak problematické je rozkládání odpadu v přírodě.
Hned následující den po „Ukliďme Česko“ se konala akce „Ukliďme svět“, která není tak známá, přestože je o něco starší. Cílem bylo
vyčistit zejména zvláště chráněná území na Hádech. Pozemkový spolek Hády hlásí 70 dobrovolníků a 0,8 tuny odpadu.
Věřím, že na všech akcích vládla příjemná atmosféra. My na ZŠ
Horníkova jsme vydařenou akci velmi příjemně zakončili společným
obědem ve školní jídelně.
Takže sečteno a podtrženo z našeho okolí díky skvělým dobrovolníkům zmizelo téměř 7 tun odpadu! Nad tím, kdo a proč vyveze

Diecézní charita Brno
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Vás srdečně zve na

LYMPIJSKOU
ZAHRADNÍ
SLAVNOST

18. 6. 2015 o d 16 h o d.
na zahradě Effety
Holzova 7, Brno – Líšeň
Rádi Vás uvidíme v tématickém oblečení.

líšeňské noviny

Ukliďme Česko na ZŠ Horníkova, foto Zuzana Kruťová
odpad raději na louku místo do Sběrného střediska odpadu, prostě
zůstává rozum stát. Pokud se stanete svědky nelegálního vývozu odpadu, volejte Městskou policii Brno.
Moc děkuji organizátorům i účastníkům za jejich nasazení pro
věc. I když asi stejně nejvíc potěší vlastní dobrý pocit z toho, že se
společně povedla dobrá věc a kolem nás to alespoň na čas vypadá
lépe.
Edita Kremláčková
komise.zp@brno-lisen.cz

Názory zastupitelů

K osvobození Líšně
Dne 26. dubna letošního roku si celé Brno připomnělo 70. výročí osvobození města. Pietní vzpomínková akce proběhla také u nás
v Líšni a to již 25. dubna, tedy v den, kdy před 70-ti roky byla osvobozena jeho jihovýchodní předměstí. Sešli jsme se na líšeňském
hřbitově u Památníku líšeňských obětí II. světové války, abychom
vzpomenuli těch padlých a umučených líšeňských občanů, jejichž
jména jsou zaznamenána na zde umístěné pamětní desce a také
jsou podle nich pojmenovány mnohé naše ulice. Po položení kytic
a rozžehnutí svíček si přítomní občané a zastupitelé vyslechli slova
Mgr. B. Štefana, starosty MČ Brno-Líšeň a zástupců pořádajících
organizací. Vedle uctění památky a připomenutí průběhu osvobození Líšně zde zazněla i slova vzdoru proti aktuální hrozbě války
a návratu fašismu do našich ulic.
Daniel Borecký, zastupitel MČ Brno-Líšeň

(Příspěvky uvedené v této rubrice nemusí vyjadřovat názor redakce.)
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Spolky a sdružení
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Sokolové zvou do svých řad

okolská jednota v Líšni je nejstarší průběžně žijící společenskou organizací v obci. Od roku 1892 (s vynucenou přetržkou
v letech první a druhé světové války) umožňuje dobrovolnou
tělovýchovu i společenské vyžití líšeňským občanů bez ohledu na
věk. V duchu Tyršova hesla „V zdravém těle zdravý duch“ nabízí i dnes amatérské sportování a tělovýchovné aktivity v širokém
spektru soudobých možností. Podívejme se jak dnešní jednota
a její tělovýchovné zázemí vypadá.
Sokolský areál byl v posledních dvaceti letech výrazně modernizován. Budova sokolovny má nové střechy, opravená zdiva, oba
sály pak nové parketové podlahy, vyhovující a úsporné osvětlení,
moderní hygienické zázemí. V suterénu jsou dvě posilovny pro

Taneční skupina „Střevíčky I“ na letošní sokolské akademii.

kulturistiku a zdravotní či kondiční posilování. Velký sál je využíván pro všechna cvičení odboru sokolské všestrannosti a míčové hry, malý sál je plně specializován na stolní tenis. Venkovní
cvičiště je zatravněno a doplněno antukovým volejbalovým kurtem. Sokolský život je rozčleněn do dvou odborů: všestrannosti
a sportů.
Sokolská všestrannost je zaměřena na zdravotní tělocvik
převážně pro ženy a seniorky se zdravotními potížemi, aerobik
a stepaerobik s nápaditými choreografiemi, cvičení pro ženy –
aerobní cvičení v pomalejším tempu. Některá cvičení jsou doplněna o posilování s náčiním a probíhají i v době prázdnin. Součástí všestrannosti jsou i oddíly tanečních skupin, které průběžně
nacvičují nové choreografie, reprezentují naši jednotu na sokolských i nesokolských soutěžních i společenských akcích nejen
doma, ale i v zahraničí. Všechny tři taneční skupiny (Střevíčky I,
Střevíčky II, Mystery) jsou aktivní součástí mezinárodního kulturního projektu „Mosty mezi městy“. Předškoláci mohou u nás
získat základní tělovýchovné návyky v oddíle „Rodiče s dětmi“,
který má spíše herní náplň uzpůsobenou možnostem a schopnostem cvičenců, a směřuje k osvojení pohybu v různém prostředí.
V teplých dnech jsou děti na venkovním hřišti, popř. i v přírodě,
v závěru roku je navštíví Mikuláš. Mužská složka všestrannosti
má ráz individuálního udržování fyzické kondice či posilování
v posilovnách, které jsou pro členy odboru denně volně přístupné.
Její součástí jsou i dvě družstva rekreačního volejbalu.
Odbor sportu zahrnuje oddíly basketbalu, malé kopané, stolního tenisu a volejbalu.
Basketbalisté sdružují muže různých věkových kategorií do
tří družstev zaměřených na rekreační, popř. turnajové vyžití.
Mužstvo malé kopané nás dobře reprezentuje ve skupině 1. B.
brněnské třídy podobně jako volejbalové družstvo žen v brněnském městském přeboru.
4

