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Zvěčněné svědectví pamětníků války

T

enkrát byli ještě dětmi. Tak jako dnešní děti si užívali
her, chodili do školy, prožívali první lásky… A přece
mají vzpomínky, které dnešní děti (snad) nikdy nezažijí.
Řeč je o pamětnících druhé světové války v Líšni. Začátkem května jsme s firmou Adizo navštívili několik z nich
doma, aby nám své osobní a běžné (běžné tehdy ale neuvěřitelné dnes) zážitky namluvili na videozáznam. Jako svědectví dalším generacím. I když to zní pateticky, oni mluvili bez
patosu a věcně.
Právě osobní zážitky lidí jsou – na rozdíl od „velkých dějin“ – dosud málo zaznamenány. Přitom se jedná o vzpomínky ryze autentické, které nám však právě pro svoji „dobovou

obyčejnost“ dokreslují zrůdnou podstatu Protektorátu Čechy a Morava – jednoznačně nejhoršího politického režimu,
který kdy v naší zemi vládl. Zážitky konce války, přechodu
fronty a osvobození Líšně, viděno očima dítěte, byly jen logickým vyústěním smutného dramatu.
Tenkrát byli ještě dětmi. Dnes je jim mezi osmdesáti až
devadesáti lety. Prožili mnoho a mnoho nám pověděli. Filmový materiál budeme dále zpracovávat a doplňovat. Aby
jednou mohl být promítán třeba v líšeňských školách.
PhDr. Lukáš Karnet
zastupitel MČ Brno-Líšeň

Èeský rozhlas Brno popřál
oslavenkyni z Líšně
Speciální dárek dostala paní Jarmila Švehlová, pravidelná posluchačka Českého rozhlasu Brno.
Ke krásným 85. narozeninám jí přijela osobně popřát moderátorka a dramaturgyně oblíbeného pořadu Apetýt Zuzana Plíšková. Pro
oslavenkyni byla návštěva překvapením, které si pro ni přichystala
její dcera. Ještě jednou přejeme vše nejlepší, spoustu chuti do života
a hlavně pevné zdraví.
Moderátorka Zuzana Plíšková a oslavenkyně Jarmila Švehlová
na společné fotografii 

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,

které se koná ve čtvrtek 22. 6. 2017 ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.
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Schůzka s architektem města Brna Otevíráme MikroPastelku v Líšni
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení se již přes rok aktivně
zajímá o plánovanou výstavbu v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova. Podíleli jsme na přijetí usnesení zastupitelstva městské
části, účastnili jsme se schůzky s developerem, zrealizovali petici a v dubnu 2017 jsme se sešli s Kanceláří architekta města
Brna – KAM.
Děkujeme panu doc. Ing. Arch. Michalu Sedláčkovi a jeho
kolegyním za přijetí a seznámení s jejich odborným názorem
na předmětný developerský projekt z hlediska koncepce rozvoje města a územního plánování. Toto stanovisko bude sloužit jako podklad pro pana primátora, který je účastníkem
správních řízení za město Brno. Radě města Brna bude dokument předložen v květnu.
KAM hodnotí výstavbu z hlediska celkového rozvoje a využití území. Požaduje, aby byl projekt městotvorný, smysluplný a řešen jako celek. O celkovém řešení lokality, nikoliv jejím dělením na jednotlivé stavební části, usiluje rozhodnutí
zastupitelstva MČ a naše petice. Developer však navrhuje řešit
zástavbu území etapově, kdy zastaví část pozemku 6 podlažními bytovými domy a rodinnými domy, kde vyčerpá téměř
celou část indexu podlažních ploch (IPP) a zbývající část si ponechá do budoucna jako stavební rezervu.
KAM nesouhlasí s takovým řešením postrádajícím integritu v lokalitě. Navrhuje rozložení výstavby na celý pozemek
nebo využití nezastavěné plochy pro veřejnou infrastrukturu.
Věříme, že pan primátor podpoří tento názor a lokalita bude v rámci územního rozvoje i stavebních řízení řešena jako
jeden územní, městotvorný celek.

1. 8. 2017 otevíráme v Brně-Líšni na ulici Horníkově jesličky MikroPastelka. Zařízení je určeno pro maximálně 4 děti
ve věku 1 až 4 roky v denním režimu od 7.30 do 16.00 hodin.
Docházka může být 1 až 5 dní v týdnu. Přihlášky dětí přijímáme od 19. 6. na info@pastelka.net nebo v RC Pastelka, nám.
Karla IV. 4/4, 628 00 Brno.
Provoz zařízení je podpořen evropským sociálním fondem
a partnerstvím s MČ Brno-Líšeň, jako pomoc zaměstnaným
rodičům.
Více informací a přihlášku najdete na www.pastelka.net.

Poděkování souboru Líšňáček
Jako každý rok i letos nám přišel ke Dni matek do klubu
seniorů poblahopřát soubor Líšňáček, který vede paní učitelka
Vrchotová. Letošní vystoupení bylo nesmírně lidské, setkání
nejmladší generace v krojích a seniorek. V závěru vystoupení
Líšňáčku jsme si spolu zatančili mazurku, kterou moje malá
tanečnice Eliška uměla lépe než já.
Děkuji souboru Líšňáček, paní učitelce Vrchotové a také
rodičům, že v dětech podporují zájem o taneční činnost a zpěv.
Tato nejmladší generace souboru je zárukou, že líšeňský folklor má šikovné dětské pokračovatele.
Za Klub seniorů Brno-Líšeň Blanka Tuscherová

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, S. Dražanová

Lesní mateřská školka ZEMĚKVÍTEK
Den otevřených dveří
Skřítek Zeměkvítek zve všechny malé i velké na svoji zahrádku u lesní školky. Zažijete zábavné odpoledne plné her
a soutěží. Společně prozkoumáme všechny tajemné kouty této
kouzelné zahrádky a na posilněnou si třeba opečeme něco
dobrého na ohýnku. Na všechny děti se skřítek těší ve středu
14. 6. 2017 od 16 hod.
Místo konání: LMŠ Zeměkvítek, www.zemekvitkov.cz, www.
facebook.com/lesniskolkazemekvitek/
Kontakt: email: zemekvitkov@gmail.com
nebo telefon: 723 264 589

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
10.7. – 14.7. LÍŠEŇSKÝ PRAVĚK
Putovní tábor pro děti 6-10 let od 8.00 do 17.00. V rámci jednodenních výletů
se projdeme ve stopách dávných obyvatelů Líšně a jejího okolí.
Lektoři: Julie a Petr Jelínkovi, Cena: 1700,-

17.7. – 21.7. VČELÍ ROJENÍ
Tábor pro pokročilé dětské včelaře od 7 do 13 let v Pastelce od 8.00 do 16.00.
Lektorka: Iva Drápelová, Cena: 2100,-

31.7. – 4.8. MLADÍ VČELAŘI
Tábor se včelami a medobraním pro děti od 7 do 13 let v Pastelce
od 8.00 do 16.00.
Lektorka: Iva Drápelová, Cena: 2100,-

7.8. – 11.8. PRÁZDNINY S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
Putovní tábor pro děti 6-10 let od 8.00 do 17.00. Na jednodenních výletech
budeme prozkoumávat lesy, studánky a stezky v okolí Bílovic a Líšně.
Lektoři:Julie a Petr Jelínkovi, Cena: 1700,-

Více informací a přihlašování na www.pastelka.net
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AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
červen 2017

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
pondělí

ŠACHOVÝ KLUB / K. Pelikán
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ / J. Cupák
Pro zdravá záda. Rezervace nutná.
v 9 hod. na Kotlance, zdarma
PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
Taneční a volná zábava.
ve 14 hod. na ÚMČ Jírova/Dělňák, pro členy

úterý

čtvrtek

29. 6. – Posezení na Dělňáku
Posezení před prázdninami s hudbou,
občerstvením a prohlídkou Dělňáku.
Připomeneme si činnost klubu za půl roku
jeho fungování, promítneme fotografie
z minulých akcí a naplánujeme ty budoucí.
Sraz ve 14 hod. na Dělňáku. Vstup zdarma.

