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ZDARMA
Vážení spoluobčané Líšně,
členové Myslivecké společnosti STARÉ
ZÁMKY, z.s. Líšeň se Vám, téměř každoročně, připomínají při příležitosti měsíce
června, který je vyhlášen jako Červen –
měsíc myslivosti.
Zima je již zcela jistě za námi a svým
mírným průběhem nijak negativně neovlivnila život v přírodě, mimo vegetaci na
polích, kterou nedokázala dostatečně sněhovou přikrývkou pokrýt. Na příznivé
zimní povětrnostní podmínky plynule navázalo rovněž příznivé jarní období, které
má na celkový rozvoj přírody blahodárný
vliv. Jak je jistě již všeobecně známo, v průběhu měsíce června dochází k přirozenému vývoji reprodukce mláďat veškeré živé
přírody, a proto měsíc červen je oprávněně
prohlášen za měsíc myslivosti. Člověk vědomý si této neměnné skutečnosti, pokud
má zájem o zachování krás zdravé přírody,
může významně napomoci. Myslivce, ač
se dost často stávají lehkým terčem až sarkasticky vedených kampaní mediálních
prostředků bulvárního charakteru, je nutno stále považovat za náhradu funkce predátorů v přírodě člověkem nevhodně
ovlivňované. Přemnožení zvěře černé na
území celého státu je důkazem necitlivých
zásahů do běhu života přírody s nedozírnými důsledky. Přes každoročně se zvyšující počty odlovených kusů zvěře černé se

Èerven
– měsíc myslivosti
nedaří zastavit trend dalšího navyšování žijící populace této zvěře a ani dalšími zákonnými opatřeními vzniklý problém účinně
řešit.
Myslivecká společnost „STARÉ ZÁMKY“ se trvale snaží v okruhu své působnosti
cílevědomě pomáhat oslabované přírodě vypouštěním vodního ptactva na vodních nádržích v Mariánském údolí, příznivě ovlivňovat stav zvěře bažantí a zvěře zaječí na

přilehlých polních plochách a zároveň udržovat početní stavy zvěře srnčí v okolních
lesních porostech a polních plochách na
únosné úrovni. Co se však ani při největší
vůli nedaří pozitivně ovlivnit je myšlení některých návštěvníků okolní přírody Líšně,
motoristů, cyklistů, táborníků a v neposlední řadě majitelů psů, kteří nerespektují nejen

obecně známá pravidla, ale ani zákonné
předpisy. Vědomě, prakticky po celý den,
narušují klid zvěře, ať již pouštěním psů
v lese či na poli, anebo ve večerních hodinách pořádáním různých pseudoakcí na
místech, která k těmto účelům nejsou určena např. organizováním různých oslav
při táborovém ohni u líšeňského lomu nebo v přilehlých lesních plochách. Nehledě
přitom na skutečnost, že v případě vzniku
lesního požáru, vystavují sami sebe ohrožení ohněm a trestnímu stíhání pro obecné ohrožení. V této souvislosti chceme také, s ohledem na možné ohrožení zdraví
a nebojím se tvrdit dokonce i života člověka v důsledku útoku zvěře černé, upozornit na potřebu uvážlivého chování především v omlazených lesních porostech,
bohatých na nepropustné houštiny, ve kterých přes den může být černá zvěř zalehlá.
První případ napadení a vážného zranění
psa divočákem v lokalitě Habří byl v měsíci dubnu letošního roku již zaznamenán.
Poznatky o přítomnosti zvěře černé v okolí Líšně se vztahují na lokality Habří, Damborka, Anakleta, Šaneček, Hornek, a Kostelíček. Výše uvedeným líšeňští myslivci
chtějí pouze připomenout, že ne vždy, musí obdivování přírody skončit nezapomenutelně krásným zážitkem.
Za členy MS „STARÉ ZÁMKY“, z.s.
Ing. Miroslav Drábek

E-mailová upozornění na bloková čištění v MÈ Brno-Líšeň
Na území MČ Brno-Líšeň je již po dobu pěti let funkční e-mailový systém upozorňující na probíhající bloková čištění. Cílem systému je zavčas informovat řidiče o právě probíhajícím blokovém
čištění v místě bydliště řidiče a zároveň předejít nepříjemné situaci,
kterou je bezesporu odtažení automobilu.
Za svoji pětiletou dobu, kdy je zasílání informací na probíhající
blokové čištění v provozu, se do systému přihlásilo již více než dvě
stě obyvatel naší městské části. Pokud byste měli zájem výše zmíněné informace dostávat, je potřeba přihlásit se k odběru na webových stránkách MČ Brno-Líšeň. Zde najdete na úvodní stránce
vlevo sekci „Zasílání informací“, po prokliku se Vám zobrazí formulář k vyplnění základních informací o Vás a v kategorii informací k odběru vyplníte pole „Blokové čištění (vyplňte ulici)“, poté
stačí formulář odeslat.
Na velmi podobném principu je založena aplikace, kterou
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v pilotním provozu (květen–červen) zkouší
Brněnské komunikace a.s. Aplikace byla vytvořena pro chytré mobilní telefony s operačním systémem iOS a Android a klade si za cíl
informovat občany města Brna o probíhajících blokových čištěních. Dle vyjádření
BKom a.s. bude mít přístup k informacím
o blokovém čištění jak uživatel neregistrovaný, tak i registrovaný. Výhodou registrace
bude možnost nastavení až dvou zájmových
lokalit (bydliště a místo zaměstnání), oproti tomu neregistrovaný
uživatel získá pouze základní přehled o probíhajících čištěních.
Společnost Brněnské komunikace a.s. předpokládá spuštění
systému pro veřejnost začátkem měsíce července 2016.
Miloš Freiberg, II. místostarosta
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Zprávy z radnice

Prázdninový provoz mateřských
škol v městské části Brno-Líšeň
Vážení rodiče, dovoluji si Vás informovat o provozu mateřských
škol po dobu letních prázdnin v MČ Brno-Líšeň. Od 1. 7. do 29. 7.
2016 bude v provozu MŠ RADOST, Michalova 2 a MŠ Puchýřova 13a.
Od 1. 8. do 26. 8. 2016 bude v provozu MŠ Synkova 24 a MŠ Trnkova
81. V termínu od 29. 8. 2016 do 31. 8. 2016 jsou všechny mateřské školy
uzavřeny, budou probíhat přípravné dny.
Výše platby školného na prázdninový provoz je:
MŠ RADOST, Michalova 2............... 650 Kč/měsíc
MŠ Puchýřova 13a.............................. 575 Kč/měsíc
MŠ Synkova 24.................................... 550 Kč/měsíc
MŠ Trnkova 81.................................... 500 Kč/měsíc
Miloš Freiberg, II. místostarosta

Zveme občany na

veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 30. 6. 2016
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.

Televizáci uklízeli
Od června budou mít Líšňáci nové sousedy. Do již dokončeného
objektu České televize (vedle Zetoru) se začnou stěhovat první pracovníci a pracovnice brněnské České televize. Plný provoz začne od
září. Abychom ukázali, že budeme dobří sousedé, rozhodli jsme se v
půlce dubna připojit k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko a vyčistit
alespoň kousek Líšně. Parta lidí z České televize zbavila nejrůznějšího odpadu tramvajové zastávky Líšeňská a Novolíšeňská, které budou právě televizáci při cestě z práce a do práce používat asi nejčastěji.
Celkem vysbírali 35 velkých pytlů odpadu. Jak zastávky prokoukly,
můžete vidět na fotografiích. Představujeme vám i podobu nového
studia ČT Brno.
Mgr. Michal Šebela, vedoucí redaktor