Sportovní chloubou jednoty je v současné době oddíl stolního
tenisu, jehož ženská družstva hrají celostátní první a druhou ligu,
dalších pět družstev mužů i žen pak městské soutěže v Brně, stejně jako družstva mládeže. Všechny oddíly obou odborů pořádají
i různé typy turnajů a vnitřních společenských aktivit, které přispívají k jejich soudržnosti a pocitu sokolské sounáležitosti.
Co nás trápí? V posledních letech velmi fluktuují chlapecké
kategorie, pro které jen s obtížemi zajišťujeme cvičitele a vedoucí.
V současné době nám dokonce zcela chybějí. Obracíme se proto
na líšeňskou mužskou veřejnost s žádostí o pomoc. Rádi mezi námi uvítáme muže, které by těšilo rozvíjet pohybovou zdatnost
u chlapeckých kategorií a získat v Sokole pocit dobrého společenského zázemí.
A na co jsme zvláště hrdí? Veškerá činnost funkcionářů a trenérů či cvičitelů je dobrovolná a neplacená. Z tohoto pohledu je
dnešní stav sokolského areálu i života v něm zvláště cenný. Dodržujeme tak sokolské tradice i v této oblasti.
Co bychom chtěli ještě udělat? Ve spolupráci s odpovídajícím
odborem ÚMČ Brno-Líšeň upravit naše venkovní cvičiště na
mnohostranné využití pro širší veřejnost. Podrobný projekt je
v předběžné přípravě.
Dnešní sokolská jednota a její činnost se opírá o zhruba 300
členů, máme však ještě další volné kapacity. Mimo stolní tenis,
kde je využití stolů a hodin malého sálu zcela vyčerpáno, mají
všechny zbývající oddíly i jistou možnost přijmout nové zájemce
o sokolské sportování. Podrobnosti a možné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách jednoty (www.sokol-lisen.weebly.com)
a některých oddílů (stolní tenis: www.ping-pong.lisen.cz, resp.
taneční skupiny: www.ts-mystery.cz), popř. přímo na sokolovně.
Rostislav Brzobohatý, místostarosta TJ Sokol Líšeň
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Milý Líšeňáci,
úvodem bychom se rádi ohlédli za velikou rodinnou akcí PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2015, jež
se konala v sobotu 25. dubna v LCOS. Tradiční
akci opět pořádala Restaurace U Fidela nově
s pomocí Kulturního centra Líšeň. Tradiční byl
i sponzor čarodějnic a to LCOS.
V pořadí 6. ročník zábavného odpoledne byl
ve znamení mnoha NEJ. Opět byl překročen
počet návštěvníků a dětí v čarodějných kostýmech. Více jak 800 účastníků vytvořilo ten pravý rej! Kulturní centrum Líšeň obstarávalo hry
a soutěže pro děti, jenž zpestřily den a pobavily
nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří využili možnosti chvíli si oddechnout a užít si odpoledne.
LCOS rozdalo nejvíce špekáčků a pitíček v celé
historii čarodějnic a obdarovalo jimi všechny
soutěžící děti. Nechybělo ani ocenění nápadi-

KVALITNÍ MASO NA GRIL
AKČNÍ CENY VE DNECH
8.6.–20.6.
Kuřecí křídla
49 Kč/1kg
Kuřecí paličky
59 Kč/1kg
Kuřecí horní stehna 59 Kč/1kg
Kuřecí steak
115 Kč/1kg
22.6.–4.7.
Vepřová žebírka
Krkovička plátky
Kotletka plátky

U Fidela

za samé jedničky na vysvědčení 26.6.

tých čarodějnických masek a kostýmů. Dárky,
kterých věnovalo LCOS spoustu, udělaly snad
všem malým čarodějnicím a čarodějům radost.
Počasí nám přálo, o kvalitní pitný režim a o plná
bříška lahůdkami z grilu se vzorně staral kolektiv U Fidela. Nově také přibyl stánek rychlého
občerstvení s nabídkou klobásek, cigár a párků v rohlíku, které zajistilo Řeznictví z našeho
LCOS. Krásným zakončením čarodějnic byl
ohňostroj, kterým jsme se rozloučili s příjemnou atmosférou dne. Rozzářené oči našich dětí
na skákacím hradu, u ohně při opékání špekáčku nebo hrách a soutěžích napovídaly, že se rej
vydařil. Poděkování patří všem, kteří se na této
velké rodinné akci podíleli a zajistili nám tak Pálení čarodějnic plné dojmů a zážitků. Fotografie
jsou ke shlédnutí na www.lcos.cz.
Novinkou letošního vítání jara v Líšni bylo Pálení čarodějnic 18+, nebo-li Pálení čarodějnic

SOUTĚŽ o luxusní dovolenou a dárky
Více se dozvíte v letním katalogu .
DÁRKY K NÁKUPU
Při nákupu nad 500 Kč
ZDARMA otvírák na konzervy
HANDY v hodnotě 199 Kč.
Při nákupu nad 900 Kč
ZDARMA termobrašna FRESHBOX
s 1 dózou v hodnotě 299 Kč.

75 Kč/1kg
129 Kč/1kg
135 Kč/1kg

ZDARMA PORCE
ZMRZLINY

pro dospělé, uspořádané ve středu 30. dubna
v Líšeňské rokli nedaleko LCOS. Podnět ke konání akce dala Restaurace U Fidela, která oslovila MěÚ Brno-Líšeň a Kulturní centrum Líšeň,
kteří akci uvítali a všichni společně se chopili
organizace. Sponzorem 1. ročníku Pálení čarodějnic 18+ bylo také LCOS. Kapely Deep
Purple a také Hawaii Swing society přispěly
k pohodové atmosféře, kterou umocnila velká
ohnivá vatra, dobré pití, a občerstvení od Fidela.
Na bezpečný průběh akce, za což děkujeme,
dohlížel SDH Brno Židenice. Jeho nemilou povinností bylo také ukončení reje uhašením velké
vatry ve 23 hod. Věříme, že další ročník bude
přinejmenším stejně tak úspěšný jako ten letošní, na který dorazilo více jak 1000 návštěvníků.
Organizátoři děkují účastníkům za projevené
pozitivní ohlasy na sociálních sítích a těší se
na nás i v příštím roce.

LÍŠEŇSKÁ
DROGERIE
Léto v plném proudu
KRÁSNÉ PATY
Scholl VelvetSmooth
elektrický strojek na paty
a chodidla 799 Kč
BEZPEČNĚ NA SLUNÍČKO
Široká nabídka opalovacích přípravků
SPF 6–50 a krémů pro péči opálené pokožky
s Aloe Vera, Panthenolem a Cannabisem.

NOVINKA PRESTO FOODSTYLE
tvarovací formičky pokrmů 3ks, 149 Kč.

Nově nabízíme zhotovení obložených mís pro
různé příležitosti. Více na www.usvagra.cz.

Exkluzivní
cena

u

fid
ela

jen u nás

CE
RESTAURA

VYBAVTE DĚTI NA TÁBOR
Svítilny Emos od 49 Kč.
Pláštěnky, ešusy, kudličky,…

MEXICKÁ KUCHYNĚ
od 4.6.2015 do 30.6
jahodová margarita, originální
polévka „Pozole Rojo“, quesadilla, fajitas, burrito,
tortilla chips, chipotle fondant…

GRILOVÁNÍ
Stylová grilovací sada, 899 Kč.
Dřevěné uhlí 2,5 kg, 55 Kč.
Kvalitní koření bez glutamátu.
Alobalové tácky na gril.
Podpalovače tuhé i tekuté.

OLDIES PARTY
s Martinem Zezulou 12.6.

E

S

L

Š

27.–28.6. PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ V A N A V
E
VÍKEND 30 % SLEVA
(sleva se nevztahuje na pivní
30% SLEVA
speciály a mexickou kuchyni)
2

7.

GRILOVÁNÍ každý čtvrtek a sobota.