TAROKOVÝ KLUB / K. Kabelka
v 17 hod. na Kotlance, 200 Kč /rok
KLUB INFORMATIKY/L. Škraňka
Počítačová poradna 1. a 2. úterý v měsíci.
Individuální konzultace na vlastních
přístrojích. Notebooky, tablety a chytré
telefony s sebou.
ve 14:00 hod. na Kotlance, zdarma

středa

SQUARE DANCE / P. Vondrák
Tradiční americký country tanec.
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
SENIORSKÝ KLUB RÉVA
8. 6. – Přátelská hra v minigolfu
Ve spolupráci se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou vás zveme zahrát
si minigolf. Začátečníky hru naučí a pravidla vysvětlí školní profesionálové. Sraz ve
14 hod. v areálu školy - Líšeň, Jedovnická 10.
V případě špatného počasí se akce nekoná
a proběhne setkání v klubovně na Kotlance
od 14 hod. Vstup zdarma.

čtvrtek

15. 6. – Beseda s vědci
Jak se orientujete v prostoru? Podle čeho si
vybíráte trasy? Diskuse s výzkumníky Geografického ústavu Masarykovy univerzity na téma
každodenního života seniorů a jejich pohybu
v prostoru. Zdarma. Ve 14 hod. na Kotlance.
Účast na výzkumu je malé poděkování Masarykově univerzitě za celoroční spolupráci
s profesory a studenty, kteří s námi sdíleli své
znalosti jako dobrovolníci. Pomožte jim spolu
s námi. Výsledky budou také předány MMB
pro oblast územního plánování.

22. 6. – Stránská skála
Procházka s průvodcem za tajemstvím
Stránské skály. Sraz ve 14 hod. na Nám.
Karla IV. před květinářstvím, odtud se dále
přesuneme atobusem 78.
V případě špatného počasí se procházka
nekoná a proběhne setkání v klubovně
na Kotlance od 14 hod. Účast zdarma.

pátek

KLAS LÍŠEŇ - SETKÁVÁNÍ
AKTIVNÍCH SENIORŮ
2. 6. – Úžasná Kapadokie, útočiště
prvních křesťanů / přednáší p. M. Boris
16. 6. – Předprázdninové setkání

KALENDÁŘ AKCÍ
12. 6.

VÝROBA ŠPERKŮ METODOU TIFFANY
R. Maleňáková
v 17 hod. na Kotlance, 70 Kč
TVOŘÍME PRO LÍŠEŇSKÝ KLOKÁNEK
Chcete-li spolu s námi vytvořit něco
krásného nebo praktického, kontaktujte
nás prosím na reva@kclisen.cz
nebo 734 313 653.
NAVŠTIVTE S NÁMI
- DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
- DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Máte-li zájem připojit se k nám, kontaktujte
nás na reva@kclisen.cz nebo 734 313 653.
LÉKOVÁ PORADNA/IKEM
EKOLOGICKÁ PORADNA/EI Veronica
Dotazy zasílejte na kontakty Kulturního
centra. Zdarma.

VÍCE INFORMACÍ O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
Klub seniorů

líšeňské noviny

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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Jarní čištění Říčky v Mariánském údolí
V sobotu 8. dubna proběhl již 16. ročník akce Jarní čištění
Říčky v Mariánském údolí, kterou pravidelně pořádá Tábornický klub Sokoli z České tábornické unie ve spolupráci s městskou části Brno-Líšeň a Povodím Moravy. Sešlo se nás nakonec
téměř 40 odhodlaných pracantů všeho věku – těm nejmladším
nebyli ještě ani 2 roky.
Za 3 hodiny práce se nám podařilo vyčistit oba břehy, koryto řeky i přilehlou cestu od konečné autobusů až po hráz

prvního rybníka. Vyčistili jsme rovněž parkoviště na konečné
autobusů, které bylo velmi zaneřáděné. Nákladní auto na
své korbě odváželo přes 30 velkých těžkých pytlů odpadků
a spoustu dalšího harampádí.
Příjemná nálada pak panovala u zaslouženého občerstvení
v blízké restauraci, kde jsme si užívali dobrého pocitu z poctivě
vykonané práce. Jaro tak může na plno přijít i do krásného
údolí řeky Říčky.
Chcete-li strávit příjemné jarní dopoledne, udělat kus
smysluplné práce a poznat nové lidi, tak neváhejte a za rok se
přidejte k nám.
David Vaněk

Pozvánka na
2. svépomocné setkání pečujících
Dovolujeme si vás pozvat na Druhé svépomocné
setkání pečujících, které se koná v pondělí 12. června 2017 od 13.00 do 14.30 hod. ve volnočasovém
centru Kotlanka, Kotlanova 7.
Jedná se o dobrovolné a bezplatné setkání pečujících v bezpečném prostředí pro vzájemnou podporu, sdílení zkušeností, problémů i možností jejich řešení. Je otevřeno každému, kdo pečuje doma o svého blízkého se zdravotním
handicapem bez ohledu na důvod a délku péče.
Vstup je zdarma, není nutná registrace
ani přihláška předem.
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U Fidela
ZDARMA PORCE ZMRZLINY

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

Vážení přátelé,
rádi bychom se v tomto vydání ohlédli za dubnovým Pálení čarodějnic v Líšni, které proběhlo v neděli 30.4. v rokli u LCOS, poprvé
v jeden den pro děti i pro dospělé. Akce měla
neskutečný ohlas, až 4 000 účastníků dorazilo
bavit se a užít si vítání jara. „Davy proudily jak
na Václaváku, vtipně glosoval jeden účastník
reje“. Původně komorní akce, která začala
před 8 lety, se tak rozrostla hlavně díky Vám,

za samé jedničky na vysvědčení 30.6.

obyvatelům Líšně, kteří máte rádi zábavu
a oceňujete, že to v Líšni žije :). Pro děti byly
nachystány hry, soutěže, čarodějné dílničky,
malování na obličej a mnoho dalšího, to vše
pod taktovkou KCL. Dorazilo spoustu dětí
v kostýmech, přičemž každá malá čarodějnice
a čaroděj byly řádně oceněni sladkostí, kterou
darovalo LCOS, stejně jako špekáček a pitíčko pro všechny soutěžící děti. Na místě organizátoři připravili 3 hlídaná ohniště pro opékání
špekáčků, stánky s jídlem a pitím, pódium pro

kapely, 9 stanovišť se soutěžemi, posezení,
hudbu a zajistili také super moderátorku, která
provázela celým odpolednem. Večerní vystoupení kapel Johny Cash a Deep Purple revival
bylo příjemným hudebním osvěžením, publikum jejich počiny nadšeně ocenilo potleskem
a prosbou o přídavky. Osmý ročník Pálení čarodějnic pro děti a třetí pro dospělé tradičně
zorganizovala Restaurace U Fidela a Kulturní
centrum Líšeň za podpory ÚMČ Brno-Líšeň
a LCOS. Děkujeme.
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Sklizeno v Líšni
(zastávka Masarova)
Masarova 2407/7
628 00 Brno-Líšeň
lisen@sklizeno.cz
734 752 350
facebook.com/sklizenovlisni

Flixonase
50 μg/dávka, 60 dávek
329 Kč
Analergin, 30 tab.
79 Kč

po–pá
so

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

PRO DĚTI
Sudocrem, 250 g
239 Kč
Panadol Novum, 24 tab. 29 Kč
Ladival pro děti, 200 ml 370 Kč
ZVÍŘECÍ MAZLÍČCI
Fypryst roztok proti klíšťatům
a blechám pro psy a kočky
od 89 Kč

U NÁS VÍTE CO JÍTE

GRILOVÁNÍ
POD ŠIRÝM NEBEM
každý čtvrtek obědové
menu a večerní grilování
pod širým nebem

CE
RESTAURA

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

centrum
Drogerie a domácí potřeby

KUPÓN

NA SPRCHOVÝ GEL
NIVEA ZDARMA
Kupón platí při koupi
libovolného výrobku opalovací
kosmetiky značky NIVEA.
-platnost od 1.6.2017 do 30.6.2017