Nová budova České televize v Brně-Líšni

Návštěva Charty 77 / Senzačního
Seniora v Městské části
Brno-Líšeň v rámci projektu Réva
Dne 10. května 2016 jsme přivítali v Městské části Brno-Líšeň
zástupce Charty 77 / Senzační Senior, kteří přijali pozvání Kulturního centra Líšeň, p. o. Vzácné návštěvě jsme s ředitelkou KCL Margaritou Rumenovou ukázali Kotlanku a ředitelka Alena Stejskalová
představila Rodinné centrum PASTELKA, o. s. Hosty také uvítalo na
půdě radnice vedení naší městské části, starosta Břetislav Štefan
a místostarostka Eliška Vondráčková a Klub seniorů Brno-Líšeň na
svém pravidelném úterním setkání v čele s paní Blankou Tuscherovou, předsedkyní klubu. Odpoledne pak patřilo přednášce, kterou
uspořádaly delegátky Charty 77, paní Dagmar Kuncová a slečna Julie
Mahlerová a představily svůj projekt SenSen – Senzační Senior. Program zpestřilo vystoupení Národopisného souboru Líšňáček. Výjimečný den ukončila společná beseda.
Návštěva byla realizována pod záštitou projektu Réva určeného
líšeňským seniorům. Jeho zakladatelé jsou Kulturní centrum Líšeň,
p. o., Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s. a Rodinné centrum PASTELKA o. s.. Projekt Réva má plnou podporu vedení městské části
pod záštitou místostarostky Elišky Vondráčkové.
Účelem a náplní Révy je
nabídnout líšeňským seniorům smysluplné trávení
volného času, dát prostor
pro jejich vzájemná setkávání a komunikaci a bojovat tak proti ztrátě jejich společenských vazeb a příležitostí.
Réva se v rámci svého konceptu zapojila do programu podpory
aktivního a plnohodnotného života seniorů SenSen – Senzační senior, konkrétně do projektu Národní kronika. Cílem Národní kroniky je stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají
osobní nebo místní význam, ukazují dobu a její osobnosti nebo proměny obcí a krajiny.
I našim líšeňským seniorům chceme nabídnout možnost zachytit
v psaných slovech své osobní zážitky, změny svého domova či mizející tradice, které se tak stanou součástí historie, poselstvím a svědectvím pro budoucí generace, které budou uloženy Národním muzeu
v Praze.
A kdo jiný a kdo lépe představí Národní kroniku? Její představitelé a autoři, Dagmar Kuncová – koordinátorka projektu SenSen –
Senzační Senior a Julie Mahlerová – koordinátorka projektu Národní
kronika. Věříme, že přednáška a následná beseda vzbudila zájem
seniorů, podpořila je a zejména je bude motivovat k předání svých
životních příběhů. Tyto se stanou součástí sbírky Národního muzea
a minulost Líšně tak získá svoji nesmrtelnost.
Věříme, že se hosté cítili v naší krásné Líšni jako doma, odvezli si
příjemný pocit a krásný zážitek z besedy se seniory a místního
folkloru.
Více informací o Révě, návštěvě zástupců Charty 77 / Senzační
Senior i projektu Národní kronika je možné získat na e-mailu reva@
kclisen.cz.
Silvie Dražanová, koordinátorka projektu Réva
Kulturní centrum Líšeň, p. o.

MČ Brno-Líšeň přijme do pracovního poměru (DPP)
správce dětských hřišť a sportovišť na území městské části.

Stav před úklidem…
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A po úklidu…

Popis činnosti: vizuální kontrola herních prvků, částí sportovišť
a oprava drobnějších poškození těchto prostor.
Vhodné pro muže-důchodce.
Kontaktní informace:
Ing. Irena Sehnalová, tajemnice úřadu, mobil 606 691 019
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VARNÁ STUDIA

Spolky a sdružení

Výchova je IN
Efektivní rodičovství

aneb Devatero úspěšného rodiče
ové www.atelierstudanka.cz
Vychovávat dítě v dnešní době není

snadné! Mnohé výchovné metody předchozích generací pro nás nejsou přijatelné
a neoslovují nás. Jak tedy „správně“ vychovávat? Na tuto otázku hledá odpověď stále více rodičů, kteří sledují
nejnovější trendy a přístupy ve výchově, zkoušejí různé zaručené
rady, a přesto se často cítí nejistí, zmatení a hlavně unavení. Nabízíme
vám odpověď a osvědčený recept na spokojenou atmosféru v rodině.
Kurz je založený na principech individuální psychologie a umožní vám nadhled při výchově dětí, uvidíte se v širších souvislostech
a zároveň si konkrétně a prakticky vyzkoušíte řešení obtížných situací, které vás stále znovu vyčerpávají a zdají se být nezvládnutelné.
V rodičovském kurzu předáme rodičům hlavně pohodu, ale také
dovednosti, které by měli dostávat při odchodu z porodnice. V jednotlivých setkáních se zaměříme na podporu vztahu s dítětem, ukážeme cestu jak správně dítě povzbudit a motivovat ke spolupráci.
Každý rodič si vyzkouší základní efektivní komunikační techniky
a představíme vám, jaké existují alternativy ke klasickým výchovným trestům.
Kurz bude probíhat na podzim intenzivní formou v uzavřené
skupině rodičů, max. 15 osob. Termíny: 8 setkání vždy v pondělí 1×
za 14 dnů: 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. 2016
a 2. a 16. 1. 2017. Čas: 18.00–20.30 hod. Cena: 1250 Kč (pro rodičovský pár 2300 Kč). Místo: Rodinné centrum PASTELKA o.s. Lektorka: Mgr. Gabriela Vybíralová (maminka tří dospívajících spokojených dětí, pedagožka, vede rodičovské skupiny po celé ČR).
Přihlášky na www.pastelka.net. Přijďte, těšíme se na vás!

denti Ateliéru Studánka,

uky plánovaných aktivit. Vzhledem k výhradně individuálnímu přístupu je také prvotní snahou umírnit počet zájemců o výtvarné umění v jednotlivých skupinách a časové rozpětí vyučování tak, aby byl
dán prostor kreativním reakcím žáků, studentů a všech, kteří chtějí
ateliér navštěvovat. Ateliér Studánka věnuje svoji pozornost dětem
od dvou let, dětem větším i studentům, výjimečně nadaným, těm, co
si jen tak rádi tvoří, dětem handicapovaným, instabilním.
(Upřesnění rozvrhu na nový školní rok bude probíhat první týden v měsíci září každé odpoledne od 13 do 17 hodin.)

odhod z ateliéru

akce. Do příštího roku chystáme mnoho daloku, v prostorách líšeňského zámku Belcredi
nty a žáky našeho ateliéru je velmi povzbuzující,
kou veřejnost různých profesí se svojí tvorbou.
r Studánka jedinečným.

Upřesnění rozvrhu na nový školní rok bude probíhat první týden
v měsíci září každé odpoledne od 13 do 17 hodin.

na různých místech naší republiky i v zahraničí.
pro malé, větší i největší, pro výjimečně
Bude to pro nás významná událost a příležitost
nadané, pro ty, co si jen tak rádi tvoří.
vystavujeme v Litoměřickém opatství,
Přihlášky na výtvarná studia
at, v Domě pánů z Kunštátu v Brně a tamtéž
Zámeček Belcredi v Brně Líšni, Pohankova 8, www.atelierstudanka.cz,
Milena Konvalinová 605 705 225, milenakonvalinova@gmail.com
, též na onkologii v Bohunické nemocnici.
Karolína Kocourková 605 262 395, karol.kocourkova@gmail.com
lská 14 v Praze. A v červnu na světovou
Ateliér Studánka vychází z potřeb přispět ke zvýšení úrovně vý-

akonvalinova@gmail.com
Jste babička nebo děda a budete
kocourkova@gmail.com

o prázdninách pečovat o vnoučata?

Chcete s nimi příjemně strávit čas? Máte rádi společnost? RC Pastelka prvním rokem pořádá „Barevné léto“, prázdniny s babičkou
a dědou v Pastelce v týdnech od 18. 7. do 22. 7. a od 1. 8. do 5. 8. 2016.
Těšit se můžete na výlety, hry, lehké sportovní aktivity, tvoření. Více
informací na www.pastelka.net nebo na tel. 725 816 804.
líšeňské noviny

Samostatný příchod do ateliéru

a 8, www.atelierstudanka.cz

Adresa

email matka

Souhlasím se zveřejňováním fotek

m na výtvarnou estetiku.

r.č.
Narození
ZŠ a jiná studia
Zaměstnání rodičů, telefon
email otec

ch škol uměleckých zaměření
u odborné výtvarné výchovy
isáží a výstav
ého zaměření, výletů a výprav na různé

povolil na této škole sběr
a hlavně paní učitelce Mgr.
Haně Mezihorákové za to,
že se stará o veškerou organizaci. Také bych chtěla
poděkovat MŠ Hochmanova a to paní ředitelce
Evě Klikarové, kterou jsem
také oslovila a která též povolila sběr víček. A hlavně všem dětem
a rodičům, kteří sbírají. Ujistila jsem se v tom, že zde žijí bezva lidi.
Mockrát všem děkujeme.

Jméno, Příjmení

kterou organizuje Český
svaz včelařů. Za Pastelku získali body Nikola K.
a Prokop S. a za ZŠ Masarova Lukáš P. a Lucie D. Děti
si prověřily znalosti i dovednosti a navíc si u toho
užily i spoustu zábavy.
Letos se nám na zahradě za Pastelkou povedlo
pořídit výukový úl se včelstvem, kde se společně o včeličky staráme,
pozorujeme jejich život a jsme rádi za nové přátelství s tímto užitečným hmyzem.
Pokud Vás také zajímají včely, tak se přijďte podívat do Líšeňské
rokle 4. 6. 2016, kde bude Dětský včelí den a my budeme u toho.
Na prázdniny jsme připravili příměstský tábor Mladí včelaři
25.–29. 7. v Pastelce. Tam se děti o včelách dozví více, zažijí je zblízka,
ale bezpečně, vyzkouší si péči o včely a užijí si i medobraní. Rezervace
Iva Drápelová, RC Pastelka
na www.pastelka.net.