–2

8.6.20

15

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

AKCE Nutrilon
Pronutra 2, 3, 4 - 800 g
5+1 bal. ZDARMA
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PROTI HMYZU
Repelenty Diffusil a Off! na tělo i oblečení.
Repelentní náramky Hanna Maria.
Repelentní strojky Raid a Biolit do zásuvky.
Spreje na hmyz COBRA za akčních 49 Kč.
DERMACOL 20% SLEVA
A PROFESIONÁLNÍ LÍČENÍ v pátek 22.6.

NOVINKA

OD ČERVENCE V PRODEJI
PAPÍRNICKÝ SORTIMENT
PRO ŠKOLÁKY
Vybíráme z akční nabídky (leták Magistra)
Magnesium lactate BIOMEDICA
500 mg 50 tbl.
65 Kč
Panadol Extra 30 tbl + DÁREK lékovka
69 Kč
Vibovit Dino 50 želé bonbónů
159Kč
VECTAVIR® tónovaný krém na opary
10mg/g
199 Kč
Claritin na alergii 30 tablet
199 Kč
Cemio Betakaroten s biotinem 120 kapslí 119Kč
Cemio laktobacily 30+10 kapslí
165Kč
Cemio Kamzík 60 tobolek
329 Kč

VÝPRODEJ
E
PROMOAKC2.6
.

ÚTERÝ H
17
11 AŽ PNÉ
MEZI
O
KON AVKYS
É
K
ČES PŘÍPR NABI
AN
Při nákupu 1 velkého balení
obdržíte 1 malé balení jako dárek.

5

Spolky a sdružení

S

Myslivecká společnost „STARÉ ZÁMKY“ Líšeň

amozřejmá a oprávněná přítomnost člověka vstupujícího do
chrámu přírody ho bezpochyby neopravňuje namyšleně se postavit svým chováním na onen vrchol predátorského žebříčku, ale
vždy je nutno si uvědomovat, že kromě něho jsou nedílnou součástí
tolik obdivované krásy i jiní zástupci živočišné i rostlinné říše, bez
kterých si přírodu nelze ani představit. Bez celého systému biodiverzity krajiny se všemi jejími složkami a fungujícími ekologickými
široce provázanými vztahy a procesy by ani naše lidská přítomnost
na světě nebyla možná. A to je nezbytné východisko, které by si každý „obyčejný“ návštěvník ekosystému přírody měl být vědomý
a s pokorou své dočasnosti ji přijímat.
Člověku, evolučně nejvyspělejšímu produktu přírody, byl dán
rozum, vůle, možnost se libovolně rozhodovat a užívat si svoji převahu nad matkou přírodou. Mnozí však tuto laskavou možnost využívají plně k uspokojení svých egoistických cílů a sebestředných realizací bez ohledu na vše okolo sebe, bez ohledu na celospolečenská
pravidla a jiné zájmy chráněné zákony. Stačí jen připomenout poškozování volného přírodního terénu adrenalinovým odreagováváním
se držitelů řidítek řvoucích čtyřkolek a terénních motocyklů. I na
pohyb jezdců na koních, ušlechtilých to zvířatech s mnohdy nemyslící vodící hlavou v sedle, myslí lesní zákon a umožňuje pohyb pouze
po vyznačených cestách, neboť jízdou v porostech poškozují půdní
povrch k erozním jevům a narušují půdní mikrospolečenstva. V neposlední řadě stále bezohlednější chování některých vlastníků psů,
kteří realizují vlastnictvím psích miláčků své ambice na úkor ostatních chráněných zájmů vlastníků pozemků, ochrany přírody a volně
žijících živočichů. Procházka s vycvičeným a lásku opětujícím pejskem u nohy s vidinou pohybu na zdravém vzduchu a možností tím
vidět nevyplašené a nevystresované volně žijící tvory se s uspěchanou konzumní společností mění na pouhé vyvezení svého živého
majetku automobilem „někam“ k lesu, na louku, aby se onen utlumený psí inventář moderní domácnosti bez jakékoliv vůle a snahy jej
ovlivňovat vyběhal a vyřádil (ti skuteční kynologové jistě prominou,
zajisté pochopí o čem je řeč). Vlastnictví jedinců některých plemen
po dlouhé generace šlechtěné a dříve držené pouze pro lovecké účely
nyní držiteli, kteří jejich přirozené vlohy nechápou, nevyužívají a naprosto nezvládají, se stávají obrovským problémem ve vztahu k již
uvedenému způsobu pohybu ve volné přírodě. Drsné důsledky jsou
patrné na přiložené fotografii (redakce Líšeňských novin se rozhodla
tuto fotografii nezveřejnit) – nález v předjarním období potrhané
a stržené srny jednoznačně nezvládnutým a volně puštěným psem
v lokalitě nad líšeňským hřbitovem je velice tíživý a neskutečně smutný v tom, že s ní trýznivě zahynula tři nenarozená srnčata. Čtyři zmařené životy živých tvorů na úkor lidské sobeckosti, omezenosti a namyšlenosti. Ani nelze přát majiteli psa, který tím způsobil obrovskou
chovatelskou škodu vyčíslitelnou v řádech desetitisíců Kč a tím trestný čin s postihem do jednoho roku odnětí svobody, aby si představil
nebo se potkal se ztrátou štěňat v tomto rozsahu v chovatelské
praxi.

Program Klubu
aktivních seniorů
v Brně-Líšni

Zamysleme se nad skutečností, že přirozené prostředí, naše příroda se všemi svými složkami se zvláště v okolí velkých sídel jen velmi těžce vyrovnává s civilizačním tlakem a negativním dopadem
veškeré lidské činnosti na životní prostředí.
Ze všech výše uvedených důvodů žádáme majitele psů, se kterými
se jistě v dobrém úmyslu pohybují nejen na lesních, ale i ostatních
honebních pozemcích, aby plně respektovali zákon a aby ve vlastním
zájmu i v zájmu ochrany zdraví ostatních návštěvníků okolní přírody Líšně a ochrany volně žijících živočichů se podřídili pravidlům
pohybu v honitbě zahrnující nejen polní a zatravněné pozemky
v okolí Líšně, ale i líšeňské lesy a samozřejmě i veškerý prostor Mariánského údolí i lučními a vodními plochami.
S ohledem na vysokou úroveň vzniklých škod v minulých letech
a v současnosti neustále narůstající – jen za minulý rok bylo poraněno psy se smrtelnými důsledky 12 kusů zvěři srnčí, což při zjištění
původce může přinést majiteli psa citelné postihy, nejen z důvodu
možného řešení přestupku ve správním řízení (§ 1, odst. 1 zákona
449/2001 Sb. – zákaz volného pohybu psů v honitbě), ale i oprávněný
nárok náhrady škody ve výši mnoha tisíc Kč ve prospěch uživatele
honitby, který se celoročně o zvěř především stará. Proto bude zajisté
přáním nás všech, abychom se v přírodě potkávali s úsměvem a přáním mnoha krásných zážitků a utvrzeni v dojmu, že žijeme v řádné
občanské společnosti prosazující etické vztahy, morálku a respektující legislativní pravidla.
Myslivecká společnost „STARÉ ZÁMKY“ Líšeň