Regionální jihomoravské produkty
Výběrové řeznictví. Denní nabídka čerstvého
drůbežího, vepřového a vyzrálého hovězího masa.
Kvalitní vakuované jehněčí, králíci, zvěřina a další druhy masa
Poctivé uzeniny vyrobené z masa
Farmářské mléko, jogurty, sýry, vejce a máslo
Tradiční kváskový chléb a křupavé pečivo
Džemy, povidla a med
Sezonní zelenina a ovoce, bedýnky
Nešizené mošty, sirupy a ovocné pálenky
Víno z moravských vinohradů a řemeslná piva z českých
a moravských minipivovarů
Bezlepkové potraviny, RAW food a superfood
Bio potraviny a dětská výživa
Vybrané zahraniční speciality
Čerstvá káva a poctivé svačinky
A mnohem, mnohem víc opravdového jídla

fid
ela

BURGER MĚSÍCE
ČERVNA
Gosee Royal Big
Cheeseburger

U NÁS NAJDETE POUZE OPRAVDOVÉ POTRAVINY

u

ČERVNOVÉ NÍZKÉ CENY
APO-Ibuprofen, 100 tab.
Bepanthen Plus, 100 g
Rennie, 48 tobolek
109 Kč
Iberogast kapky 20 ml
169 Kč
®
Lioton 100 000 gel, 100 g
259 Kč
Pangrol® 20 000, 20 tab.
99 Kč
Imodium® Rapid, 6 tab.
85 Kč
Exoderil® kožní roztok, 20 ml
199 Kč
Diosminol micronized, 60 tab.
219 Kč
Magne B6, 50 tab.
119 Kč
Herpesin krém, 5 g
159 Kč
Idelyn Urinal Akut, 10 tab.
219 Kč
Lactacyd Pharma různé druhy, 250 ml
139 Kč
IRBIS sypké sladidlo ze stévie, 250 g
69 Kč
Nicorette® Classic Gum 4 mg, 105 ks
729 Kč
Seni soft absorp. podložky 60×60 cm, 5 ks 49 Kč
DETTOL 0,2% antiseptický sprej, 100 ml 79 Kč

OD 8.6. DO
31.6. SPECIÁLNÍ
STEAKOVÁ
NABÍDKA
z vyzrálého hovězího
masa z býků
pasoucích se na
českých lukách

0%
-1

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

SL

LÉKÁRNA MASAROVA

SALÁTOVÁ
NABÍDKA

Ke každému kolu
pro
dospělé
TÁLNÍ
TO
doplňky
PRzaODEJ

VÝ
1000 Kč
ZDARMA
až

✃

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

42%

KE KAŽDÉMU DĚTSKÉMU KOLU
DOPLŇKY V HODNOTĚ
500 Kč ZDARMA

od 2.1.

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

říchod jara je mezi lidmi oslavován
Velikonocemi, největším svátkem
křesťanů. V sobotu, 15. dubna, se právě
v rámci probíhajících velikonočních
svátků, konala v líšeňském Dělňáku,
pod záštitou Kulturního centra Líšeň,
akce Líšeňské Velikonoce.
Byli jsme osloveni vedením KCL, zda
bychom nechtěli vystoupit v rámci tohoto kulturně-zábavního odpoledne a zahrát naši pohádku „Jak šel líšeňský sedlák Haštal k vodníkům pro poklad“.
Takže přesně týden po naší úspěšné
předpremiéře v Podomí jsme se představili i našim, líšeňským divákům. Asi
málokdo z našeho divadla čekal, že v sále budou obsazena nejen všechna místa
k sezení, ale že budou další diváci i stát.
Bylo pro nás obrovským překvapením,
kolik lidí se na naši domácí premiéru
přišlo podívat, kolik lidí bylo zvědavých
na to, jak budeme hrát. Doufáme jen, že
jsme nikoho nezklamali, ani z dětí, ani
z řad dospělých. Velký a dlouhý potlesk
nás utvrzuje v tom, že snad doufáme
správně.
Poslední duben a první máj. Pro každého člověka jsou tyto dny něčím významným, symbolickým, noc mezi nimi
je až mystická. Podle starých pohanských tradic předává zima žezlo své vlády jaru, vše špatné mizí a vše nové a dobré přichází. Náš Líšeňský ochotnický
spolek Marvánek, ale rozhodně v těchto
dvou dnech nezahálel. Ba naopak. Obdrželi jsme totiž dvě milá pozvání na vystoupení s naší pohádkovou hrou. První
pozvání přišlo od spolku Foto Líšeň,
konkrétně od jeho vedoucí, paní Jany
Stross již někdy na podzim loňského roku. Šlo o symbolické ukončení výstavy
fotografií, která probíhala po celý duben
v prostorách pasáže LCOS v Líšni.

Druhé pozvání k nám dorazilo asi
před sedmi týdny od našich sousedů ze
Židenic, konkrétně z radnice MČ Brno-Židenice. Vystupovali jsme v rámci kulturní akce „Pálení čarodějnic“ v areálu
Bzzzukot.
Obě pozvánky měly
dva společné znaky: odehrát představení mimo
divadelní sál a před velkým počtem diváků. Po
našich zkušenostech jsme
měli celkem jasno v tom,
že celou pohádku máme
dobře nastudovanou do
posledního detailu, a že
se umíme vypořádat
i s podmínkami, na které
nejsme úplně zvyklí, tj.
s otevřeným prostorem.
V Židenicích bylo
v neděli odpoledne pěkně
živo a větrno. Pro nás bylo připraveno podium
pod stanem otevřeným
ze všech stran a my měli
pocit, že vítr fouká nejvíce právě na tom místě,
kde máme hrát. Ve chvíli,
kdy jsme začali připravovat kulisy, už se na nás
dívalo asi pět stovek diváků. Jejich počet neustále
narůstal, v době našeho
představení jich mohlo být kolem tří tisíc. Díky opravdu silnému větru, který
nám trhal slova z úst všemi směry, jen ne
dopředu a díky skutečnosti, že poslední
řada diváku byla od jeviště zhruba ve
stometrové vzdálenosti, jsme museli využit ozvučovací techniku, která byla
k dispozici a předávali jsme si mikrofon.
Dlužno podotknout, že to pro nás byla
nová zkušenost, která nás
však nedokázala rozhodit
tak, že by naše vystoupení
nenesla ta nejpřísnější měřítka. Aktivita dětí i dlouhotrvající aplaus a osobní poděkování pana radního nás
v tom dostatečně utvrdily.
Poslední akcí našeho
„brněnského trojboje“ bylo
symbolické ukončení měsíc
trvající výstavy fotografií líšeňských amatérských fotografů před restaurací U Fi-
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dela v Nové Líšni. Až do pondělního rána jsme si nebyli jisti tím, jestli se
představení bude vůbec konat. Nakonec
nám počasí nastavilo svou přívětivou
tvář a my si mohli vyzkoušet naši hru

opět jinak. Venku, bez pomoci ozvučovací techniky a hlavně tak, že jsme ji hráli úplně všichni na jedné úrovni. Kdo
z vás již hru viděl ví, že vodníci mají své
království umístěno pod pódiem. Ale
i s touto skutečností jsme se vyrovnali
více než se ctí, početným divákům se naše počínání líbilo, což nám opět dali hlasitě najevo svým potleskem.
Samozřejmě že nežijeme jen z toho,
co bylo, ale zajímá nás hlavně to, co bude.
Nová vystoupení, nové hry, nové výzvy.
V nejbližší době nás čekají ještě dvě reprízy této pohádky. Vždy jde o charitativní projekty.
Ten první bude už 3. června v prostorách Brněnské ZOO a druhý bude mimo
Brno ve Žďáru nad Sázavou.
16. června vystoupíme na multižánrovém festivalu Zastávka Dalečín v areálu hradu. Výtěžek z festivalu je věnován
dětskému domovu ve Vilšanech.
Líšeňský ochotnický divadelní spolek
Marvánek

líšeňské noviny
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Seniorský klub Réva navštívil líšeňský Klokánek

lenky Seniorského klubu Réva v zimě pletly, šily, háčkovaly a vyšívaly a dne 21. 4. 2017 předaly své krásné ruční
práce dětem do Klokánku, a to 6 velkých pletených patchworkových dek a 12 vyšívaných polštářů.
I když největší odměnou byl úsměv dětí, které si výrobky
odnášely do svých pokojů, ráda bych všem, kteří se podíleli na
této spolupráci, poděkovala za jejich dobrou vůli. Děkujeme
také Klokánku za vřelé přijetí a seznámení s chodem jejich
rodiny.
V tvoření pro Klokánek budeme nadále pokračovat. Kdo
má zájem vyrábět s námi, je vítán a kontaktujte nás prosím na
e-mailu reva@kclisen.cz nebo tel. 734 313 563.
Réva nejen pomáhá, ale také se baví a vzdělává. V klubu
jsme přivítali kartografy a nutriční terapeuty z Masarykovy
univerzity, líšeňského archeologa i právní poradnu. Navštívili
jsme televizní studio, pivovar, nazdobili různými technikami
velikonoční vajíčka a dílničkou pro děti jsme se zúčastnili
Velikonoc na Dělňáku.
Od května již budeme vyrážet za poznáním a zábavou do
přírody na procházky s odborníkem, a to na Hády, Stránskou
skálu, do výcvikového střediska hasičů nebo do provozních
prostor brněnského letiště. Program Révy je uveden v těchto
novinách a v rámci Kulturního centra Líšeň.
Přidejte se k nám! Těšíme se na Vás.
Silvie Dražanová, Kulturní centrum Líšeň