Podpis

Poděkování
ýšení úrovně výuky plánovaných aktivit.
Dobrý den,
prvotní snahou umírnit počet zájemců
jmenuji se Denisa Gruberová a celý život jsem prožila v Líšni. Mám
Včelaříci
v
Pastelce
postiženého syna Josefa, mozková obrna těžkého stupně. Jelikož potřepětí vyučování tak, aby byl dán prostor
Včelaříci (přírodovědecký včelařský kroužek) jsou děti mladšího bujeme finance na pořízení speciální autosedačky a na závěsný systém,
ějí ateliér
navštěvovat.
školního
věku, které se již třetímAteliér
rokem scházíStudánka
jednou týdně v Pastel- který nám ulehčí práci se synem, rozhodli jsme se sbírat víčka.
Chtěla bych tímto poce. Dozvídají se spoustu informací o přírodě a zejména o včelách.
ím i studentům,
výjimečně nadaným,
23. 4. 2016 vyjeli zástupci kroužku do Neslovic, kde proběhlo oblastní děkovat ZŠ Horníkova, tekolo soutěže Zlatá včela, dy panu řediteli Mgr. Rotabilním.
manu Burdovi, za to, že

Denisa Gruberová a Pepík s rodinou

Den otevřených dveří v nové lesní
školce Zeměkvítek

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří nové lesní školky
Zeměkvítek, který se uskuteční v sobotu 18. 6. 2016 od 14 hodin.
Seznámíte se se zázemím lesní školky, programem, nabídkou kroužků a dalších aktivit. Můžete se těšit na divadlo Trdlohrátky, dále jsou
pro děti připraveny hry a soutěže, v podvečer táborák.
Kde: zázemí školky máme v unimodomku v zahradě u lesa s tee-peem poblíž Zukalova mlýna na začátku Mariánského údolí.
Další informace o dni otevřených dveří a zápisu na rok 2016/2017,
naleznete na našem webu: www.zemekvitkov.cz.
Zveme nejen rodiny, které si chtějí prohlédnout zázemí školky,
ale i veřejnost. Těšíme se na všechny, kteří si chtějí užít příjemné odpoledne v přírodě.
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Aktivity pro seniory v Líšni
INFORMAČNÍ OKÉNKO
NÁRODNÍ KRONIKA

Zapojili jsme se do projektu Konta Bariéry – Národní kronika, jejímž cílem je vytvořit archiv událostí osobního nebo místního významu.
Drazí senioři, napište o svých zážitcích a životních událostech před i po roce 1989 a proměnách obce a krajiny.
Témata pro inspiraci: zaměstnání, koníčky, studium, oslavy, akce Z, MDŽ, První máj, folklor, dovolená, podpultové zboží, architektura,
kultura, příroda, válečná léta a osvobození, vojenská služba.
Z Vašich příběhů také vytvoříme vlastní, líšeňskou kroniku.
Příběhy nebo fotografie nám zasílejte a kontaktujte nás pro více informací na reva@kclisen.cz nebo na recepci Kotlanky.

PRÁZDNINY S BABIČKOU A DĚDOU V PASTELCE

18. 7. – 22. 7. 2016 - Program pro babičky/dědečky a děti mladšího školního věku denně od 9 do 16 hodin.
1. 8. – 5. 8. 2016 - Program pro babičky/dědečky a děti předškolního věku denně vždy od 8 do 13 hodin.
Více informací na www.pastelka.net, tel. 725 816 805 nebo recepci RC Pastelka.

LÉKOVÁ PORADNA

Konzultace nežádoucích účinků léků, vzájemné ovlivnění léků, platnost poukazů a dostupnost léků.
Dotazy zodpovídá Ústavní lékárna IKEM.

EKOLOGICKÁ PORADNA

Rady z oblasti zahrádkaření (škůdci, úroda) a ochrany životního prostředí (odpad, energie, ekologická domácnost).
Dotazy zodpovídá Ekologický institut Veronica.
Obě poradny jsou zdarma. Ptejte se osobně na recepci Kotlanky nebo e-mailem na reva@kclisen.cz.

AKTIVITA

LEKTOR/KA

DEN

ČAS

VSTUP

MÍSTO

10. 6. 2016

16:00

70 Kč

Kotlanka

K. Kabelka
K. Pelikán

úterý
13. 6. 2016

17:00
17:00

zdarma
zdarma

Kotlanka
Kotlanka

J. Škraňka

7. 6. 2016
14. 6. 2016

14:00

1. TVOŘIVÉ
Výroba šperků metodou Tiffany
Tarokový klub
Šachový klub
Klub informatiky
Zařízení s OS Windows (počítače, notebooky)
Zařízení s OS Android (chytré telefony, notebooky)
Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
Receptář
...a je nám spolu dobře...
(poslední setkání před prázdninami)
Pravidelná setkávání Klubu seniorů
Volná zábava
Taneční zábava
Bistro u mlýna - Mariánské údolí

R. Maleňáková

2. KLUBOVÉ

3. 6. 2016

I. Kolářová

17. 6. 2016

7. 6. 2016
14. 6. 2016
21.6. 2016
28.6. 2016

doporučené: 30 Kč Kotlanka

16:00

zdarma

14:00

pro členy

9:00

30 Kč

3. VĚDOMOSTNÍ
Krok do přírody
Geologická vycházka na Staré Zámky a Horákovský hrad
Joga
Cvičení pro seniory
Zdravotní cvičení pro členy Klubu seniorů
Vycházky do přírody s Klubem seniorů

18. 6. 2016

4. KONDIČNÍ

pondělí 19:00, čtvrtek 10:00
pondělí a středa 10:00
čtvrtek
11:00
14:00
středa

70 Kč
50 Kč
pro členy
zdarma

kavárna ve
farním dvoře
ÚMČ Jírova
Dělnák
konečná
autobusu 55
konečná aut. 58
Líšeňský hřbitov
Kotlanka
Kotlanka
Kotlanka
nám. Karla IV.

Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň a na telefonních číslech 544 210 182 a 731 117 114.
Klub seniorů
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Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804
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inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

U Fidela
ZDARMA PORCE ZMRZLINY
ZA SAMÉJEDNIČKY
30.6. od rána do 14 hodin

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

Vážení Líšňáci,
je nám potěšením podělit se o dojmy z Pálení čarodějnic pro děti a dospělé, jež se konaly o sobotách 23.4. a 30.4.2016 v LCOS
a v rokli u LCOS.
Pro děti již 7. ročník čarodějnic pořádala Restaurace U Fidela a Kulturní centrum Líšeň (KCL) za
podpory LCOS. Každým rokem se zvedá počet návštěvníků tohoto rodinného odpoledne,
čemuž se přizpůsobila i perfektní organizace

celé akce. Profesionální moderátor, ozvučení,
soutěže, vystoupení mažoretek, dohled u ohně
a skákacích hradů, ohlášený ohňostroj, občerstvení, za to vše vděčíme kolektivu U Fidela
a KCL, který zajistil a dohlížel nad průběhem
čarodějnického reje. Děti byly jako vždy nadšené jak ze soutěží, hradů, upálení čarodějnice na
ohni, tak z dárků, které pro ně připravilo LCOS
za to, že dorazily v čarodějných kostýmech. Tradiční odměnou pro všechny soutěžící děti byl
zdarma špekáček a pitíčko.

O týden později se uskutečnil další ročník Pálení čarodějnic pro dospělé pořádaný Restaurací
U Fidela, ÚMČ Brno-Líšeň a KCL. Akci zahájil
pan starosta Mgr. Břetislav Štefan proslovem
a pak společně s rodinou zapálili symbol těchto čarodějnic, velkou vatru. Dobrou náladu
a pohodovou atmosféru navodily kapely Zelená
pára a AC/DC revival. Na čarodějnice dorazilo
dle hrubých odhadů 2500 lidí! Takový úspěch
znamená jediné…
Příští rok na viděnou J.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
✔ více než polovinu léků bez doplatku
✔ pro držitele věrnostních kartiček až
o 20% snížené doplatky u nejčastěji
předepisovaných léků
✔ výrazné snížení cen u vybraných
produktů
VÝHODNÉ CENY
Apo-Ibuprofen 400 mg, 100 tbl 119 Kč
Panadol Extra 30 tbl
69 Kč
Prostenal Forte 60 tbl
419 Kč
Smecta 10 sáčků
119 Kč
Herpesin krém 5 g
129 Kč
Repelent Predator Forte
119 Kč
Bepanthen Plus krém
129 Kč
Spofaplast Mini lékárnička
49 Kč
Idelyn Beliema intimní gel 200 ml 149 Kč
Fypryst roztok pro kočky a psy od 89 Kč

KVĚ
Sklizeno v Líšni
(zastávka Masarova)
Masarova 2407/7
628 00 Brno-Líšeň
lisen@sklizeno.cz
734 752 350
facebook.com/sklizenovlisni

PŘ DVODN CPS
O
30 Kč
6
18

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

VYLEPŠUJEME!