Líšeňský skauting slaví 25 let
Skauting byl v Líšni založen roku 1990, asi půl roku po zrušení zákazu skautské činnosti (Junák byl v naší republice totalitními režimy rozpuštěn celkem třikrát). Od doby svého vzniku
prošlo oběma oddíly několik stovek členů a letošního jara se
skauti a skautky z Líšně dočkali svých již 25. narozenin. K této
velké příležitosti uspořádaly skautky nemalou oslavu, kam pozvaly současné členky, jejich rodiče a všechny bývalé členky, aby
si společně zavzpomínaly na staré časy a připomněly svoji skautskou „kariéru“. Oslavy se zúčastnilo asi 100 skautek a jejich rodičů. Pro všechny bylo připraveno pohoštění, dort, videoprezentace, představení družinek i skautská soutěž. Po ukončení celé
slávy pak z mnoha úst zaznělo přání uspořádat nejpozději za 5 let
setkání podobné. Stane-li se totiž člověk skautem jednou, stane
se jím na celý život.
Za líšeňské skautky Markéta Mátlová

Líšeň

Místo setkávání – farní kavárna ve farním dvoře –
každý sudý pátek 16.00–17.30 hod.
12. 6. Malý princ – divadelní vystoupení dětí
z „dramaťáku“ SaSM
26. 6. poslední předprázdninové setkání

Jménem všech účastníků vás na setkání srdečně zve
animátorka KLASu Iveta Kolářová.
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Na návštěvu ZŠ Horníkova se již těšíme

elmi mile nás v letošním roce překvapil dopis žáků 7. B ZŠ a MŠ
Horníkova a jejich třídní učitelky Mgr. K. Hasoňové. V rámci
svého třídního projektu JSME S VÁMI nám, členům PARKINSON
KLUBU BRNO, nabídli pomoc.
Iniciovali sběr vršků z PET lahví – výtěžek půjde na aktivity spojené s činností našeho klubu. V květnu pomohou zorganizovat setkání členů klubu na ZŠ Horníkova. Ke Světovému dni Parkinsonovy
nemoci (11. 4.) pro nás vyrobili dárečky – měděná srdíčka. Velmi
zajímavou zkušeností bylo společné pečení koláčů na uvedenou akci.
Pod vedením zkušených členek klubu žáci zodpovědně plnili svěřené
úkoly – někdo dával rozinky, jiný tvaroh, další posypku, někdo koláče mastil, na někoho zbylo umývání nádobí.
Srdíčka i koláče nám žáci předali na nádvoří hradu Špilberk, kde
byl v rámci Světového dne Parkinsonovy nemoci připraven pro členy
klubu a jejich rodinné příslušníky bohatý program, který moderoval patron PARKINSON KLUBU BRNO, pan Zdeněk Junák, herec
Městského divadla Brno.
Jsme rádi, že jsme poznali děti, kterým není náš osud lhostejný
a které jsou ochotné svůj volný čas věnovat členům našeho klubu,
kteří bojují s tak zákeřnou nemocí.

Oceňujeme, že pedagogové na ZŠ a MŠ Horníkova svoje žáky
k těmto aktivitám vedou a podporují je.
Mgr. Eva Vernerová, předsedkyně PARKINSON KLUBU BRNO

Školství

Jak slavíme Den Země
na ZŠ Horníkova
Uprostřed jarního období si lidé na celé Zemi připomínají Den
Země. Oslavy probíhají různě, pod záštitou měst, neziskových organizací věnujících se ochraně přírody nebo přírodovědnému vzdělávání. Ani naše škola nezůstala pozadu.
Pro všechny žáky školy připravili učitelé 10 různých dílen, do
kterých se žáci podle svého zájmu týden předem příhlásili. Ano, hádáte správně, v tento den se zcela rozpadly běžné třídy a vytvořily se
„třídy“ nové. Takto se spolu učili, bavili a poznávali přírodu například prvňáčci dohromady s deváťáky. Závěrem celého dne byla v tělocvičně prezentace výstupů, výtvorů a poznatků zaznamenaných na
plakátech. Starší a mladší žáci takto spolupracovali, navzájem se obohacovali a vytvářeli zajímavá díla.
Na parádní výtvory a plakáty se můžete podívat na fotografiích
na webu školy www.zshornikova.cz nebo při návštěvě školy na školní
zahradě a na chodbách školy.
Mgr. Zuzana Kruťová

líšeňské noviny
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Školství
zámku ke každému klíči byl docela těžký
úkol, ale děti ho nakonec zvládly a odměnou
jim byl sladký poklad. Po rozdělení pokladu
jsme se vydali zpět na Hády a odtud na Salesko. Ušli jsme slušnou porci kilometrů, ale
díky energii, kterou jsme získali z pokladu,
nakonec zvládli ujít celou trasu všichni
účastníci.
Lukáš Pospíšil

Stalo se

Basketbal v Salesku

Již od samého začátku
fungování Saleska v roce 1999, kdy byla vybudována tělocvična,
zde působí basketbalový kroužek. Později byl
ustanoven basketbalový oddíl pod názvem
Salesiánsport Brno-Líšeň.
Postupně se propracoval od základních soutěží až do nejvyšší br- Zleva: Pavel Pospíšil – vedoucí týmu, Jiří Rygl, David Vašíček, Jan Pokorný, Jan Odrazil,
něnské basketbalové li- Tomáš Vaculovič, Michal Sochor – kapitán, Jan Šebestík, Jan Krejčí, Jakub Nemček, Marek
gy – „Městský přebor I“, Smělík – hrající trenér, Michal Kvapil, Ivan David, Vladimír Matal, Veronika Smělíková
kde působí již několik – zapisovatelka.
sezon a pohybuje se v horních příčkách soutěžní tabulky. V letošním roce se týmu Salesiánsport podařilo vybojovat pomyslnou bronzovou medaili jako třetímu nejlepšímu basketbalovému týmu v rámci města Brna. Salesiánsport tak reprezentuje velice dobře nejen Salesko,
ale i celou městskou část Líšeň, v současnosti jako jediný líšeňský basketbalový tým. Díky
tomu je tedy Líšeň na sportovním poli mimo fotbal úspěšná i v basketbale.
Pavel Pospíšil

Odrážedlové závody

Poslední dubnový den se na hřišti za Saleskem sjeli malí závodníci a závodnice na
plastových motorkách a větších odrážedlech. Je to s podivem, ale dostavilo se více
holčiček než kluků. Že by byly holčičky více
soutěživé než kluci? Nebo už holky trénovaly
na večer a místo svých léty osvědčených košťat, přijely na modernějších dopravních prostředcích?