D

Tradice dětem

ne 9. 5. 2017 rozzářil dětský smích Kotlanku. Konala se
zde první hravá beseda, během které se děti seznamovaly
s naším, líšeňským folklorem. Beseda se konala ve spolupráci
Kulturního centra Líšeň, Národopisného souboru Stará Líšeň
a Mateřské školky Synkova a zapojili jsme se tak do celobrněnské akce Týden pro rodinu, která byla věnována hledání vlastních kořenů.
Úvodem se děti dozvěděly jaké tradice nám předkové zanechali a naťukli jsme líšeňské nářečí. Zda-li pak sami víte, co je
putra nebo čapala?
Členky NS Stará Líšeň představily líšeňský kroj, jeho jednotlivé části i historii. Oblékly do něj děvče i chlapce, přímo
před očima se nám tak zrodil krásný krojovaný pár. Děkujeme
Národopisnému souboru Líšňáček za půjčení krojů.
Členky NS Stará Líšeň zazpívaly dětem několik krásných
líšeňských písniček, na které jsme si společně všichni zatanco-

vali, třeba „Aj za našó Rájó děvčata si hrajó, červený jablíčka
přebírajó…“
Jednu písničku se děti také s členkami NS Stará Líšeň
a Seniorského klubu Réva naučily, včetně jednoduchého tance.
Za chvíli tedy zněl Kotlankou i zpěv „Děvče z Líšně spadlo
z višně, roztrhlo si sukénečku, viděli jsme…“ zakončený klasickým lidovým juchnutím.
Závěrem děti dostaly diplomy za svoji šikovnost a společně
jsme si pochutnali na malém občerstvení.
Věřím, že pro seniorky i děti byla tato akce krásným zážitkem, a že u nich probudí lásku k folkloru.
V příštím školním roce tuto akci zopakujeme, rozšíříme
a nabídneme všem líšeňským školkám i školám.
Děkuji a velice si vážím práce a dobré vůle všech, kteří se
na této akci podíleli.
Silvie Dražanová,
Kulturní centrum Líšeň
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ZŠ Masarova

ZŠ Holzova

Partneři z Erasmu+ v Brně

Námořní výprava do Portsmouth

Poslední březnový týden jsme měli na naší škole vzácnou
návštěvu, a to šest výprav ze šesti partnerských škol z programu Erasmus+. Brno bylo posledním místem, kam se podívaly
i děti z cizích škol. Úplným závěrem našeho tříletého projektu
Learning without limits bude pak setkání učitelů v anglickém
městě Leeds na začátku června.
Během nabitého programu jsme našim hostům představili
historickou část Prahy, naše město Brno a Moravský kras. Kromě poznávání naší krásné země jsme se samozřejmě věnovali
i hlavnímu tématu tohoto setkání, a to byla inkluze a její nejrozmanitější podoby. S organizací výborných workshopů nám
pomohly pracovnice z Ligy lidských práv, kterým patří obrovský dík. Snažili jsme se také vytvořit projekt nový, o který jsme
zažádali, a teď jen čekáme na jeho schválení Evropskou
komisí.
Podle pozitivních reakcí účastníků věříme, že byli všichni
spokojeni a že se k nám budou rádi v budoucnu vracet.

Ověřit si svoje znalosti angličtiny vyjelo 51 žáků 6.–9. tříd
ze ZŠ Holzova na začátku května. V hostitelských rodinách
získávali cenné zkušenosti při běžné komunikaci v cizí zemi,
na výletech po jižní Británii zase objevovali krásy přírodní,
kulturní i historické.
Náročný program zahrnoval především námořní témata
včetně prohlídek historických lodí Victory admirála Nelsona,
Mary Rose krále Jindřicha VIII., Warrior a čajového klipru
Cutty Sark.
Všichni si užili okružní jízdu přístavem v Portsmouth, rádi
se protáhli na atrakcích v Action Stations, obdivovali nejstarší
prehistorickou památku Stonehenge i katedrály v Salisbury
a Winchesteru. Neobvykle krásné počasí nás provázelo také na
výletě na ostrov Isle of Wight, kde se nachází Osborne House,
oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta s krásnou
zahradou a jejich soukromou pláží. Nezapomenutelným zážitkem byla i procházka národním parkem New Forest, kde
nám bylo odměnou dovoleno přiblížit se k divoce žijícím
poníkům.
Závěr naší letošní výpravy patřil hlavnímu městu Londýn
a jeho klenotům – Tower of London, Tower Bridge, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street,
Trafalgar Square a samozřejmě nezapomenutelné atmosféře
tohoto kosmopolitního města. Výprava byla zakončena úspěšně a všech 51 námořníků a jejich kapitáni se plni nově nabytých zkušeností vrátili do svého domovského přístavu v Líšni.

Mgr. Lenka Štěpánová

Projekt JARO
V březnu se ve 3. C uskutečnil projekt JARO, který se prolínal všemi předměty v průběhu celého týdne. V českém jazyce
jsme probírali vyjmenovaná slova po S, proto si děti vyrobily
syrovátku a čerstvý sýr, který jsme následující den ochutnali.
Ve výtvarné výchově jsme přivítali jaro „Pohledem na jaro klíčovou dírkou.“ Součástí prvouky bylo sázení rajčat a bazalky,
o které děti denně pečovaly a následně si rostliny odnesly
domů.

Mgr. Lenka Ondrejechová

Mgr. Jitka Hégrová

Úspěch Martina Zedníčka v Science Games
Velkého úspěchu dosáhl žák naší školy Martin Zedníček ze
4. B třídy v celostátní soutěži Science Games. Z 1170 řešitelů
skončil mezi 45, kteří postoupili do regionálního finále. V tomto finále, které zahrnuje kraj Jihočeský, Jihomoravský a Vysočinu skončil na krásném desátém místě. K tomuto úspěchu
gratulujeme.
Mgr. Marta Tesařová
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ZŠ Horníkova

ZŠ Novolíšeňská

Pestrý život na ZŠ Horníkova

Skupinová výuka ve 4. ročníku

S příchodem května se rozbujela nejen příroda svými pestrobarevnými květy, ale rozkvetla i ZŠ Horníkova množstvím
akcí, které jistě stojí za zmínku. Do žáků jakoby se vlila nová
energie, což hned dokázali svými pěknými sportovními výkony nejen při přehazované a atletice, ale především na fotbalovém turnaji, kde chlapci obsadili vynikající třetí místo
v okrese.
Naši žáci se pak jako tažní ptáci rozletěli na jih do nedaleké
Vídně i na západ přes kanál do Anglie, aby si ověřili své jazykové dovednosti a načerpali atmosféru cizích krajů. Učit se
jazyk jiného národa totiž znamená poznat i jeho kulturu a způsob myšlení. Vrcholem kulturních představení se jistě stala
školní akademie, kde se ve svém nejlepším světle předvedli
nejen žáci, ale i učitelé. Opravdu bylo na co koukat!
Jednou z prvních akcí úzce spjatých s naší planetou se na
začátku května stal Den Země. Žáci se učili vytvářet improvizované filtry na vodu, lovili a pozorovali hmyz a běhali po hřišti, aby z nalezených slov složili báseň pro Zemi. Ve svých třídách vyráběli produkty na Recyklojarmark, akci žákovského
parlamentu Horníci. Ta proběhla na konci května a jejím cílem
bylo namotivovat všechny zúčastněné, aby se zamysleli nad
využitím odpadu a jeho následným opětovným použitím. Závěrečnou „ekotečku“ nám zasadil Milan Jeglík svou přednáškou o nejbohatších ekosystémech světa, resp. o jejich postupné
devastaci námi lidmi.
Je třeba se zamyslet nad naším chováním a přístupem ke
svému okolí. Možná nám nakonec nezbyde nic jiného, než využít znalostí našich úspěšných Zdravotníků nebo zkušeností
z Branného dne, na kterém se žáci učili, jak postupovat především při mimořádných událostech.
Abychom se ovšem dostali z této situace, bude zapotřebí
nejen spolupracovat, ale i plně využívat všech našich vědomostí, protože čas běží neúprosně dopředu, jak se o tom přesvědčili
účastníci Exit Game (únikové hry) organizované paní učitelkou Kuběnovou. Ani se nenadějeme a 27. června se rozloučíme
s deváťáky a na akci Hurá na prázdniny pořádané rodiči školy
si můžeme říct, že jsme toho za letošní školní rok zvládli opravdu dost.