ŘEZNICTVÍ V LÍŠNI
Denní nabídka čerstvého vepřového, vyzrálého
hovězího a drůbežího masa.
Veškeré maso jedině z českých prověřených
chovů.
Každý den přijímáme objednávky masa na
grilování nebo vaši oslavu.
Náš řezník vám maso upraví, vykostí či pomele
dle vašeho přání.

Echinaceový sirup ZDARMA
ke každému nákupu dvou
dětských čajů MEGAFYT.

fid
ela
u

CE
RESTAURA

Přenosy z ME ve
FOTBALE 10.6.–10.7.
při zápasech PIVO 4+1
ZDARMA (platí pro 1 osobu)

Červen 2016

centrum
Drogerie a domácí potřeby

99 Kč
39 Kč

po–pá
so

AKCE PRO MAMINKY
Ladival pro děti
SPF 50+, 200 ml
359 Kč
Rakytníček multivit. želatinky
70 ks + DÁREK
233 Kč
Nutrilon 2, 3, 4 - výhodné balení
3 x 800 g
897 Kč

MEXICKÁ
A JIHOAMERICKÁ
TEX-MEX KUCHYNĚ
OD 8.6.
quesadilla, fajitas, burrito,
tortilla chips, chipotle
fondant,…

49 Kč

ODTNA

NOVINKA
TV
ZNÁTE Z INA
EM A
FORF ÍPRAVEK NĚNÍ

159 Kč

199 Kč

Při nákupu ve značce NIVEA za 199 Kč, okamžitá VÝHRA

TÝDEN TATARSKÝCH
BIFTEKŮ ZE VŠECH
KOUTŮ SVĚTA
20.6.–26.6.
17.6. - OLDIE´S PARTY
s Martinem Zezulou

AKČNÍ KOFOLA 0,3 l
ZA 18 Kč
k polednímu menu

ZDARMA PORCE
ZMRZLINY ZA SAMÉ
JEDNIČKY
30.6. od rána do 14 hodin

Spolky a sdružení

Žeryk propojuje minulost
a současnost loutkového divadla
v Líšni
Příznivci akcí „Líšeň sobě“ se sešli ve čtvrtek 14. dubna, aby osvěžili
vzpomínky na zaniklé loutkové divadlo líšeňského Sokola třicátých až
padesátých let minulého století. Marionety (loutky ovládané shora tenkými provázky nebo nitěmi) hrály pro líšeňské
děti s přetržkou během druhé světové války čtvrt
století a divadlo se stalo pro generace dětí nejen
z Líšně, ale i Podolí a Šlapanic vyhledávaným kulturním stánkem. Po přednášce (Rostislav Brzobohatý) doložené četnými a mnohdy z líšeňského
pohledu unikátními obrazovými a textovými
dokumenty čekalo posluchače překvapení. Stanislav Šenkýř, loutkář od roku 1946 a vedoucí loutkového divadla v letech 1953–54, přinesl dosud
jedinou dochovanou loutku psa Žerýka. Líšeňská
obdoba Skupovského „Žeryka“, který vstoupil na scénu poprvé jako Hurvínkův kamarád v r. 1930, je ve výborném stavu. Byla vyrobena na přelomu let 1949/50 pro hry typu „Šroubka Ferdíka“ (J. Kopenec: Cesta poznání). Žerýkovo sestavení umožňuje fascinující pohyblivost, kterou pan
Šenkýř doložil řadou psích figur. Zájemci z řad mladších posluchačů si je
rádi vyzkoušeli. Největší překvapení a radost čekala současné líšeňské
divadelníky až v úplném závěru večera. Pan Šenkýř jim loutku Žerýka
věnoval s přáním, aby jim přinášela štěstí a hodně spokojených diváků.
Pomyslně i fakticky se tak propojilo líšeňské divadelnictví minulosti
s divadlem současným, jehož logo se znakem psa dostává nový význam.
Rostislav Brzobohatý

Divadlo Líšeň děkuje panu Stanislavu Šenkýřovi za to, že nám dochoval a předal psa Žerýka z loutkového divadla „Loutkas“. Zavazujeme se
k tomu, že se o psisko budeme věrně starat a všecko publikum líšeňské
s ním vytrvale seznamovat.
Záznam přednášky o sokolském loutkovém divadle je přístupný na
portálu vlisni. cz - http://www.vlisni.cz/znacka/pamet-lisne.

Školství

Vzdělávací institut INTEGRA
se připravuje na čtvrtstoletí
své existence
Na svůj pětadvacátý školník rok se chystá líšeňský Vzdělávací institut INTEGRA, škola rodinného typu zahrnující
čtyřleté a osmileté gymnázium, základní i mateřskou školu. Jako fakultní
škola Masarykovy univerzity propojuje akademické znalosti s pedagogickou praxí, jako instituce zařazená do sítě škol UNESCO připravuje
pro své žáky projekty s mezinárodním přesahem. Jako líšeňská instituce
se podílí na komunitním životě naší půvabné městské části. Protože je
příští školní rok pro INTEGRU rokem jubilejním, chystá nové vzdělávací
projekty, vylepšuje materiální podmínky svého provozu a buduje tým
nadšených pedagogů schopných kvalitně vzdělávat novou generaci studentů. Jelikož je pro příští školní rok ještě několik volných míst na gymnáziu, ZŠ i MŠ, můžete být u toho i vy. A chcete-li poznat školu a její
prostředí blíže, přijďte ve středu 29. června od 17.00 na tradiční Zahradní
slavnost.

V posledním předprázdninovém měsíci červnu se pomalu ale jistě loučíme s letošní sezonou a pilně se připravujeme na sezonu příští, která
opět v plné polní odstartuje od září tohoto roku. Po posledním velkém divadelním představení „Rebelové ze Stodoly“ a po „Májovém
zpívání o lásce“ nás v tomto měsíci čeká ještě jedna velká akce v rámci
tradičního Dětského dne, který snad opět přivítá mnoho rodičů s dětmi. V tomto měsíci nás také ještě čeká vycházka v rámci Kroku do
přírody na Staré Zámky a Horákovský hrad. A program na příští rok
tohoto cyklu pro vás v brzké době chystáme. Pro seniory v rámci projektu Réva je začátkem měsíce připravena poslední přednáška v rámci Brněnských dnů bez úrazu…

Včelí dětský den

(sobota, 4. 6., 14.00–18.00 h, líšeňská rokle pod zastávkou Kotlanova)
Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na již tradiční Dětský den pořádaný Kulturním centrem Líšeň. Akce se koná v sobotu 4. června od
14.00 hodin v líšeňské rokli u zastávky MHD Kotlanova (tramvaj č. 8).
V rámci tradiční oslavy Mezinárodního dne dětí na vaše ratolesti čekají mnohá vystoupení, dílničky, pohádka, soutěže, odměny a chybět
nebude ani dětská diskotéka. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá na Dělňák. Spoluorganizátory akce jsou RC Pastelka, Salesko.

Krok do přírody: Geologická vycházka na Staré Zámky
a Horákovský hrad

(sobota, 18. 6., 9.00–13.00 h, sraz na konečné autobusu č. 58
u líšeňského hřbitova)
Na jakých horninách leží hradisko Staré Zámky a z čeho byly postaveny obranné valy hradiska i obou předhradí? Proč mělo v době Velkomoravské větší význam než Brno? Kudy do něj vedla hlavní příjezdová
cesta? Co víme o Horákovském hradu a jeho horninovém podloží? To
vše se dozvíte na vycházce, kterou povede prof. Antonín Přichystal
z Ústavu geologických věd PřF MU, a na kterou vás srdečně zveme.

Brigáda na léto:

Hledáme lektory a lektorky na dětské příměstské tábory nejlépe
s praxí, popř. studenty pedagogické fakulty.
Termíny táborů: 18. 7. – 22. 7. a 15. 8. – 19. 8. vždy od 8.00 do 16.00 h.
Pro více informací pište na vejmolova@kclisen.cz, nebo volejte na tel.
734 313 653.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:

2. 6. (čt), 15.00 h – Předcházení úrazů seniorů – přednáška

Foto – Líšeň, z.s. a Kulturní centrum Líšeň, p.o.
pořádají promítání fotografií Libora Sakmaryho
„Kolymská silnice, silnice kostí...“

Slovem i obrazem se projedeme po jediné 2000 km dlouhé cestě
z Jakutska do Magadanu, po Kolymské silnici. Vede jedním z nejnehostinnějších prostředí na světě, prochází místy, kde klesají zimní
teploty až na -71 st. C... VÍCE SE DOZVÍTE VE ČT 9. 6. OD 19.00 H
VE FOYER LÍŠEŇSKÉHO DĚLŇÁKU, KLAJDOVSKÁ 28.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., statutární zástupce školy
www.integra.cz

Líšeňští senioři
a studenti gymnázia
INTEGRA
při práci na společném
projektu.
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web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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Školství
SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