Pro závodníky bylo připraveno 6 stanovišť –
jízda tunelem, kruhový objezd, slalom, kutálení kola. Děti poznávaly také dopravní prostředky a fandily maminkám závodícím na
koloběžce. Na závěr se konal finálový závod,
za jehož absolvování dostali malí závodníci
medaile a krásné dárky.
Počasí nám přálo, bylo teplo a sluníčko.
Všichni si závodění dopoledne užili a odjížděli spokojení s medailí na krku a malou
sladkostí v bříšku.
A ptáte se, kdo vyhrál? No přece všichni!
Hana Luxová
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Poklad na Obřanském hradě

Jeden dubnový čtvrtek jsme s dětmi z Oratoře využili krásného jarního počasí a vypravili se ze Saleska směrem na Šumberu
a dále po značené cestě až k Obřanskému
hradu.
Během cesty jsme všichni museli být ostražití, jelikož nám v průběhu hry „Bomba – Nálet – Potopa – Žralok“ hrozilo nebezpečí výbuchu, zásahu střel z letadel, utonutí a setkání se žraločími čelistmi. Když jsme posléze
dorazili k rozvalinám bývalého opevnění
Obřanského hradu, čekalo na nás zajímavé
překvapení. Dal se s námi totiž do řeči rytíř
Jan Šembera z Boskovic. Pro děti nešlo o neznámou postavu, protože na minulém výletě
jsme byli na vyhlídce s názvem Šumbera.
Tam nám Jan Šembera z Boskovic představil
svůj osud, díky kterému musí každou půlnoc
vyjíždět v kočáře taženém čerty z jeskyně
a orat půdu na hádecké plošině.
Nyní nás rytíř varoval před princeznou Celestýnou, která si nechtěla vzít tehdejšího
majitele hradu Jana Očka z Vlašimi. Ten ji
s pomocí kouzelníka zaklel do staré babice.
Nyní se tedy pohybuje na hradě ve svatebních šatech stará babice a hlídá sedmero klíčů od pokladu, který tu Jan Očko z Vlašimi
nechal ukrýt. Na koho se babice podívá, ten
zkamení. Děti se odvážně pustily hledat klíče. Za chvíli je našly i přes přítomnost babice.
Ta, když pochopila, že už nemá co hlídat,
utekla pryč z hradu. Hledání toho správného

Chystáme pro vás
VeSPOD

Čtvrtek 4. 6., 16.30–19.00 hod.
Battle futsal VeSPOD. Hraje se na venkovním futsalovém hřišti Saleska. Turnaj je pro
hráče 12–20 let. Družstva 4+1 s neomezeným počtem hráčů na střídání.
Pátek 26. 6., 18.00 hod.
Oslava konce školního roku.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

8. a 10. 6. – Cesta za pokladem se Salíčkem
– již tradiční zakončení školního roku pro
maminky (rodiče) a děti. Sraz 9.00–9.15 hod.
před Saleskem, ukončení kolem 11 hod. v lese u Velké Klajdovky.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Populismus v ČR a Evropě:
Nevyhnutelná budoucnost?
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
V jedněch volbách v Evropě za druhými získávají velkou podporu strany, které jsou
označovány za populistické. Co to znamená?
Jak se projevuje populismus pravicový a levicový? A nejsme v České republice svědky
populismu středu? Má populismus vztah
k proměně mediální scény a k tzv. celebritizaci politiky? Čím je vlastně populismus
škodlivý – čemu vadí jednoduchá řešení? Je
to vlastně reálný problém?
Kdy: (středa) 3. 6. v 19.00 hod.
Kde: Klub VeSPOD

Zápis do kroužků
a také programů
Klubu rodičů a dětí
na školní rok 2015–2016
bude 22. 6.–28. 6. a 2. 9.–9. 9.
on-line na www.salesko.cz.
Přehled kroužků najdete
v příloze LN.
Zveme Vás na
DEN ZÁPISU A OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční 2. září 14.00–18.00 v prostorách Saleska. Můžete si prohlédnout středisko, informovat se o aktivitách a přihlásit
se do programů. Kroužky a programy zahájí
činnost od 14. září 2015.
líšeňské noviny

Školství

Den Země na ZŠ Masarova
Na jaře letošního roku si žáci a učitelé připomněli svátek Dne
Země. Partnerské třídy společně prožily dopoledne v přírodě – např.
v Akátkách, Mariánském údolí, na Bílé hoře, Klajdovce, v údolí Svitavy u Bílovic. Tomuto dni předcházela příprava programu – starší
žáci na „domečcích“ vymýšleli, jakou formou splní jejich mladší kamarádi zadané úkoly. Mezi ně patřila například diskuse o tom, jak
můžou žáci přispívat k ochraně přírody, a jak se jim líbí okolí naší
školy. Vymýšleli také jiné názvy pro ochránce přírody (lesíkář, zeměmil, zelenomil, květovědec, přírodář, lesanka…) i krátké básničky.
Děti si procvičily poznávání lesních zvířat, charakteristické znaky
nejběžnějších jehličnanů a sestavování zvířecích „rodin“. Samozřejmě zbyl čas také na nějaké hry v přírodě. Počasí nám přálo a my jsme
tak mohli strávit poučné i zábavné dopoledne.
D. Dosoudilová, ZŠ Masarova

Základní škola Masarova 11
pořádá

přípravku na prázdniny
a prohlídku nově zrekonstruované školy
a školního hřiště

středa 17. 6. 2015 od 15 hodin
(příchod bránou od školní kuchyně)

Program:
15.00–15.15

Vystoupení žáků z kroužků sborový zpěv
a cool dance
15.15–16.45 Přípravka na prázdniny – stanoviště
16.45
Úvodní slovo starosty Mgr. B. Štefana
a ředitele Mgr. I. Zálešáka
17.00–18.30 Divadelní představení Commedia dell´arte
aneb Konec šejků v Čechách.
Divadelní spolek Sešlých.
Hrají: G. Štefanová, I. Hloužková, P. Liška,
M. Daniel, M. Bumbálek, T. Sýkora.
Režie: Z. Dušek a spol.
15.15 – 16.45 Prohlídka školy
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy.
Občerstvení zajištěno.

Mgr. Ivo Zálešák

Spolupráce se zahraničními
dobrovolníky na ZŠ Masarova
ZŠ Masarova přivítala ve škole pět zahraničních dobrovolníků,
kteří si připravili program v angličtině pro žáky pátých, sedmých
a osmých tříd.
Děti tak měly možnost seznámit se s kulturou, zvyky, zajímavostmi i tradicemi Španělska, Německa, Ruska a Itálie.
Na konci prezentace měl každý možnost položit návštěvě dotazy.
Přínosné pro žáky bylo především to, že program byl celý v angličtině. Dobrovolníci si ho chystali tak, aby byl zábavný, zajímavý a blízký
dětem. Za všechny zúčastněné musíme konstatovat, že se jim to moc
povedlo.
Mgr. Kateřina Trnková
Bc. Anna Čechová