Skupinový den JARO – DEN ZEMĚ se uskutečnil 21. 4.
2017 ve všech třídách čtvrtého ročníku naší školy. Žáci byli
rozděleni do čtyř různorodých skupin. Během dne se přemísťovali v rámci školy do všech kmenových tříd svého ročníku,
kde plnili zajímavé úkoly nebo vytvářeli z přichystaných pomůcek výrobky s jarní tematikou.
Den byl doslova protkán nejrůznějšími činnostmi s využitím takových metod, jako je brainstorming, který dává každému možnost volně vyslovit své myšlenky a vytvořit prostor pro
diskusi v rámci skupiny.
Cílem byla vzájemná spolupráce, tolerance a vzájemná pomoc mezi žáky, rozvoj komunikačních dovedností – prezentace výsledků a rozvoj sociálních dovedností – učení se skupinovému soužití. Tyto metody práce ve výuce by měly být uplatňovány častěji, neboť vedou k rozvoji osobnosti dítěte.
Den se vydařil. Učitele i žáky naplňovala radost z dobře
vykonané práce a netradičně příjemný prožitek z pracovního
dne.

Mgr. Štepán Jirků

Stále je možnost se přihlásit i do sedmé výběrové třídy.
Bližší informace na webu www.zshornikova.cz.

Mgr. Irena Drábková

Základní škola Brno, Novolíšeňská 10
a
Školní jídelna Brno, Novolíšeňská
zvou děti i dospělé, širokou veřejnost na

Vědeckotechnický jarmark
zajímavostí a kuriozit
… a něco navíc

Akce se koná pod záštitou starosty MČ Brno Líšeň Mgr. Břetislava Štefana
KDY: úterý 20.června 2017 – 15.00 – 19.00
KDE: v prostorách kolem školy i ve škole

Program:

1. Představují se partneři a bývalí žáci:

(FCH a FEKT VUT, PdF MU, ZOO Brno (mino ZOO), CNP Opole)
Ochutnáte molekulární kuchyni, uvidíte zajímavé jezdící stroje nebo elektropokusy,
setkáte se se zajímavými zvířaty, vyzkoušíte si netradiční pokusy z Polska nebo se
seznámíte s výstrojí a výzbrojí z I. a II. světové války.

2. Pódiová vystoupení

Je připravena nejen chemická show a fyzikální představení, ale i zajímavá hudební,
pěvecká a taneční vystoupení.

3. Zábavné velké pokusy

Uvidíte, jak se dá změřit po vzoru Archiméda objem lidského těla, jak létá velký
horkovzdušný balón, jak lze vyrobit elektrický proud pomoc krabičky s tuňákem,
překvapí vás kouzla se vzduchem a vodou nebo bublinami.

4. Rodinná soutěž Rakety na stlačený vzduch

Podrobné propozice, včetně návodu na výrobu rakety z PET láhve najdete na
webových stránkách školy.

5. Zábavné dynamické soutěže
6. Herny a dílny

Vyzkoušíte si řadu zajímavých pokusů, hraček na plování a potápění těles, seznámíte
se s hydraulickým zařízením, poznáte význam těžiště pro praxi. Nebudou chybět ani
optické chuťovky, hračky na vzduch, netradiční elektřina nebo matematika a
informatika hravě. Některé experimenty vás zavedou do „hadicového světa“ nebo
vám pomůžou prozkoumat vaše smysly.

Můžete si také udělat fotku jako fakír. Bude připraven stánek s občerstvením.
Na závěr akce bude diskotéka.
Podrobnější informace můžete najít na stránkách www.zsnovolisenska.cz
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flétnu, divadelní představení či Capoeiru. Děti
i dospělí si u nás vyzkoušeli sportovní stanoviště zaměřená na povolání, která jsou běžně okolo nás. Nechybělo malování na obličej, zvířátka
z balónků a skákací hrady. Po tomto náročném
sportovním výkonu bylo možno se občerstvit
dobrou kávou a sladkostmi z kavárny Kraválna.

Chystáme pro vás

Stalo se

Kroužky

Velké odrážedlové závody v Salesku

Ani vlezlá ruská zima zažírající se do šedivého betonu asfaltového hřiště neodradila
drobné závodníky a jejich rozjařené rodiče
od tradičních odrážedlových závodů.

gogům, psychologům, metodikům prevence
a v neposlední řadě také žákům, kteří se zúčastnili našich programů pro školní kolektivy
AKTIF. Těšíme se na vás opět od nového školního roku!
Za tým AKTIF Alžběta Divišová

Ohlédnutí v Klubu rodičů a dětí

jasno. Co dále na malé šampiony ve vyhřáté
atmosféře saleskových útrob čekalo? Inu, převážně tvořivé a rukodělné aktivity, které se
k takové závodní tématice hodí. Děti například
skládaly puzzle, hledaly všemožné dopravní
prostředky, skládaly semafory a nakonec jako
zdatní mechanici z ruliček od toaleťáku, víček
od pet lahví a provázků smontovaly vlastní
autíčko. Pomyslnou tečkou za vydařenou akcí
se pro cca třicet účastníků stal krásný diplom
a zejména medaile, která dnes jistě zdobí poličku osobních úspěchů nejednoho drobného
sportovce.
Petr Maliňák

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 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. 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

Aktif – spolupráce se školami

Ten umí to a ten zas tohle

Malí šampióni si totiž z nepříznivých povětrnostních podmínek starost příliš nedělali. Ba
naopak, jako vlaštovičky těšící se z příchodu
jara nadšeně štěbetali a divoce kličkovali mezi
kužely, projížděli branky a všemožně a se vší
precizností švýcarského hodináře kroužili dokonalé kruhy za vydatného povzbuzování promrzlých, nicméně usměvavých rodičů. Radost
na tváři možná vykouzlila i vidina vytopeného klubu VeSPOD s řádně vyhřátým čajem,
v němž se odehrávalo další dějství toho odrážedlového tournamentu. Tedy je doufám jasné, že
ne v tom čaji, nýbrž v klubu VeSPOD, aby bylo

K blížícímu se konci školního roku patří bezesporu ohlédnutí za vším, co jsme měli možnost
prožít. Rádi bychom tedy touto cestou poděkovali za milou spolupráci vedení škol, peda10

Rok se s rokem sešel a v Salesku proběhl další
Dětský den v neděli 4. června od 14.00 do 16.30
hodin. Účastníci kroužků, zde předvedli to, co
se za celý rok naučili – hrát na kytaru, klávesy,

Tomuto školnímu roku dominovaly nově otevřené a rozšířené hudební kroužky, které se
prezentovaly na Vánoční akademii a Dětském
dni, ale ani sportovní kroužky nezůstaly pozadu, proto v příštím školním roce chystáme
rozšíření sportovních i výtvarných kroužků,
abychom vyhověli nadšeným sportovcům a výtvarníkům. Ukončení školního roku letos
proběhne formou táboráku na otevřeném prostranství pod poliklinikou Horníkova ve středu 7. a čtvrtek 8. června, kdy si společně opečeme špekáčky, zazpíváme společně s kytarou
písničky a popřejeme si krásně prožité prázdniny.

Otevřený klub Oratoř a VeSPOD

Do konce školního roku nás v Otevřeném klubu čekají ještě závěrečné akce, na kterých se
ohlédneme za uplynulým školním rokem. Toto
slavnostní zakončení provozu před prázdninami proběhne v pátek 9. června a to pro Oratoř
klasicky od 14.30 do 17.00 a pro klub VeSPOD
od 17.00 do 20.00. Ještě před tím se s dětmi
z Oratoře vydáme v pátek 2. června na saleskové tábořiště a tam se také děti mohou těšit na
přespání v přírodě, na dobrodružné hry a budou si také moci vyzkoušet, jak se rozdělává
a udržuje oheň. Tento školní rok se vyznačoval
mimo jiné velkým počtem akcí, kterých se měly děti možnost zúčastnit. V Oratoři proběhly
víkendovky a přespávačky, které byly ze strany
dětí i vedoucích kladně hodnoceny.
V klubu VeSPOD jsme letos zahájili dva nové
cykly zaměřené na sledování zajímavých filmů
a vzdělávacích přednášek a workshopů.
Otevřený klub tedy měl dětem co nabídnout
a my pevně věříme, že se jim u nás líbilo.
Lukáš Pospíšil

LETNÍ TÁBORY – poslední místa!