Stalo se

Aktif – spolupráce se školami

Letošní školní rok se postupně chýlí ke konci
a naskýtá se tak možnost k drobnému ohlédnutí za naším programem AKTIF. Ten je určen jednotlivým třídním kolektivům líšeňských základních a nově i středních škol.
V našich kurzech se snažíme v bezpečné atmosféře rozvíjet, mimo jiné, komunikaci,
spolupráci a v neposlední řadě taktéž vzájemnou důvěru mezi žáky. A to vše prostřednictvím společných her, pohybových aktivit,
tvořivých činností a společných diskuzí.
I přes obměnu realizačního týmu se podařilo
úspěšně navázat na loňský rok a díky vzájemné spolupráci se čtyřmi líšeňskými školami prošlo AKTIFem dvacet jedna tříd, které se většinou zúčastnily delší verze kurzu.
Děkujeme vám všem, kteří jste vložili svou
důvěru do našeho programu a společně s námi prošli tímto školním rokem.
Přejeme vám krásné slunečné dny a po
prázdninách opět na shledanou.
Za tým AKTIF Alžběta Divišová

Ohlédnutí v Klubu rodičů a dětí

Školní rok je pomalu za námi, v pravidelných
aktivitách nám zbývají poslední hodiny
a všichni už vyhlížíme léto.
Co všechno nám školní rok dovolil zažít?
Společně jsme se potkávali v aktivitách, kde
jsme zpívali, cvičili, tvořili, vznikaly u nás
zajímavé výtvarné i keramické projekty.
Připravili jsme několik jednorázových akcí:
Na podzim předškoláčci vyrazili na výlet se
skřítkem Podzimníčkem, který si pro ně připravil barevné podzimní úkoly. Uspávali
jsme Broučky, setkali jsme se při hře pexeso.
V Adventu jsme se zapojili do Líšeňských
Vánoc – připravili jsme spolu s RC Pastelka

Tvořivé dílny, kde si příchozí mohli vyrobit
dárečky, přáníčka nebo originální výzdobu
do svých domovů.
V lednu se Salesko roztančilo a rozveselilo
roztodivnými maskami, prožili jsme Karnevalový víkend.
Na svatého Valentýna byl dobrý důvod poslechnout si laskavé povzbuzení Elišky Vondráčkové a utvrdit se, že rodina je místo, kde
je nám dobře. Následovalo odpoledne deskových a karetních her, do kterého se zapojily
celé rodiny.
Již tradičně jsme 2× ve školním roce uspořádali Saleskovou burzu, která kromě možnosti prodeje a nákupu nabídla i místo setkání
a sdílení.
Před Velikonocemi jsme společně vynesli
Morenu a přivítali jaro, opět ve spolupráci
s RC Pastelka.
Na začátku sezony jste za námi do Saleska
přijeli na odrážedlech a koloběžkách a plnili
jste úkoly a domů jste jeli s medailí a malým
dárečkem.
Desetkrát jsme pozvali tvořivé maminky na
Čtvrkování, kde bylo možné vyzkoušet si
nejrůznější techniky tvoření.
Děkujeme Vám za přízeň a každé setkání.
V tuto chvíli již máme připravenou nabídku
na nový školní rok. Nahlédněte na náš web.
Těšíme se na Vás a přejeme Vám léto plné
sluníčka a odpočinku.
Martina Kosíková

Chystáme pro vás
Oratoř

V pátek 10. 6. se s Oratoří vydáme na saleskové tábořiště v Moravských Knínicích, kde
strávíme noc. Zažijeme spoustu dobrodružství, zahrajeme si hry a v sobotu se vypravíme na výlet zakončený překvapením. V pátek 24. 6. nás čeká poslední Oratoř před
prázdninami. Můžete se těšit na soutěžní
stanoviště, pro vítěze budou nachystané zajímavé ceny. Připomeneme si, co vše jsme
v Oratoři za uplynulý rok prožili. Bude se na
vás těšit slavnostně naladěný tým Oratoře,
který pro vás připraví také různé pochoutky
a ovocné míchané drinky.

Klub VeSPOD

3. 6. Výlet na kolečkových bruslích
16. 6. Turnaj VeSPOD
24. 6. Zakončovací grilovačka klubu VeSPOD

Klub rodičů a dětí

Zveme na Čtvrtkování s tématem:
9. 6. Hračkohrátky
Podrobnější informace + cena a přihlašování
je vždy vypsáno 10 dní před akcí na stránkách Saleska.
líšeňské noviny

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost
Manželství není jen cár papíru
Přednáší P. Jiří Kaňa.
Ještě před několika lety
stálo proti sobě dvojí
vnímání
manželství.
Snoubenci si kladli otázku, zda společný život
začít na úřadě nebo
v kostele. V dnešní době
se však mladí lidé ptají, zda má vůbec smysl
do manželství vstupovat. Je tedy manželství
jen cár papíru?
Kdy: úterý 14. 6., 19.00
Kde: Sportovní sál

LETNÍ TÁBORY

– připravili a rozšířili jsme pro vás nabídku.
Neváhejte a přihlaste se! Kompletní nabídku a další informace najdete na webu Saleska.
Paintballový StarWars
Síla se probouzí
3. 7.–16. 7. 14–18 let
In-line I příměstský 25. 7.–29. 7. 7–12 let
Cesta do vesmíru
25. 7.–29. 7. 5–7 let
Osmičkový uzel
1. 8.–5. 8.
9–15 let
Fotbalový tábor
1. 8.–5. 8.
9–15 let
Piráti z Karibiku
21. 8.–27. 8. 7–12 let
Sporťák aneb Loučení s prázdninami
29. 8.–31. 8. 9–12 let
Veselé loučení s prázdninami
29. 8.–31. 8. 4–6 let

Minigalerie Salesko

„Jak se dělá pohádka“
Do konce června probíhá v prostorách galerie SALESKO autorská výstava Jaroslavy Fišerové. Můžete shlédnout výtvarnou práci
(návrhy kostýmů, dekorací, loutek, scény)
při realizaci pohádek Čáry báby Cotkytle,
To vánoční šturmování, O ševci Ondrovi
a komtesce Julince a Český Honza, které
vznikaly v režii Zdeňka Kozáka v brněnském
studiu ČT v průběhu let 2002–2008. Mimo
výtvarných návrhů se chystáme návštěvníkům našeho střediska představit i některé
loutky a dekorace, které podle nich vznikly.
Výstava je doplněna i fotografiemi.
Pro zájemce bude jistě zajímavé sledovat cestu od návrhu přes realizaci ke konečné podobě na televizní obrazovce.

Zápis do kroužků a programů
Klubu rodičů a dětí na školní rok
2016–2017
1. kolo 5.–7. 6. pro stávající účastníky
2. kolo 8.–12. 6.
3. kolo 4.–11. 9.
Přihlašování on-line na www.salesko.cz.
Činnost zahájíme 19. září.
Přehled kroužků najdete v příloze LN.

7

Školství

ZŠ Horníkova

ZŠ Masarova

Den Země na ZŠ Horníkova

Čarodějnický den v „Éčkách“

Žáci sedmých a osmých tříd si tři týdny nacvičovali úkoly pro svá
stanoviště, aby při oslavách Dne Země vše dobře dopadlo. Program totiž
připravili pro celou školu. Byl nádherný slunečný den a všichni jsme
s úsměvem vyrazili na první zastávku, která byla umístěna v Růženině
lomu, na bývalém basketbalovém hřišti a také v nedalekém Lamacentru.
Smíšené skupinky žáků celé školy procházely stanoviště a plnily různé úkoly. V každé skupince byli žáci z osmých a devátých tříd, aby podali
pomocnou ruku spolužákům z prvního stupně.
A co pro své spolužáky sedmáci a osmáci konkrétně připravili?
V lomu:
 Prales – biodiverzita pralesa; ohrožení pralesa kácením kvůli plantážím; puzzle orangutana.  Palmový olej – příběh čokoládové tyčinky,
kde se bere kakao, palmový olej, cukr a další suroviny, jak získávání některých surovin ovlivňuje lidi a zvířata v pralesech; které sladkosti v sobě
mají a nemají palmový olej.  Spotřeba vody – dostupnost pitné vody ve
světě; praktická zkouška transportu vody z místa na místo; spotřeba vody
v domácnostech v ČR.  Katastrofy – jak vypadá krajina před a po různých katastrofách; co jednotlivé katastrofy na Zemi způsobuje – zapojení
anglického jazyka – CLIL.  Odlov a určování vodních bezobratlých –
pomocí sítek žáci lovili drobné bezobratlé v lomu a určovali je podle určovacích klíčů.  Ornitologie – práce s dalekohledem, hledání zalaminovaných obrázků ptáků v okolí a určování podle klíče.
Na hřišti:
 Odpadový král – běhací štafeta v rozdělování různých odpadků do
správných košů; vyhodnocení a výuka, jak správně třídit.  Přežití –
stavba přístřešku (stanu) za nepřízně počasí; první pomoc při tepenném
krvácení a tělese v ráně.  Pexetrio – zábavná hra připomínající pexeso
(stromy, savci, ptáci…).  Odlov a určování suchozemských bezobratlých – pomocí lopatky, smýkačky, síťky a exhaustoru žáci lovili drobné
bezobratlé a určovali je podle určovacích klíčů.  Chemická havárie –
improvizovaný ochranný oděv pro překonání chemicky zamořeného
prostoru.
V Lamacentru: návštěva ve výběhu lam a koz, včely a život v úle, pobytová znamení.
Nabídka byla opravdu velice pestrá. Kdo prošel všechna stanoviště,
nachodil zhruba 7 km, pan učitel Vardan naměřil konkrétně 10 000 kroků. Kromě nových informací a dovedností si mnozí odnesli nečekané
poznání. A to, že nedaleko jejich domovů jsou nádherná místa, která stojí
za to navštívit. Kromě zmíněných stanovišť jsme měli ještě skupinu pracantů zejména ze 7. A na školní zahradě, kteří pilně obhospodařovali
záhonky a skleník. Díky těmto zahradníkům a jejich „velitelům“ p. učiteli
Čechovi a Foučkovi nám zahrada jen vzkvétá a brzy bude i plodit .
Co dodat závěrem? Snad jen slova žáků: „Jé to bylo super. A hlavně,
že jsme se neučili!“ Ale učili, jen trochu jinak.
Mgr. Zuzana Kruťová