Zdobí celá Masarka
Rekonstrukce na ZŠ Masarova skončila a začalo zabydlování.
Školní parlament se rozhodl přidat ruku k dílu a vyhlásil soutěž
ve výzdobě. Pro vítězné třídy zajistil dorty a předbíhací kartičky
na oběd.
Ve třídách si žáci zvolili své téma zdobení, a pak se sami pustili
do malování obrázků, vyrábění, shánění dekorací a vůbec velkého
zkrášlování. A tak díky šikovnosti žáků a podpory učitelů získaly
třídy velmi originální výzdobu. Vítězné třídy obstály s tématy: vesmír (4. C), sport (5. B) a džungle (6. A).
L. Spáčilová

líšeňské noviny
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Sport

K

Vicemistři České republiky jsou ze ZŠ Novolíšeňská

aždoročně se účastníme tradiční Školské futsalové ligy, kterou
organizuje a pořádá FAČR (Fotbalová asociace ČR). V letošním
školním roce jsme postoupili v obou kategoriích až do krajského (divizního) finále. Divizní finále se v obou kategoriích konalo
19. února 2015 v Městské hale na Vodově ulici v Brně.
V kategorii 8.–9. tříd jsme bohužel třikrát prohráli (se ZŠ Bakalovo nábřeží Brno, ZŠ Mládeže Znojmo, ZŠ Veselí nad Moravou)
a obsadili tak konečné 4. místo v Jihomoravském kraji, což je také
jistě velmi pěkný úspěch.
V kategorii 6.–7. tříd jsme v v divizním finále po velmi dramatickém průběhu nejprve remizovali se ZŠ Školní Velké Meziříčí 3:3, poté jsme jasně porazili ZŠ Slavičín 10:0 a o jediný gól jsme postoupili
do Konferenčního finále mezi osm nejlepších škol v ČR, což byl pro
naše kluky velký úspěch.
Konferenční finále proběhlo 26. března taktéž v hale na Vodově
ulici v Brně. Naši soupeři byli zvučných jmen – ZŠ Ostrava-Poruba
(Baník Ostrava), ZŠ Písek a ZŠ Sever Hradec Králové.
V prvním zápase jsme po výborném taktickém výkonu a s neutuchající bojovností porazili Ostravu 4:2, což byl pro některé soupeře velký šok. V dalším zápase proti Písku jsme si v 1. poločase vybrali slabší chvilku – někteří naši kluci soupeře trošku podcenili
a prohrávali jsme už 0:2, ale opět obrovskou bojovností jsme stav
zvrátili na 3:2 v náš prospěch, čímž jsme si zajistili již před posledním
zápasem postup do celostátního finále. Tuto bojovnost, bohužel, odnesli někteří naši hráči zraněními a proto jsme v posledním utkání
proti Hradci Králové nastoupili pouze se 6 hráči do pole. Soupeř byl
vynikající, střídal poctivě 3 čtveřice hráčů, a tak naše oslabené a zraněními zdecimované mužstvo utržilo porážku 0:7, která nám však
nemohla zkazit obrovskou radost z postupu do celostátního finále!

něném trestném kopu. Také druhý poločas byl taktickou bitvou
plnou enormního nasazení z obou stran. Opět jsme měli dvě šance na
vstřelení gólu, ale opět jsme nedali, takže soupeř nás potrestal –
5 minut před koncem zvýšil Hradec na 2:0. Za tohoto stavu jsme se
rozhodli pro celoplošný presink, který nám opět přinesl šanci, ale
opět platilo nedáš – dostaneš. A tak 10 sekund před koncem Hradec
zvýšil svůj náskok na konečných 3:0 a my byli smutní. Ale v šatnách
nám pak došlo, že jsme druzí v České republice (vicemistři) a že jsme
dosáhli obrovského úspěchu!

Naši školu reprezentovali: Štěpán Maša (vyhlášen nejlepším
brankářem ŠKOFL 7), Nikolas Divácký, Mikuláš Uřídil, Tomáš Nguyen, Jan Poláček, Antonín Mojžíš, Matěj Spiřík, Nikolas Mica, Jaroslav Dvořák, Ian Gill, Vojtěch Šebela, Vojtěch Válek a Michal Toczyski.
Jako ředitel školy a trenér v jedné osobě bych všem žákům, kteří
se o tento neskutečný úspěch zasloužili, rád poděkoval za výbornou
reprezentaci naší školy, fotbalového klubu a městské části (teď už někteří další lidé ví, kde je Líšeň…) nejen na hřišti, ale i mimo něj, protože byli opravdu výborná parta, která držela při sobě.
RNDr. Josef Novák, ZŠ Novolíšeňská

Tenisový klub Líšeň a Sportovní komise
RMČ Brno-Líšeň pořádají 8. ročník

Turnaje v tenisu
A pak přišel den D – 16. dubna celostátní finále ŠkoFL 7 v hale na
Vodově v Brně! Sice někteří naši reprezentanti „remcali“, že na celostátní finále jedeme šalinou, ale ve vzduchu bylo cítit napětí a lehká
nervozita, jak dopadneme.
V semifinále jsme nastoupili proti vítězi Konferenčního finále
Západ, kterým byla ZŠ Březové hory Příbram (FK Příbram), opět
s odhodláním bojovat jako lvi. Po nervy drásajícím průběhu, kdy
jsme vedli 2:0 a soupeř vyrovnal na 2:2, se nám nakonec podařilo
jedním rozhodujícím gólem ve druhém poločase překlopit skóre
na naši stranu – zvítězili jsme 3:2 a postoupili jsme do finále, o čemž
se nám ani nesnilo!
Ve finále nás čekal známý soupeř – ZŠ Sever Hradec Králové,
který ve druhém semifinále porazil ZŠ Edisonova Teplice 7:4 a kterému jsme chtěli oplatit vysokou porážku 0:7 z Konferenčního finále. Úvod byl velice opatrný z obou stran – hrálo se přece o titul!
V 1. poločase bylo na každé straně po dvou šancích. Bohužel naši
kluci ani jednu neproměnili a tak šel soupeř do vedení 1:0 po promě10

neregistrovaných ve dvouhře

sobota 13. 6. 2015
Místo:
Zahájení:
Kategorie:

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 11. 6., 20.00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz

líšeňské noviny

Vážená paní, vážený pane,
radnice Městské části Brno-Líšeň připravuje úpravy náměstí Karla IV. Proto si Vás
dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Zodpovězení otázek Vám zabere
zhruba 15 minut, přesto jsou informace, které nám takto poskytnete, velmi cenné.
Pomohou při přípravě změn na náměstí tak, aby bylo v budoucnu nejenom příjemným a funkčním prostorem, ale aby sloužilo obyvatelům Líšně pokud možno podle
jejich představ a očekávání. Prosíme, odevzdejte vyplněný dotazník na radnici,
v mateřském centru Pastelka, v Kulturním centru Kotlanka do 16. 6. 2015 nebo na
veřejné debatě konané ve stejný den (16. 6., 17.00 h., velký sál ÚMČ Brno-Líšeň).
1. Bydlím: (označte odpovídající možnost)
 Na náměstí Karla IV. či v jeho těsném sousedství (do 100 m)
 Jinde ve staré Líšni
 Na sídlišti v Líšni
 Jinde

rušné
nepřehledné
příjemné
nevyužívané
nevzhledné
bezpečné
neupravené

2. Náměstí v současné době považuji spíše za (v každém řádku vyberte jednu
z pěti možností, 1 = rozhodně ano, 5 = rozhodně ne):
1
2
3
4
5
klidné						
přehledné						
nepříjemné						
využívané						
pěkné						
nebezpečné						
upravené						

3. Který z výroků odpovídá nejvíce vaší osobní zkušenosti?
(označte prosím jednu odpověď)
 Na náměstí trávím jen nezbytně nutnou dobu pro vyřízení svých
záležitostí.
 Rád na náměstí zůstávám o něco déle, než je nutné.
 Snažím se co nejrychleji dostat pryč.