Neváhejte a přihlaste se! Kompletní nabídku
a další informace najdete na webu Saleska.
Dračí smyčka (sportovní příměstský)
14. 8.–18. 8., 9–16 let
Volejbalák příměstský 28. 8.–1. 9., 10–16 let
Paintball-adrenalinový tábor MAFIA 2017
16. 7.–22. 7., 13–18 let
LogIQ Game (příměstský) 31. 7.–4. 8., 10–14 let
Strážci galaxie (pobytový) 23. 7.–29. 7., 8–13 let
Piráti z Karibiku 21. 8.–27. 8., 7–12 let
Tábor ORATOŘ – aneb Za tajemstvím
otce Fury 6. 8.–12. 8., 8–13 let
Zápis do kroužků a programů Klubu
rodičů a dětí na školní rok 2017–2018
1. kolo: 9.–11. 6. pro stávající účastníky
12.–16. 6. pro veřejnost
2. kolo: 6.–12. 9.
Přihlašování on-line na www.salesko.cz.
Činnost zahájíme 18. září.
Přehled kroužků najdete v příloze LN.
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Školství

Integra se mění na Akademii

L

íšeňské gymnázium a soukromá základní a mateřská škola se
při příležitosti čtvrtstoletí své existence rozhodla změnit název. Od nového školního roku nám bude k dispozici AKADEMIA
Gymnázium, ZŠ a MŠ.
„Škola vznikla v roce 1992 jako unikátní projekt, který kombinoval náročné gymnaziální vzdělávání s možností začlenění
několika handicapovaných žáků do menších studijních skupin,
což je koncepce, kterou postupně přebírá i celá ČR. Proto jsme se
v minulých letech rozhodli zaměřit se ještě více na nadstandardní
edukaci žáků, které vedeme například formou diskuzí a projektových výuk ke kritickému a svobodnému myšlení, spíše než k biflování a drilu,“ říká Ondřej Hýsek, zástupce ředitelky gymnázia.
To se odráží i v novém názvu školy, který symbolizuje seriózní
všeobecné vzdělávání jako přípravu na vysokoškolské studium
i pro život.
Škola chce i nadále těžit z výhod menších studijních kolektivů,
krásného a klidného líšeňského prostředí a posilovat vazby na
Masarykovu univerzitu, jíž je gymnázium fakultní školou, či rozvíjet spolupráci na mezinárodních projektech v souvislosti se zařazením do sítě škol UNESCO. „Máme zájem být prospěšnou
součástí naší líšeňské komunity, s níž spolupracujeme například
na mezigeneračním projektu Příběhy líšeňských pamětníků,“
zdůrazňuje Hýsek.
Gymnázium AKADEMIA nabízí všeobecné osmileté a čtyřleté studium jako intenzivní přípravu na univerzitní studium. Rodiče a žáci se pro tyto obory rozhodují z důvodu dynamického až
překotného vývoje naší společnosti, kdy se současná mládež bude
v budoucnu věnovat profesím, které dnes třeba ještě ani neexistují. Právě flexibilní všeobecné vzdělávání je nejsnazší cestou k vysokoškolskému studiu a uplatnění se na proměnlivém trhu práce.
Základní škola AKADEMIA poskytuje nadstandardní základní vzdělávání, které v menších studijních kolektivech dokáže
přihlížet k potřebám jednotlivých žáků. Každý žák je chápán jako
osobnost se svými specifickými potřebami, možnostmi a cíli.

Cílem Mateřské školy AKADEMIA je všestranný rozvoj dětí
a jejich kvalitní příprava na školní docházku. Výsledkem spolupráce s rodiči jsou zdravě sebevědomé děti, které respektují své
okolí, umí požádat o pomoc, rády si povídají a poznávají a jsou
přirozeně soutěživé. Děti si uvědomují, že jsou součástí rodiny
a společnosti, rozvíjí svůj vztah k přírodě a uvědomují si důležitost její ochrany.
„Přeji všem čtenářům Líšeňských novin krásné prázdniny
a žáky prosím o opatrnost při jejich letních aktivitách,“ uzavírá
Ondřej Hýsek. Další informace o škole budete moci najít na při(red.)
pravovaném webu www.akademy.cz.

Fotohádanka

V

minulém vydání Líšeňských novin byla
zveřejněna již pátá fotografie, jejíž místo
pořízení bylo hádankou pro čtenáře Líšeňských novin. Autorem této páté fotohádanky
byla paní Petra Švehlová. Správnou odpovědí
je „Část křížku na ulici Šimáčkově“ a první
správnou odpověď zaslala paní Ing. Vladimíra Holoubková. Tímto blahopřejeme ke
správné odpovědi.
Nyní Vám představujeme v pořadí již
šestou fotohádanku, jejíž autorkou je i první
uhodnuvší hádanky minulé, tedy paní Ing.
Vladimíra Holoubková. Fotohádanka zní:
„Kde byla předmětná fotografie pořízená
v rámci Městské části Brno-Líšeň?“ Své odpovědi nebo také fotografie pro další fotohádanku můžete posílat do neděle 11. 6. 2017
na e-mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz.
Správnou odpověď se dozvíte v následujícím
čísle Líšeňských novin.
A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co
možná nejpřesnějším uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné či
podrobný popis místa, zašlete prostředniclíšeňské noviny

tvím e-mailu na e-mailovou adresu foto.
lisen@seznam.cz. Do předmětu e-mailu
uveďte „fotohádanka“. Současně do přílohy
e-mailu připojte fotografii Vámi navrhované
fotohádanky do dalšího čísla Líšeňských novin spolu s uvedením řešení Vámi navrhované fotohádanky (příklad: správná odpověď
– Ondráčkova 17, červený dům vpravo, řešení mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí, druhá borovice u pravého břehu).
Autor první správné odpovědi zaslané dle
pravidel výše se stane vítězem fotohádanky
a bude jmenovitě uveden v následujícím čísle
Líšeňských novin a současně jím navrhovaná
fotohádanka bude uveřejněna jako další fotohádanka v pořadí. V případě, že první správná odpověď nebude mít v příloze e-mailu
další navrženou fotohádanku, bude jako vítěz fotohádanky uveden autor první odpovědi a další fotohádanka bude uveřejněna od
následujícího hádajícího v pořadí bez ohledu
na správnou odpověď. U každé zveřejněné
fotohádanky bude vždy jmenovitě uveden
její autor. Pokud neznáte správnou odpověď,

nevadí a klidně zašlete pouze svůj námět na
další fotohádanku.
Více podrobností nejen o fotohádance se
dozvíte na www.foto-lisen.cz.
Mgr. Tereza Vašíčková, Foto – Líšeň z.s.
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Z kultury
Divadlo Líšeň srdečně zve na představení

ŽABÁCI (Sny starého dědka)

pátek 16. 6. ve 20.00 v zahradě Orlovny, Holzova 7
Loutková groteska o samotě, snech a přátelství na motivy
knihy Arnolda Lobela.
V zahradě starého dědka přebývají kromě dvou žabích kamarádů Kvaka a Žbluňka (velkých nohatých maňásků ze
dřeva a kůže) i další bytosti (dřevěná zvířátka, svítící papírové ryby), které si vysnil, aby zaplašil svoji samotu.
Hrajeme pod stoletými lipami a za soumraku pro děti i dospělé.
Činnost divadla Líšeň se uskutečňuje
za finanční podpory Statutárního města Brna
a městské části Brno-Líšeň.