V pátek 29. dubna jsme pro děti z 1. a 2. E připravili zábavné a tvořivé
dopoledne s čarodějnickou tematikou. Rodiče děti vybavili kostýmem
a bílým tričkem. Ráno jsme si udělali přehlídku kostýmů, které byly
opravdu stylové. Hned po přehlídce jsme se vrhli na nejdůležitější a určitě
nejzábavnější část dne. Děti měly za úkol foukacími fixami vyzdobit svá,
do té doby obyčejná, trička. Kreativitě dětí se žádné hranice nekladly,
a tak se z nich stali čarodějničtí módní návrháři a z triček krásné modely
na svatojakubskou přehlídku. Dále jsme pracovali na čarodějnických
úkolech a odpočívali u pohádky Elixír a Halíbela. Na víkend tak ze školy
odcházela spousta spokojených kouzelníků a čarodějnic.

Příměstské tábory na ZŠ a MŠ, Horníkova
Vážení rodiče a milé děti,
naše škola ve spolupráci s našimi partnery pro Vás připravila několik
příměstských táborů na letní prázdniny. K jednotlivým táborům zveřejníme jejich letáky na našem webu: www.zshornikova.cz. Hlásit se budete
přímo u jednotlivých organizátorů.
Velké poděkování patří všem organizátorům, konkrétně učitelům
MŠ Horníkova, agentuře Čiba Sport Athletic, společnosti Věda nás baví
a Volnočasovému centru Čertík.
Příměstské tábory v červenci:
4.–8. 7. – Kreativní – ZŠ Horníkova (kratší týden – ve státní svátek se
tábor nekoná)
11.–15. 7. – Kreativní – ZŠ Horníkova
11.–15. 7. – Atletický – Čiba Sport Athletic
18.–22. 7. – Atletický – Čiba Sport Athletic
25.–29. 7. – Sportovní – Centrum Čertík
Příměstské tábory v srpnu:
15.–19. 8. – Věda nás baví • 22.–26. 8. – Věda nás baví
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Kateřina Aulehlová,
Blanka Denemarková

Oslavy Dne Země 4. ročníků ZŠ Masarova

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna.
V dnešní době se jeho prostřednictvím především upozorňuje na dopady
ničení životního prostředí. My jsme slavili dodatečně v úterý 26. dubna,
kdy všichni čtvrťáci navštívili firmu SUEZ zabývající se nakládání
s odpady.
SUEZ poskytuje ekologické a bezpečné služby
zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých
technologií. Naši žáci si
nejprve prohlédli celý
areál firmy, seznámili se
s druhy odpadů, s jejich
tříděním a zpracováním.
Získali informace o využívání odpadů jako
zdrojů pro budoucnost
a o ochraně omezených
přírodních zdrojů.
Nově nabyté informace pak plně zhodnotili
při společné besedě týkající se zacházení s odpady,
bravurně zvládli vědomostní kvíz. Společně
jsme zhlédli několik videí
zabývajících se touto problematikou. Nakonec jsme se rozdělili do skupinek a tvořili prezentační
plakáty.
Mgr. Michaela Prokešová

líšeňské noviny

Školství

ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Holzova

Projekt „Jaro dělá pokusy“

Knihy? Knihy! V zajetí čtenářských dílen

Jaro je tady a žáci třetích tříd ho přivítali denním projektem s názvem
„Jaro dělá pokusy“. Ráno jsme se probudili do pěkného jarního počasí,
bylo příjemně teplo a svítilo sluníčko. A tak jsme se s radostí pustili do
práce.
V jedné z třetích tříd se hledala a slepovala rozstříhaná zpráva, která
nás ujistila, že jaro už je tady. Jarní tematiku měly i další úkoly z prvouky,
českého jazyka a matematiky.
V hudební části projektu se děti naučily dvě jarní písničky. Hrou na
tělo a na rytmické Orfovy nástroje doprovázely jarní říkanky. Ve skupinkách pak doplňovaly do jarních říkanek rýmy a k nim se pokoušely vymyslet jednoduchou melodii a zazpívat je. Nechyběl ani pohybový doprovod k písni Jaro dělá pokusy od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

V době vyspělých IT technologií, které na naše děti vyskakují na každém kroku, se klasická kniha „krčí“ nesměle v koutě. Potěšení z četby,
spojené s vůní nových stránek, krásné ilustrace, obrovský prostor pro
fantazii a celková vnitřní potřeba číst. To vše se poměrně rychle s každou
nastupující generací vytrácí. Nezájem o knihy se stupňuje zvláště v období tzv. čtenářské krize (jak se toto spojení užívá) na konci dětství, v době
dospívání. Vědomi si těchto skutečností, snažíme se oživit zájem v našich
dětech o knihy. ZŠ Holzova využila možnosti Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 56 MŠMT a zapojila se do projektu „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“.
Získali jsme tak nejen možnost oživit od podzimu výuku českého
jazyka a literatury o nové metody, ale škola mohla čerpat finanční prostředky na rozšíření svojí knihovny pro děti nákupem cca dvou stovek
nových knih, knih, které žáky opravdu baví a rádi si je půjčují. Knihy
s přitažlivým příběhem, zajímavými hrdiny, zábavné i poučné, knihy
nejrůznějších žánrů. Pořídili jsme sedací vaky pro vybavení žákovského
klubu a v neposlední řadě využíváme ve výuce zakoupené „čtečky“, se
kterými se děti rády učí pracovat. Metody „dílen“ realizujeme ve dvou
zvolených třídách – osmé a páté, ale také v dalších třídách i ročnících, aby
si tento přístup k rozvíjení čtenářství osvojili i ostatní žáci.
Jednou z nejúspěšnějších čtenářských dílen se stala ta, do níž jsme
dětem přinesli velké množství krásných nových knih a ony si mohly vybrat, která je nejvíce na první pohled zaujala. Do „své“ knihy se každý
začetl a posléze vyhodnotil, zda ji bude číst dále a zda vybral dobře. Většina dětí chtěla v četbě pokračovat, a tak vzrostl i zájem o školní knihovnu, kde jsou knihy umístěné. Při realizaci hodin jsme také dospěli k názoru, že i když se někdy snaží rodina a klasická školní výuka čtení podporovat, netradiční formy čtenářských dílen, kamarádi, kteří také čtou,
a sdílení společných zážitků z četby je nenahraditelné.
Mgr. Alexandra Vokřálová

Výtvarná a pracovní část dne byla také zajímavá. Po krátké hře na
jarní kytky si všichni vyrobili z papírových talířků a barevných papírů
malou jarní louku s překrásnými jarními kytičkami.
Za pokus taky stálo řízkování a sázení muškátů. Vše dopadlo skvěle
a rostlinky nám vesele zdobí parapety pod okny. Za celý den práce všem
pořádně vyhládlo. Všichni se proto připravili na poslední pokus – vyrobit si zdravou jarní pomazánku.
A co dodat na závěr? Jarní den se nám povedl. Hodně jsme se toho
naučili, dozvěděli a hlavně vyzkoušeli. Stojí za to, dělat jarní pokusy!
Valéria Žižáková a žáci 3. roč. ZŠ Novolíšeňská