Alespoň Alespoň
jednou jednou
týdně
měsíčně

Méně
často

4. Co a jak často Vás na náměstí přivádí? (ke každé aktivitě vyberte
odpovídající četnost a zaškrtněte)

Co děláte?
Denně
		
		
Jdu na/z autobusu
Přestupuji zde
Chodím do restaurace
Chodím do kostela
Chodím do Charlie centra
Nakupuji jinde
Pouze procházím
Chodím sem na procházku
Vynáším tříděný odpad
Chodím na dětské hřiště
Jiné:

5. Co je podle Vás v současnosti největším problémem náměstí?
(zaškrtněte nejvíce 3 problémy)
 Intenzivní dopravní ruch
 Velké parkoviště

 Nedostatek parkovacích míst

 Chybí plochy ke klidnému odpočinku
 Umístění dětského hřiště
 Umístění zastávek MHD

 Umístění novinového stánku

 Nevyužitá proluka u zastávky MHD
 Způsob udržování zeleně

 Poloha obchodu uprostřed náměstí

Nikdy

 Jiný: _______________________________________________

 Náměstí by mělo být výchozím bodem pro vycházky a výlety směrem

 Náměstí je pro mne centrem služeb a obchodů.

 Jiný: _______________________________________________

 Úprava dětského hřiště

 Informační bod pro návštěvníky Líšně

 Zástavba proluky u zastávky MHD

 Klidová zóna pro odpočinek

 Lepší spojení s konečnou tramvaje

 Více obchodů a služeb

 Využití proluky u zastávky MHD jako zeleného veřejného prostoru

 Méně parkovacích míst

 Více parkovacích míst

 Změna dopravy na náměstí

8. Co by podle Vašeho názoru rozhodně mělo být výsledkem úpravy
do budoucna? (zaškrtněte nejvíce 3 možnosti)

 Jiný: _______________________________________________

 Historický ráz náměstí

 Množství zeleně

 Dostupnost služeb a obchodů

 Žena

 Muž

Věk:__________

 Na mateřské/rodičovské dovolené

 Důchodce

 Podnikající

 Nezaměstnaný/á

 Zaměstnaný/á

 Studující

Prosíme, na závěr doplňte údaje o Vás:

Více na www.brno-lisen.cz

 Ne, jako centrum chápu spíše (prosím doplňte): __________________

 Ano

10. Domníváte se, že je náměstí přirozeným centrem Líšně?

a tomu by měl odpovídat i jeho charakter.

 Náměstí by mělo být historickým centrem Líšně, připomínat její tradici

 Dostatek parkovacích míst

 Organizace MHD

 Náměstí by mělo poskytovat dostatek prostoru pro dětské hry.

 Náměstí by mělo poskytovat dostatek prostoru ke klidnému odpočinku.

 Náměstí by mělo být dobře organizovaným dopravním uzlem.

 Náměstí by mělo být centrem služeb a obchodu pro obyvatele Líšně.

 Organizace automobilové dopravy

7. Co je v současnosti rozhodně kladem náměstí?
(vyberte pouze jednu možnost)

do Mariánského údolí a přilehlé krajiny.

 Náměstí by mělo být přirozeným centrem společenského života v Líšni.

 Náměstí je pro mne vstupem do Mariánského údolí.

 Náměstí je pro mne klidným místem pro setkání.

 Náměstí by mělo mít moderní městský charakter.

9. Který z výroků odpovídá Vaší ideální představě o podobě a funkci
náměstí Karla IV.? (zaškrtněte nejvíce 3 možnosti)

 Náměstí je pro mne především dopravním uzlem.

6. Které tvrzení nejspíše odpovídá tomu, jak chápete náměstí Karla IV.
v jeho současném stavu? (označte prosím jednu odpověď)

Dětský den

(sobota, 6. 6. 2015, 14:00–18:00 hod. rokle)
Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na již tradiční Dětský
den pořádaný Kulturním centrem Líšeň. Akce se koná v sobotu 6. června od 14:00 do 18:00 hod. v Líšeňské rokli u zastávky MHD Kotlanova (tramvaj č. 8). Letošní ročník je součástí kampaně Magistrátu města Brna a kanceláře Brno –
zdravé město Brněnské dny bez úrazů. Touto akcí se naše
organizace zapojuje do celoměstského projektu, zaměřeného na prevenci úrazů.
Téma letošního dětského dne je Hrajeme si bez úrazu. Soustředíme se na prevenci úrazů a zvyšování viditelnosti chodců a cyklistů v dopravě pomocí reflexních prvků. Děti se
mohou těšit na soutěžní stanoviště, která budou nejen
zábavná, ale i poučná např. první pomoc, reflexní prvky, vybavení kola, policie atd. Pro ty, kdo úspěšně splní všechny
úkoly, budou připraveny dárečky.
Na scéně vystoupí dětské taneční soubory, nebude chybět dětská diskotéka, soutěže a odměny pro účastníky. Na závěr
divadlo Scéna zahraje rozvernou pohádku Malá čarodějnice. Program zpestří oblíbený balónkový klaun, skákací hrady,
malování na obličej a jiná překvapení.

Koncert Filipínského chóru UPCC

(pondělí, 8. 6. 2015, 19:00 hod. zámecký park Belcredi)
Kulturní centrum Líšeň přináší koncert světově známého
Filipínského univerzitního chóru UPCC Dr. Romy Protacio.
Soubor s padesátiletou tradicí si klade za cíl propagaci filipínské kultury. Chór se orientuje především na folkovou,
klasickou, popovou a broadway hudbu s doprovodnou choreografií. Koncert je součástí mezinárodního turné, v rámci
kterého UPCC vystoupí v Itálii, Maďarsku, Švýcarsku, Německu, Španělsku, Francii, Rakousku, Polsku a dalších zemích. V Líšni se koncert odehraje v příjemné atmosféře
zámeckého parku Belcredi.
Akce se koná za podpory Honorárního konzulátu Filipínské republiky v Brně. Za nepříznivého počasí se akce koná
na Dělňáku (Klajdovská 28, Brno-Líšeň).

