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Fotbalisté skonč ili č tvr tí .
Hráčům patří obdiv, ří ká trenér
Fotbalisté SK Líšeň skončili ve své třetí druholigové sezoně na
čtvrtém místě. Těsně jim unikl postup do baráže o účast v nejvyšší soutěži. V ní týmy ze druhé a třetí pozice druhé ligy hrají
s prvoligovými mužstvy, která uzavřela soutěž na druhém,
respektive třetím místě od konce. „Čtvrté místo je krásné, celkově je sezona velmi úspěšná,“ komentoval to Karel Hladiš,
předseda klubu. „V konkurenci sedmi mužstev, která hrála
v minulosti první ligu, B mužstva Sparty Praha a také Vlašimi,
která je neoficiálním B mužstvem Slavie, jsme před sezonou
takový výsledek neočekávali.“
Jisté zklamání však hráči cítit mohou. Vždyť na pozici zaručující
baráž se hřáli od jedenáctého do dvaadvacátého kola a kdyby zvítězili v posledním kole na hřišti už jistě sestupujícího Žižkova, zápas s prvoligovým soupeřem by je neminul. „Konec nám zhořkl,
jinak byla sezona perfektní. Zápas na Žižkově jsme nezvládli, možná i v hlavách, byli jsme nervózní,” řekl záložník Jaroslav Málek,
s jedenácti góly nejlepší střelec týmu.
Líšeň do ročníku vstoupila rozpačitě, v prvních pěti kolech zvítězila jedenkrát a měla jen pět bodů. Pak ale přišla série devíti zápasů
bez porážky, během nichž tým sedmkrát vyhrál a v tabulce se vyšvihl do špičky. „Mužstvo se semklo a nastartovalo, dobré výsledky
ale přinesly zájem o naše hráče ze strany prvoligových klubů.
V zimě nám odešli Silný, Kučera a Rolinek, což byla kostra týmu.

To byl velký zásah a s Honzou Silným nám zmizela spousta gólů,“
připomněl trenér Milan Valachovič sedmadvacetiletého útočníka,
který v zimě posílil Jablonec. Přestože odehrál jen čtrnáct zápasů,
byl s osmi trefami druhým nejúspěšnějším střelcem týmu. Další
hrotoví útočníci Zikl (dvě branky) a Toutou (tři), jenž přišel v zimě ze
Zlína, jej nedokázali nahradit. „S útočníky je problém všude. Vždyť
i Trpišovský ze Slavie říká, že v celém Česku jsou jen dva,“ řekl Valachovič.
Z jarních odvet nejvíc zaujala historicky první soutěžní výhra Líšně
nad Zbrojovkou, kterou na Srbské vidělo více než šest tisíc diváků.
„Paradoxně nám to uškodilo, v dalších zápasech se týmu už tak
nedařilo,“ uvažoval Hladiš. Z posledních desíti utkání zvítězila Líšeň
pouze třikrát. „Sezonu přesto hodnotím jako vydařenou,“ povídal
Valachovič. „Bod ztráty na baráž znamená z mého pohledu obrovský obdiv a uznání pro kluky i jejich rodiny. Vždyť my jsme jediní
v soutěži, kdo kromě fotbalu chodí do práce. Přesto kluci trénují
šestkrát týdně a celé víkendy jsou pryč. Lidi by si měli uvědomit,
jaký úspěch je mít takové výsledky, když chodíte do práce,“ zdůraznil kouč.
20. června Líšeň začne s přípravou na nový ročník, svůj čtvrtý ve
druhé nejvyšší soutěži. Tak dlouho v ní žádný tým z Brněnska nevydržel, po revoluci hrály druhou ligu s výjimkou Zbrojovky už jen
(pokračování na str. 2)
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LeRK Brno, Dolní Kounice a Bystrc. LeRK se však po třech letech
přestěhoval do Prostějova, zbylé dva kluby dokonce po jediné sezoně sestoupily a následně prožily pád – Bystrc dnes hraje krajský
přebor, Dolní Kounice jen v okresních soutěžích. Líšeň se naopak
stala respektovanou adresou. „Musíme být pokorní a vděční za to,
co jsme dokázali. Já jako trenér jsem s Hrušovany jezdil do Líšně na
1. B třídu,“ usmál se Valachovič. „Dnes je o Líšeň zájem i pro přípravné zápasy, hrát budeme s Baníkem Ostrava, Zlínem, Skalicou či
béčkem Sparty. Musíme ale dál zapracovat i na mládeži a být
trpěliví.“
Cíle pro příští sezonu zatím konkrétní nejsou. Podle Hladiše je důležité hrát co nejlépe tak, aby do Líšně chodili na fotbal diváci rádi.