Den Země na ZŠ Novolíšeňská
Den Země je svátek, který slavíme každoročně 22. 4. už od roku 1970.
Naše škola jej letos oslavila celodenním projektem. Žáci 6. a 7. tříd měli
připravené zajímavé aktivity na jednotlivých stanovištích ve třídách nebo před školou. Vyráběli si například rakety z odpadového materiálu,
které potom odpalovali, vyzkoušeli si jeskyňářský oblek nebo se snažili
vyrobit padák pro vajíčko, aby se nerozbilo při pádu z druhého patra.
Starší žáci se zúčastnili exkurze na FCH VUT. Žákyně třídy 8. A
Eliška Zavadilová akci popsala takto: „My žáci osmých a devátých tříd
jsme se shromáždili na zastávce tramvaje číslo osm a odjeli na chemickou
fakultu VUT, kde si pro nás v rámci dlouholeté spolupráce připravili zajímavý program. Když jsme dorazili na místo, obávali jsme se, že vše bude
moc vědecké a nebudeme tomu rozumět. Ale opak byl pravdou. Ing. Tomáš Opravil nás seznámil s celodenním programem a absolvovali jsme
s ním přednášku s názvem Molekulární gastronomie. Dále jsme se dozvěděli spoustu informací o mikroorganismech a prohlédli si zajímavé
přístroje, které měli v laboratořích. Celý den jsme si moc užili a zjistili
jsme, že chemie může být i zábavná.“

Školáci už vědí, jak vypadá cétéčko
Na návštěvu do Fakultní nemocnice Brno zamířili žáci čtvrté třídy
ZŠ Holzova. Přišli na pozvání lékařského náměstka pro SVLS prof.
MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, aby si prohlédli některá pracoviště
nemocnice, ale i část LF MU v Univerzitním kampusu a CEITEC.
Ve FN Brno si děti mohly „osahat“ přístroje, jako je CT, projít si pracoviště urgentního příjmu, ultrazvuk atd. „Smyslem bylo žákům ukázat,
že ty přístroje jsou zde, že mají jedinečnou šanci s nimi v životě pracovat,
ale pouze tehdy, pokud se budou učit a pokud zvládnou teoretickou přípravu,“ řekl Válek. Zároveň dodal, že oblast vědy a výzkumu může být
i pro tak malé děti velmi přínosná a poučná. „Je to jeden z mých projektů,
dostat do základních škol vědu a výzkum − ale tak, aby tomu žáci rozuměli,“ upřesnil. Na otázku, co se jim líbilo nejvíce, odpověděli mnozí žáci
4. B, že to bylo zejména laserové lůžko, ale i laboratoř s pipetami. „Mně
se líbilo, že jsem se mohl dotknout ultrazvuku,“ řekl jeden z žáků třídní
učitelky Mgr. Drahomíry Němečkové. Ta ocenila zájem dětí o celý program. „Děti mají další motivaci a mohou přemýšlet o svém budoucím
povolání,“ sdělila Němečková.
Vlastimil Válek

Mgr. Eva Mališová

líšeňské noviny
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Autocentrum K.E.I. na brněnských Vinohradech slaví dvacet let
Autocentrum K.E.I. patří svým prodejem i servisem v republice k významným obchodníkům ŠKODA. Za dvacet let své činnosti zde
prodali přes 11 000 nových a 4 000 ojetých
vozů. Nedávno Autocentrum K.E.I. dokončilo rozsáhlou rekonstrukci showroomu, která
přinesla moderní design i možnost předvést
zájemcům mnohem širší výběr nabízených
vozů na větší prodejní ploše.
„Před dvaceti lety jsme začali s jednou modelovou řadou vozů, dnes, díky mnohem pestřejší nabídce jsou nároky na výstavní plochu
daleko větší, což byl také jeden z důvodů tak

prostorách. Mezi nejžádanější použité vozy
patří roční a referentské automobily.

Předání ceny z rukou pana Luboše Vlčka,
ředitele ŠKODA AUTO ČR, jednateli
Autocentra K.E.I. panu Ing. Petru Kolářovi

Nový showroom Autocentra K.E.I.
rozsáhlé rekonstrukce showroomu. Ten současný je moderní, prostornější a vzdušnější,“
říká Pavel Obořil, ředitel Autocentra K.E.I.,
Brno-Vinohrady.
Prodejce vozů značky ŠKODA, brněnské
Autocentrum K.E.I., podporující také dětské
nemocnice a léčebny pod hlavičkou nadace
Archa Chantal, poskytuje rovněž servisní
služby pro vozy ŠKODA, Volkswagen a SEAT.
Součástí servisu je nadstandardně vybavená
certifikovaná moderní klempírna a lakovna.
Současně je Autocentrum K.E.I. jediným
autorizovaným servisním místem na jihu
Moravy s doživotní zárukou na lak – Color for
life. Kromě toho nabízí prodej a výkup ojetých vozů taktéž v nově rekonstruovaných

Autocentrum K.E.I. nabízí kvalitní zázemí
a zkušený personál, který ve všech oblastech pomůže zákazníkovi s optimální a finančně nejvýhodnější variantou zvolené
služby. Skladem zde mají k mání přes 50 nových vozů, pro předváděcí jízdy je vyhrazeno
přes 15 automobilů. Při odběru více vozů –
i v delším časovém období – nabízí v rámci
Fleet Centra speciální nabídky šité na míru
včetně financování, pojištění i servisu.
Skvělou práci, kterou během uplynulých
dvou desetiletí brněnské Autocentrum K.E.I.
dokázalo, uznale zhodnotil i Luboš Vlček, ředitel ŠKODA AUTO ČR, jenž přestřižením pásky, společně s jednatelem Autocentra K.E.I.
Ing. Petrem Kolářem a starostou městské části Brno-Vinohrady PhDr. Jiřím Čejkou, zahájil
slavnostně provoz nového showroomu.
„Rozšířili jsme také prostory pro zákazníky
servisu, protože přijímáme až 35 zakázek

n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n Vyměním OB 2+KK, 38 m2 v Líšni za OB 3+1 v Líšni. Bez RK.
Tel.: 774 340 495.
n Červený kříž zve na zájezd do termálních lázní Velký Meder
(SK), 25. 6., cena 400 Kč. Přihlášky: Ivana Klímová, t. 778 144 147.
n Pronajmu garáž s el. en., ul. Heydukova. Zemanová, t. 732 212 472.
n Nabízím levné rekreační pobyty na ČM vrchovině v rodinné vilce.
Ideální pro rodiče – prarodiče s malými dětmi. Tel.: 604 247 252.
n Koupím byt v oblasti venkova. Do Brna však max. 40 km. Děkuji. T. 606 158 288.
n Pronajmu garážové stání v suterénu BD Jírova 10. Tel.: 604 293 792.
n AKUTNĚ HLEDÁM KE KOUPI BYT, peníze mám. Spěchá. Děkuji
moc za nabídku. Tel. 728 945 527.
n KOUPÍM DŮM V LÍŠNI. Tel. 605 514 210.
n MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Chcete nově vymalovat,
tapetovat, natřít cokoliv? My to umíme! Kvalitně, rychle, čistě a za
rozumnou cenu. Vlastimil Štěpánek – 608 327 939.
n ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.
n KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
n 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.

Tak jde čas…
denně a stávající prostory už byly nedostačující. Značný zájem o naše služby zaznamenáváme již delší dobu v klempířské dílně i v lakovně. Daří se nám díky férovému přístupu
vůči pojišťovnám, dodržujeme konečné doporučené ceny náhradních dílů a technologie
oprav výrobce, což ocení nejen klienti, ale
dokážou to ocenit i pojišťovny,“ dodává Pavel
Obořil. Důležitou součástí Autocentra je i prodej náhradních dílů a příslušenství. Skladem
je přes 4300 položek náhradních dílů a nově
vybudovaný pneuservis umožňuje uskladnění až 500 sad kompletních kol. Zdařilou rekonstrukcí si letos prošla i mycí linka a došlo
k rozšíření parkovacích ploch.
Petr Podroužek

n Připravím k PZ z fyziky na VUT Brno i Lékařskou fakultu MU.
Tel.: 722 910 500.
n 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.
n Koupím chatu, dobrý spoj do Brna nutný. Děkuji. T: 737 309 875.
n MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
n HLEDÁME ŘIDIČE. C + E + profesák. Plat 40.000 Kč/čistého.
Tel.: 724 607 258.
n Doučím FYZ – MAT 6.–9. tř. ZŠ, prima–kvarta GYM. I o prázdninách – reparáty, opakování, úspěšný vstup na SŠ. Tel.: 774 621 703.
n FARMÁŘSKÁ ZELENINA BABIČKY VLASTY. Přímo u zastávky
šaliny č. 8 Novolíšeňská (ZETOR). Brambory od 10 Kč. Pravé české
JAHODY. OTEVŘENO 9.00–17.00 hod.
n Jazyková škola Líšeň English Vás během léta 2016 srdečně zve
na letní intenzivní KURZY ANGLIČTINY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST a na ZÁBAVNÉ OPAKOVÁNÍ ANGLIČTINY PRO ŽÁKY ZŠ
před začátkem školního roku. Více na tel. 776 857 806 nebo na
www.lisenenglish.cz. Těšíme se na Vás!
n PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí a vinylové podl., PVC, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.

inzerce

RESTAURACE McDonald´s
ROHLENKA D1 – 207 km
TVAROŽNÁ 664 05
PØIJME ZAMÌSTNANCE
NA BRIGÁDU
I HLAVNÍ PRACOVNÍ POMÌR.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace na tel. èísle:
724 128 306
724 215 927
Navštivte nás