Další akce z programu
Kulturního centra Líšeň
5. 6. (pá), 19:30 hod.
Cimbálová muzika Líšňáci s hostem – Dětský národopisný
soubor Líšňáček, vystoupení ženského sboru Rozmarýna
z Újezda s cimbálovou muzikou Kyničan.
9. 6. (út), 18:00 hod.
Koncert začínajících písničkářů.
13. 6. (so), 9:00 hod.
Krok do přírody: Vycházka za brouky do Mariánského údolí.
Sraz: zastávka MHD Líšeň hřbitov (autobus č. 55).
13. 6. (so), 18:00 hod.
Dny kultur: Řecký večer, ochutnávky řeckých specialit,
workshopy, taneční a hudební vystoupení.
19. 6. (pá), 18:00 hod.
Letní večer v zahradě: Divadlo P.U.D. – Pracák.
líšeňské noviny

Pro bližší informace k programu nás kontaktujte:
Kulturní centrum Líšeň, p.o.
E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň,
Marie Fidlerová, Šimáčkova 14, Brno-Líšeň.
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB:
web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň

Kulturní centrum Líšeň, p. o.
hledá

brigádníka na recepci Dělňáku.
Pracovní doba:
čtvrtek 17:00–19:00 hod. a pátek 17:00–22:30 hod.
Vhodné pro důchodce. Nástup ihned.
V případě zájmu posílejte životopisy
na info@kclisen.cz
nebo volejte Po–St 9:00–12:00 hod. na tel.: 739 252 117.
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inzerce

BYTOVÝ KOMPLEX HOUBALOVA, Brno-Líšeň

PRODEJ

KOMERČNÍCH PROSTOR

V 1. PODLAŽÍ

PLOCHA OD 125 m2 - CENA OD 20 000 Kč/m2 BEZ DPH
prodej@byty-houbalova.cz
www.byty-houbalova.cz

✆ 603 333 999 ✆ 538 728 850

Jazyková škola, Bzenecká 23,
Brno-Vinohrady (budova bývalé ZŠ)

Odpolední a veèerní kurzy angliètiny,
nìmèiny, italštiny a španìlštiny.
Informace: na tel. 606 824 280 (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 pøízemí budovy
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady (zastávka MHD Pálavské námìstí,
trolejbus è. 25, 26 a 27) nebo v prùbìhu prázdnin na mailové
adrese kvic@vinohrady.brno.cz do 26. 8. 2015.
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.

Informace a pøihlášky ke stažení na
www.kvicvinohradybrno.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 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
Slevy: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %,
4× a více uveřejnění – 15 %.



P o t ř e b u j e t e j en pá r d e sít ek n eb o stovek

ba revných l et á ků?

P o t ř e b u j e t e sa mol ep k y, p ohl ednic e,

vi z i t k y...?

plnobarevný tisk
včetně

graﬁckého návrhu

P o t ř e b u j e t e j en n ě kolik d e sít ek p la kát ů

a ž d o fo r mát u A 2?
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Tiskárna SETTRONIC

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

e-mail:
info@settronic.cz
líšeňské noviny

inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Hledám ke koupi byt, nebo menší RD, netrvám na této lokalitě.
Děkuji. T: 721 195 834.
 Koupíme byt v Líšni, 4+kk nebo 4+1 nad 90 m . Nejsme RK. Tel. 604 893 047.
2

 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.
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.
 Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
 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.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 MALÍŘ POKOJŮ, tel. 604 518 776, Brno.
 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 Malířské a natěračské práce. Cena dle dohody. Tel.: 736 661 644.
 Koupím dům v Líšni nebo okolí, horší stav nevadí. Tel.: 736 123 995.
 Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt v Líšni, prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910.
 Nově otevřená prodejna Chovatelských potřeb na ul. Konrádova 2a.
Otevřeno: Po–Pá 10–18, So 9–12 h. Těšíme se na Vaši návštěvu.
 Pronajmu 2+kk v Líšni, ul. Podbělová (7900+inkaso). Tel.: 776 613 704.
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S o b 14.00 TATLO QUARTET
C0 M0 Y0 K100

C0 M0 Y0 K100

C0 M100 Y100 K0

C0 M0 Y0 K80

C0 M0 Y100 K0

C0 M0 Y0 K20

C0 M0 Y0 K0

C0 M0 Y0 K0

OPEN AIR
FESTIVAL

Mladé kapely 2015

 Hledám ke koupi byt 2+kk nebo větší, do 2,5 mil. Tel. 704 702 864.

^

 Prodám garáž v Líšni, ul. Zikova, poblíž čerpací stanice LPG,
ihned k dispozici. Tel.: 603 364 396.

(hard rock)

15.00 SOUPERMAN
(classic rock)

16.00 UCAN2

(progressive rock, funk)

17.00 ALIA TEMPORA
(symphonic metal)

18.00 FRIED ACE

(rhythm and blues, rock and roll)

19.00 ŽALMAN BROTHERS
BAND (boogie, blues rock)
Palouk U tří borovic za areálem bývalé
ZŠ Bzenecká 23. Vstup volný.
Akce se koná pod záštitou
starosty MČ Brno-Vinohrady
PhDr. Jiřího Čejky.
© SR+E

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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Sport

S

Dokončenou tribunu pokřtí mezinárodní utkání

en z roku 2007 se stane skutečností v úterý 16. června 2015.
V areálu SK Líšeň v Kučerově ulici bude slavnostně uvedena
do provozu dokončená tribuna, která nabídne zastřešené sedačky
pro 570 diváků a důstojné zázemí v podobě kabin pro hráče, sociálního zařízení, sprch, místností pro delegáty, antidopingové komisaře a rozhodčí. Premiéra tribuny bude mít navíc mezinárodní
šmrnc. Od 15.30 hod. se v Líšni utkají reprezentační výběry Bratislavského a Jihomoravského kraje ve věkové kategorii do 15 let.

Výstavba uvnitř tribuny finišuje. Vznikne moderní zázemí pro fotbalisty,
rozhodčí, delegáty i hosty. (autor: Fairfoto.cz)

Za Jihomoravany by mělo nastoupit i několik hráčů SK Líšeň. Součástí slavnostního programu bude i ocenění úspěšných družstev
SK Líšeň za uplynulou sezonu. Z rukou líšeňského starosty (MČ
Brno-Líšeň nás při budování tribuny významným způsobem pod-

pořila) přeberou medaile a upomínkové předměty vítězové a postupující ze svých soutěží. Vedení klubu srdečně zve všechny sponzory, partnery a fanoušky, aby přišli podpořit mladé fotbalové naděje, podívat se na novou líšeňskou chloubu a taky oslavit 25 let
vzniku samostatného SK Líšeň. Výstavba tribuny začala v roce
2007, ale o rok později zasáhla do smělých plánů ekonomická krize
a na fotbalovém hřišti dlouhých 8 let stálo jen torzo. Teď se konečně podaří tribunu dobudovat a SK Líšeň se může směle pustit do
dalších plánů. Tím nejbližším je dokončení Tréninkového centra
mládeže v Mariánském údolí. Pokud počasí dovolí, tak koncem
letních prázdnin získají mladé fotbalové naděje bezvadné zázemí
pro své tréninky a zápasy v podobě travnatých hřišť, šaten a tribuny v nádherném prostředí Mariánského údolí.
Michal Šebela

Na střeše tribuny už se objevily solární panely, které ušetří klubu výrazné prostředky za energie na vytápění kabin a ohřev vody.
(autor: Fairfoto.cz)
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