V

Divadlo Líšeň na Festivalu stínového divadla Karakulit v Pécsi
aneb Kterak se potkaly Sávitrí a Síta

západní části Maďarska, ve městě Pécs
(Pětikostelí), se konal na konci dubna
festival stínového divadla Karakulit. Hostil
soubory z celého světa – Indonésie, Indie, Číny, Španělska, Polska, Slovenska. Se stínohrou Sávitrí se jej zúčastnilo i brněnské divadlo Líšeň.
Iniciátorem a pořadatelem bylo divadlo
MárkusZínház, jehož jádro tvoří rodina Gábora Piláriho a jeho ženy Zsuzsanny Vajdy.
Jejich malinké divadlo v centru Pécsi v prostoru bývalé pekárny je přímo napěchováno
množstvím stínových loutek, javajek i marionet, z nichž přechází zrak – loutek přivezených z cest po Indii a Turecku. Tyto cesty
za orientálním divadlem také inspirovaly
myšlenku uspořádat festival a pojmout jej
jako spojení mezi východem a západem, konfrontaci starobylého umění s experimentálními moderními evropskými tvary. Překlenout prostřednictvím festivalu čas a prostor,
spojit tradici s novátorstvím a daleký východ
s Evropou.
Festival byl také poctou k pětistému výročí tradičního žánru tureckého stínového
divadla pojmenovaného podle jeho hlavní

komické postavy
Karagöz (turecká
obdoba českého
Kašpárka). Kromě představení
nabízel Karakulit návštěvníkům
festivalu i členům
souborů bohatý
doprovodný program četných výstav, workshopů
a přednášek.
Technický ředitel divadla Líšeň s tradiční indickou loutkou souboru
Sávitrí diva- Tolpava Koothu.
dla Líšeň zcela
souzněla s vizí festivalu – experimentální, přivezli zkrácenou verzi hry, kterou obvykle
moderní formou zpracovaný tisíce let starý uvádějí před chrámem božstva Bhagavathi
příběh z Mahábháraty. Inscenaci jsme ode- v části Indie zvané Kerala jako obřad trvající
hráli v angličtině a po představení jsme se po celou noc – od setmění do svítání. V závětěšili upřímnému nadšení publika i odborné- ru hry je také možnost začlenit domluvená
mu zájmu kolegů z ostatních souborů. přání publika, která jsou samozřejmě za příOvšem nejpodrobněji prozkoumávali naši slušný poplatek veřejně pronesena (zazpívápohyblivou, hlavou kývající a otočnou loutku na) a je přislíbeno jejich naplnění.
Indové ze souboru Tholpava Koothu. Jejich
Po představení jsme měli tu čest vlastnozájem i ocenění jsme si velmi považovali, ručně si loutky vyzkoušet a v bezprostřední
protože kdo jiný by naše pojetí prastaré- blízkosti ohňů jsme pochopili, proč jsou jeho indického eposu mohl jich mužští vodiči v tradičních oděvech do
zhodnotit lépe, než členové půl těla nazí. Bylo mi ctí vodit originální instarobylého rodu Pulvarů dickou loutku Síty, kterou jsem obdivovala
uchovávající- ho tradici stí- neméně, jako synové a dcery rodu Pulvarů
nového obřadu již po dva- naši evropsky pojatou Sávitrí (Sávitrí i Síta
náct generací. Ti nám také jsou postavy z tisíce let starých základních
posléze připravili jedineč- eposů indické literatury) a naučit se typické
ný zážitek, který se poštěstí gesto, bez kterého by se Sávitrí v Indii neobejednou za život – byli jsme šla. Jak jsem se toto gesto naučila, a zdali busvědky jejich hry Ramaya- de fungovat, se můžete přijít přesvědčit na
na uváděné v záři i dýmu vlastní oči do zahrady Orlovny (Holzova 7)
lamp naplněných koko- v Brně-Líšni, kde budeme Sávitrí hrát 22. 7.
sovým olejem, za zpěvu ve 20.30 tak, jak to máme nejraději, a jak je
a zvuku bubnů, hrané sta- zvykem i v orientálních zemích – pod širým
robylými loutkami z kůže, nebem (a v našem případě pod stoletými liručně vytepanými do ne- pami), po západu slunce.
uvěřitelného ornamentálČlenové indického souboru Tolpava Koothu zkoumají mechanismus
loutky Sávitrí divadla Líšeň.
ního detailu. Na festival
Pavla Dombrovská
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Poslední měsíc před prázdninami právě začíná a děti se již nemohou dočkat svého zaslouženého volna. Užít si
ho můžou nejen děti, ale také dospělí…
Bude to touto dobou již konaný Dětský den na Dělňáku, který v sobotu 3. června oživil celý Dělňák včetně
zahrady.
Dále to bude vystoupení dramatického kroužku Základní umělecké školy Trnkova, kteří se již v dubnu tohoto
roku v Dělňáku představili s představením „Cinky linky – pozor na JEZINKY!“ a nyní vystoupí s divadelním představením „Popelky“.
Sezónu završí letní vycházka pana Přichystala v rámci cyklu Kroku do přírody, kde se projdeme do Ochoze
a dále… Přijďte!
Jak již bylo řečeno, prázdniny se kvapem blíží a pro vaše děti opět chystáme oblíbené příměstské tábory.
První tábor letos proběhne v týdnu od pondělí 10. do pátku 14. července 2017 a nese název
Malý farmář 3.
Druhý, Poznáváme Brno, se bude konat opět od pondělí do pátku v týdnu od 17. do 21. července 2017.
A poslední tábor, Prkna, co znamenají svět, proběhne od 7. do 11. srpna 2017.
Poslední šance přihlásit své děti do vybraného tábora je v pátek 16. června 2017 do 12
hodin.
Děkujeme za pochopení.

Základní umělecká škola Trnkova: Popelky

(středa, 7. 6. 2017, 18.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Popelek je po celém světě spousta, jen ta naše je z Líšně. A je ze 3. třídy. Nesmí chybět ani povedené role sester, macechy,
celého království a pomocníků, kteří nás budou večerem provázet. Proslulou pohádku si zahrají děti z 4.–6. tříd. A když se
princi podaří najít střevíček a vše dobře dopadne, možná nás ten večer přijdou pozlobit se svou pohádkou i darebné
JEZINKY.
Předprodej vstupenek na recepci Kotlanky, Kotlanova 7 v Brně-Líšni.

Krok do přírody: Za pravěkými lidmi do jeskyní v údolí Říčky

(sobota, 17. 6. 2017, 9.00–14.00 hod., sraz: Velká Klajdovka, Brno-Líšeň, odjezd autobusem v 9.16 do obce Ochoz)
Pěší chůze: Ochoz, obecní úřad – podél Ochozského potoka k rozcestníku
turistických tras pod jeskyní Pekárna – Ochozská jeskyně a její historie –
jeskyně Švédův stůl a nález čelisti neandrtálského člověka – jeskyně Pekárna a její osídlení v magdaléniénu, doklady umění, používané suroviny. Pro
nenáročné chodce bude možnost se vrátit stejnou cestou do obce Ochoz
a autobusem zpět do Brna (chůze celkem asi 5 km).
Pro zdatnější chodce pěšky údolím Říčky do Líšně přes Kaprálův mlýn,
Jelínkův mlýn (možnost občerstvení), Svobodův mlýn, nádrž Pod Hornekem, Muchovu boudu (možnost občerstvení), nádrž Pod Hrádkem až na
konečnou autobusu č. 55. Cestou ukázky karbonských břidlic, drob a slepenců (možnost sbírat valouny staré 340 milionů let). Celková délka této
trasy kolem 12 km.
Vycházku povede Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. z Ústavu geologických
věd PřF MU v Brně.

Brigáda na léto:
Hledáme lektory a lektorky na dětské příměstské tábory nejlépe absolventy s praxí v pedagogickém oboru, popř. studenty
pedagogické fakulty. Termíny táborů: 10. 7. – 14. 7. 2017 a 17. 7. – 21. 7. 2017 vždy od 8.00 do 16.00 h.
Pro více informací pište na propagace@kclisen.cz, nebo volejte 739 303 962.
Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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inzerce

Bez doktorátu z astrofyziky si TV satelit
na družici nezaměříš.