LÉKÁRNA pod Klajdovkou
Otevírací doba:

Pondělí–Čtvrtek: 7.00–18.00
Pátek:
7.00–15.00

ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY – ANIRDA s.r.o.
Preventivní a kosmetické specializované služby
v oblasti orálního zdraví

Poliklinika Horníkova 34, Brno-Líšeň
Tel.: 606 585 627, email: dentalbrno@seznam.cz

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková
a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Horníkova 34, Brno-Líšeň
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
www.lekhornik.cz

Ibalgin krém 100 g + 12 tablet – 149 Kè, Canesten gyn 1 den vag. tbl. +
intim gel 100 ml – 199 Kè, Quixx všechny druhy – sleva 20 %, Selzink – sleva 20 %
STĚHOVÁNÍ BRNO A OKOLÍ, DO 30 km DOPRAVA ZDARMA
ŠTĚPNIČKA: 732 290 663, Email: info@stehovanips.cz, www.stehovanips.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA, BZENECKÁ 23,

BRNO-VINOHRADY (BUDOVA BÝVALÉ ZŠ)
Nabídka pro školní rok 2016 /17 – odpolední a večerní kurzy
angličtiny, němčiny, italštiny a španělštiny.
Výuka začíná od 12. září – 1× týdně – celkem 36 vyučovacích
dvojhodin. Informace: na tel. 544 216 529 * 737 259 478 * e-mail:
kvic@vinohrady.brno.cz * info: www.kvicbrnovinohrady.cz

Letní rozvrh 14. 6. – 30. 8. 2016
Vinohrady, ZŠ Bzenecká 23,
centrum Louka
úterý 19 h – PILATES + ètvrtek 19 h – POWER YOGA

www.fitclubvalerie.cz

Prodejna: Kotlanova 5, Brno-Líšeň
tel. 775 775 546, www.pelan-karcher.cz
Zabezpečujeme i servis těchto výrobků.

Sport

Fotbalové nábory mládeže SK Líšeň
Ještě před několika lety se zájemci
o sportování doslova hrnuli sami. Nebylo
tolik různých jiných lákadel, jako v současné době. Co se týká fotbalu, který je
stále nejpopulárnějším celosvětovým
sportem, SK Líšeň nabízí přijatelné podmínky, ať už se to týká finančního zatížení,
nebo herních možností.
Nábory nových zájemců i zájemkyň
provádíme dvojím způsobem – jednak
jsou to informace na webových stránkách
a potom jsou to nábory v mateřských školkách, kde předáváme k nahlédnutí rodičům náborové letáčky. V současnosti nabíráme především ročníky 2010 a 2011, nově
letos přibíráme ročník 2012. Samozřejmě,
pokud přijdou i starší děti, přijmeme je
a zařadíme do ročníku, kam patří. Fotbal
v dnešní době není jen výsadou chlapců.
Hlásí se i děvčata a nutno říct, že se občas
vyskytnou i taková, která stejně staré
chlapce dokážou svým uměním zastínit.
Jsme oddíl, který má jednu z nejpočetnějších mládežnických základen v Brně.

Žádost

Máme zde dvě náborová družstva, další dvě
předpřípravková, čtyři mladší, čtyři starší
přípravky, dvoje mladší, dvoje starší družstva žáků, jeden mladší a dva starší dorosty.
Každý nováček náborového ročníku je zařazen do vstupního, náborového družstva
a postupně dle věku a výkonosti přechází do
družstva vyššího. Nováčci starších ročníků
přechází přímo do svého družstva.
Náborové tréninky probíhají v měsících
duben – červen, každé pondělí od 15.45 do
16.45 hod. na hřišti SK Líšeň, Kučerova 4.
V případě špatného počasí zajišťujeme pro
nábory bývalou orlovnu (dříve kino Svět na
ul. Holzově). Dále s nábory pokračujeme po
prázdninách na uvedeném hřišti, od listopadu přecházíme do orlovny a tam rovněž přijímáme nováčky až do konce března.
Dne 25. 5. 2016 v 9 hodin proběhl navíc
náborový den pod patronací FAČR, výsledky
sdělíme v dalším čísle LN.
Těšíme se na Vaši účast!
Josef Hudec, trenér předpřípravek, tel: 731 458 280
(redakčně zkráceno)

SK Líšeň U11 slaví další velký úspěch
Líšeňští mladí fotbalisté ročníku 2005
si po roce opět zahrají Velké finále. V neděli 24. dubna se kluci zúčastnili kvalifikačního turnaje Ondrášovka cup, který se
konal v Nespekách u Benešova za účasti 24
mužstev. Turnaj byl velice náročný a 17
utkání provázelo aprílové počasí. Líšeňské
mladé naděje od prvních zápasů hrály po
celý turnaj s vysokým nasazením a týmově. Ve většině střetnutí se dařilo i výsledkově. Do zlaté skupiny jsme postoupili ze
3. místa, ale se stejným počtem bodů jako
týmy před námi. Zlatou skupinu jsme
zvládli skvěle. Kluci tento kvalifikační turnaj po zásluze vyhráli. Získali nejen cenné
zkušenosti, ale zážitkem bylo jistě i předá-

vání medailí od Antonína Panenky, včetně
možnosti si s touto fotbalovou legendou pořídit společnou fotografii. Hráči SK Líšeň si
tak zajistili účast na hlavním turnaji, kam se
mohli probojovat jen 2 kluby z kvalifikace.
22 týmů (převážně ligových) je nasazeno přímo. Druhým postupujícím je slovenský Púchov. SK Líšeň je tak jediným klubem v ČR,
který si účast vybojoval.
Loni se těmto nadějím líšeňské kopané
ročníku 2005 podařilo vyhrát kvalifikační
turnaj E.ON cup. Tím postoupili na závěrečný finálový turnaj do Českých Budějovic, kde
sehráli během tří dnů 20 utkání s převážně
ligovými družstvy. Zahráli si také proti AC
Monako, které vedl Jan Koller. Celkové 20.
místo mezi elitními týmy (turnaje se zúčastnilo 40 klubů) bylo velkým úspěchem a zážitkem. Letošní Velké
finále se koná v Plzni
10.–11. června 2016.
Kluci, gratulujeme
k tomuto úspěchu
a děkujeme za skvělou
reprezentaci naší Líšně!
V Plzni si to užijete.
David Linger,
trenér SK Líšeň U11

Úspěšný tým
SK Líšeň U11
s fotbalovou legendou
Antonínem Panenkou.

Žádost o zapůjčení majetku obce, (zahrady
bývalé Orlovny)
Vážený pane starosto,
Chtěli bychom vrátit původnímu účelu
stávající zahradu orlovny, která je po
ukončení nájmu Effetou nevyužívána. Než
rozhodne zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň
o jejím dalším využití, chtěli bychom
uspořádat několik akci na záchranu této
zahrady k původnímu účelu, a to využití
jako hřiště, jak tomu bylo v době, kdy orlovnu vlastnil Orel.
Žádáme o souhlas s dočasným využitím v době od 21. 5. 2016 do 30. 6. 2016, kdy
bychom zpřístupnili zahradu upravenou
pro fotbal našim nejmenším členům a organizované veřejnosti, která by zdarma
přišla vyzkoušet hru na bývalém orelském
hřišti.
Věřím, že vyhovíte naší žádostí a budeme moci Líšňákům ukázat, jak byla zahrada využívána před tím, než byla Orlu
odebrána. Také prosím, aby informace
o záchraně orlovny pro sport mohla být
uveřejněna v červnových Líšeňských novinách.
Děkuji.
Za SK Líšeň
Ing. Karel Hladiš, CSc., předseda SK Líšeň

SK Líšeň v červnu
St 1. 6.

So 4. 6.

Ne 5. 6.

Po 6. 6.
St 8. 6.
So 11. 6.

Ne 12. 6.
Po 13. 6.
So 18. 6.

U15/14 Hodonín
14.30/15.45 D v Podolí
U 12/13 – Zbrojovka
14.30/16.00 V
muži A – Uničov 16.30 D
U17/16 – Svratka
10.00/12.15 V
U 15/14 – FŠ Třebíč
10.00/11.45 D v Podolí
U 12B – ČAFC B
13.00 v MÚ TCM
muži B – Kunštát 14.00 D
muži C – Slavkov 16.30 D
U 13/12 – Jihlava
10.00/11.30 D v Podolí
OB – Start 18.00 D
U 17/16 – Bohunice
14.00/16.15 V
muži A – Mohelnice 16.30 V
muži B – Svratka 16.30 V
U 17/16 – Vrchovina
10.00/12.15 D
U 15/14 – Vyškov
10.00/11.45 V v Podolí
muži C – Čebín 16.30 V
OB – MS 17.30 V
muži B – Žebětín 14.00 D
muži C – Rousínov B 16.30 D
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