Pravdou je, že Kuki stačí internet
a zapojení zvládne
i předškolák.
#KukiJeHracka
#NebudAstrofyzik

www.netbox.cz/lisen

PØIJMU ZDRAVOTNÍ SESTRU –
DO OÈNÍ ORDINACE

Poliklinika Horníkova 34, Brno 628 00
Plat – 18 000 Kè. Nástup – èervenec až záøí.
Nabídky písemnì s životopisem.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

D ovoz i n ko n t i n e n è n í c h p o m ù c e k
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA, BZENECKÁ 23,
BRNO-VINOHRADY / BUDOVA BÝVALÉ ZŠ /

ZUBNÍ DEN 12. 6. – dentální poradenství s hygienistkou
+ 10 % sleva na sortiment pro ústní hygienu.

nabíd
nabídka
ídka
íd
d pro školní rok 2017/
2017/18
7//18 - odpolední a večerní
kurzy angličtiny, němčiny, italštiny a španělštiny -

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:








Výuka začíná od 18. září - lx týdně - celkem 36 vyučovacích dvojhodin.
Informace :
na tel. 544 216 529 * 737 259 478
* e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz * www.kvicvinohradybrno.cz *
Přihlášky nových a stávajících pokračujících zájemců přijímáme
do 31.08. e-mail adrese, nebo v kanceláři KVIC, Mutěnická 21
po telefonické dohodě.
Kurzovné se hradí pouze bankovním převodem ( číslo účtu uvedeno
na přihlášce ) před zahájením výuky do termínu 18.09.2017
a

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, značně pokročilí,
konverzace, obchodní , příprava na FCE
začátečníci, konverzace, pokročilí
začátečníci a pokročilí

špp

začátečníci a pokročilí
Kurzy budou zřízeny podle typů – skupiny od 6 do 10 frekventantů.

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
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 %.
Graﬁcké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve formátu tiskového
PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny inzerce.
Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci v hotovosti nebo
bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce si vyhrazuje právo inzerci odmítnout. Celkový objem inzerce v líšeňských novinách je pevně stanoven. Po jeho naplnění již není možné další inzerci do daného čísla přijímat. Doporučujeme proto
objednat inzerci co nejdříve.
Líšeňské noviny jsou distribuovány do všech schránek v MČ Brno-Líšeň v prvních
třech pracovních dnech v měsíci, náklad 11 000 ks.

Ceník - celoroční předplatné
dospělí

14konverzace - angličtina, němčina
angličtina - příprava na FCE a obchodní
studenti do 19 let

Kč
Kč
Kč
Kč

3 350,3 650,3 650,3 000,-

V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Vyučovací hodina trvá

líšeňské noviny

inzerce

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Příjmeme pracovníky na HPP s invalidním důchodem na zkrácený úvazek. Pozice strážný, recepční, psovod a dozor. Nástup dle
dohody. PPH spol. s r. o., Wurmova 3, Brno. Tel.: 602 595 682.
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

 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!
 RD – hledáme. T: 722 012 297.
 VYMĚNÍM ZREKONSTRUOVANÝ MĚSTSKÝ BYT 2+1 v Juliánově na ul. Krásného za větší kdekoliv v Líšni. Tel. 608 730 832.
 Hledám chatu ke koupi. T: 607 127 906.
 Doučování – individuální konzultace z MAT-FYZ, 6.–9. tř. ZŠ.,
prima–kvarta GYM., o prázdninách příprava do vyššího ročníku, resp.
do 1. r. SŠ, příprava na reparát. www.MAT-FYZ.cz, tel. 774 621 703.
 Hledám byt v Líšni nebo v Židenicích. Děkuji. T: 739 826 409.

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

 Nabízím pronájem zahrady – pozemku (ov. stromy: meruňky, jabloně, švestky, víno), chatka, studna vhodné i pro sezonu – rodina
s dětmi), částečně oplocené. Střelice. tel. 722 910 500.
 Levná letní rekreace na ČM vysočině v rodinné rekr. vilce. Vhodné
pro prarodiče s dětmi. www.rekreace.kvalitně.cz, tel. 604 247 252.

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
ÁME
HLED ODNÍ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY
H
OBCSTUPCE
ZÁ

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

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

SPORTOVNÍ V YŽITÍ V LÍŠNI
• MINIGOLFOVÉ HØIŠTÌ • TENISOVÉ KURTY • PINGPONGOVÉ STOLY
• VÍCEÚÈELOVÉ HØIŠTÌ - fotbal - volejbal - nohejbal - basketbal - házená
Areál SŠSE, Trnkova 113, 628 00 Brno.
Recepce sportovišś: Jedovnická 10 (vstup také možný od nákupního støediska Lidl)
Rezervace: Tel.: 544 422 811, 774 990 783
E-mail: recepce@sssebrno.cz • www.ubytovna-hotel.cz • www.sssebrno.cz
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Sport

Pět hráčů SK Líšeň na Mistrovství světa středních
škol ve fotbale 21. 5. – 29. 5. 2017 v Praze
Asociace školních sportovních klubů iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních
klubech v celé republice. Byla založena v roce 1992 a dnes má
již 2826 školních sportovních klubů. AŠSK ČR je oficiálním
zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu, která sdružuje 87 zemí světa.
Praha získala pořadatelství Mistrovství světa střední škol ve fotbale
pro hráče od 16 do 18 let od ISF.
Účastní se ho 24 chlapeckých a 12
dívčích týmů z celého světa. To je 648
hráčů a hráček, 80 trenérů, desítky
rozhodčích a delegací. Mistrovství je
pod záštitou ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a partnery akce jsou FAČR,
Hlavní město Praha, Ministerstvo zahraničí ČR, na podpoře se bude také
podílet klub přátel Josefa Masopusta a další.
Na mistrovství světa postoupila z ČR jedině Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno Sokolská s pěti
hráči SK Líšeň.
SK Líšeň budou v týmu SPŠ a VOŠ Brno reprezentovat
hráči Miroslav Mikeš, Ondřej Papež, Patrik Loup, David
Rudyk, Jakub Zbitek.

A již se zasloužili o postup
v Oblastním kole 19. 10. 2016
v Chrudimi. Tým zde postupně
vyhrál nad Chrudimí 5:0, Třebíčí 7:0 a postoupil do republikového finále konaného v Jihlavě
dne 3.–4. 11. 2016. Brněnský tým
měl ve skupině družstvo z Prahy
(výhra 4:2, gól dal také M. Mikeš) a Starého Města (výhra
1:0, vítězný gól M. Mikeš) a své soupeře porazil a postoupil
do semifinále. Jihlava byla výborný soupeř, utkání v základním čase skončilo 1:1 (gól O. Papež), na pokutové kopy
brněnský tým jasně vyhrál 4:1 (mezi střelce se zapsal opět
M. Mikeš a O. Papež). Finálové utkání s Příbramí již bylo
jednoznačnou záležitostí a o výhru se postarali opět M. Mikeš 3× a J. Zbitek.
Patronem světového turnaje se stal trenér U21 Vitěslav
Lavička, který nám vylosoval do skupiny družstva z Maďarska, Slovenska, Rakouska, Srbska a Brazilie. Jednotlivá utkání je možné sledovat na 15 hřištích a finále bude hostit stadion Bohemians Praha. Přejeme družstvu Brna, aby výborně reprezentovali nejen celou Českou republiku, ale i Brno
a SK Líšeň.
Zdeněk Šmýd,
manažer dorostu a žáků SK Líšeň

Rozpis domácích utkání
SK Líšeň za červen 2017
Čt 1. 6. 17.30 U10B – MCV TCM MÚ
So 3. 6. 17.00 Muži A – Blansko MSFL
10.00/11.45
U15/14 – FŠ Třebíč SpSM Podolí
9.30 U8A – Slatina TCM MÚ
10.45 U8B – Obřany TCM MÚ
9.00 U10B – Soběšice TCM MÚ
Ne 4. 6. 9.00 U11A – Zbrojovka TCM MÚ
10.15 U11B – Soběšice TCM MÚ
10.00/12.00 U17/16 – Třinec SCM
Po 5. 6. 18.00 Old Boys – Sparta
Út 6. 6. 17.30 U12B – Lelekovice TCM MÚ
18.00 U7A – Svratka TCM MÚ
St 7. 6. 18.00 U8B – St. Lískovec B TCM MÚ
Pá 9. 6. 17.30 U7B – U7A TCM MÚ
So 10. 6. 10.00 U19 – Přerov MSDL
10.00/11.45
U15/14 – Sparta SpSM Podolí
9.00 U10A – Slatina TCM MÚ
10.15 U10B – Start B TCM MÚ
9.30 U8B – Kohoutovice TCM MÚ
Ne 11. 6. 9.00 U9A – Bohunice TCM MÚ
10.15 U9B – Bohunice B TCM MÚ
10.00/10.00
U13/12 – Hodonín SpSM Podolí
Pá 16. 6. 15.00/16.45 U15/14 – DUKLA Praha
přát. utkání Kučerova 4
So 17. 6. 17.00 muži B – Miroslav I.A tř.
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