„Po devátém, druhém a čtvrtém místě je laťka postavena hodně
vysoko a bude těžké ji udržet,“ sdělil předseda klubu. Jaké změny
čeká hráčský kádr, zatím neupřesnil. „Neočekáváme žádné početné změny ani dovnitř ani ven, ale situace se může vyvinout během
přestupního období jakkoliv.“
Smlouvu na další rok má i kanonýr Málek, který dal během posledních dvou sezon celkem dvacet čtyři gólů a vloni byl v tomto ohledu nejlepší v celé soutěži. „Letos jsem kopal jen dvě penalty, loni
devět, takže letos si cením jedenácti tref víc než loňských třinácti.“
Nový ročník druhé ligy začíná poslední víkend v červenci.
l Tomáš Hložánek, foto Martina Šperková

Komu zvoní hrana!? Územnímu plánu…
Musím to napsat. Musím se vyjádřit. Musím se pokusit to vysvětlit a nezbývá také než si říci, kdo za tím stojí.
Tvůrci
Lidovci, kteří si vzali ve městě Brně na starosti územní plán, svoji
roli, z mého pohledu, prostě nezvládají. Pokud tedy vyloučím možnost, že by cíleně chtěli zhoršit kvalitu života současným Brňanům.
Pan náměstek Hladík nám jistě poděkuje na volebních plakátech
a zároveň v lidovecké kuchyni připraví nový územní plán. Ono by
o tolik nešlo, kdyby to nebylo na úkor nás občanů ve městě Brně
žijících. Územní plán se totiž doširoka otevřel developerům a nabízí možnost stavět téměř kdekoliv a jen s velmi vágními omezeními.
Například ve vnitroblocích, v plochách mezi domy, které se nazývaly v současně stále platném dokumentu „stabilizovaná plocha“
– se stavět dalo jen velmi těžko a za značných omezení. Teď tomu
je jinak. Žádný pozvolný rozvoj, abychom nepustili výstavbu příliš.
Žádná příprava. Prostě se najednou zvednou stavidla až pro 150
tisíc nových obyvatel. Bez rozmyslu, zda to současná infrastruktura zvládne. Bez ohledu na to, o kolik zeleně nenávratně přijdeme.
Vše v duchu budovatelského nadšení, rozvoje a pokroku.
Reklamním způsobem se občanům nabízí švédský stůl pro stavění, nicméně bez upozornění, s jakým apetitem se na něj těší developeři. Stůl bude natotata prázdný, neboť veškeré rezervy právě
spolknou připravení developeři. Ono by to v zásadě nevadilo, kdyby z toho běžný občan měl více než zácpu dopravní, přehřáté město a snížení současné kvality života ve městě.

Na červnové schůzi Zastupitelstva města
Brna se plánuje, že se bude schvalovat Návrh nového územního plánu. Během předchozích měsíců měli možnost obyvatelé
města Brna vznést námitky nebo připomínky, ale vzhledem k tomu, že se v tomto odbornému dokumentu
většina neorientuje, a možná ani neví, že se připravuje, tak tomu
nevěnovali pozornost, byť se jich úzce dotýká.
Občané
Tento dokument určuje, jak se bude moci v příštím období město
rozrůstat. A to je kámen úrazu. Dle mého názoru se přiliž doširoka
otevřela náruč developerům a investorům a nebere se ohled na
stávající obyvatele, což je pro mě nepřijatelné. Těch nedostatků je
tam mnoho. Spolu s několika starosty městských částí jsme napsali na vedení města dopis s požadavkem nezávislého posouzení
návrhu územního plánu. Zatím jsme odpověď neobdrželi.
Je tedy potřeba oslovit městské zastupitele na občanské úrovni.
Oslovte zastupitele města Brna, které jste volili a požádejte je, aby
tento dokument nepřijali a vrátili k přepracování. Je to poslední
možnost, jak zabránit přijetí územního plánu, který si neváží svých
občanů a nedostatečně hájí naši zeleň a právo kvalitně bydlet a žít
ve městě Brně. Je to o nás a na každém z nás.
l Břetislav Štefan, starosta (ČSSD)

Odborníci
Skoro by se mohlo zdát, že plán tvoří přímo developeři. Územní
plán Brna je však z dílny pana architekta Sedláčka, pod jehož vedením vzniká. Pan architekt Sedláček sice doposud žádný územní
plán nikdy nepořídil, dokonce není ani autorizovaným architektem, mezi jeho zaměstnanci Kanceláře architekta Brna není nikdo,
kdo by pořídil jediný územní plán. Přesto se sebevědomě do tohoto experimentu velkolepě pustil. Svou roli pojal tak, že by se za jeho
práci nestyděl žádný developer, který chce ubrat zeleň, vytěžit
území a odjet bydlet jinam, protože v Brně to nebude v příštích
dekádách žádná sláva.
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líkova a Samoty (u Broďáku)

dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze
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v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
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Po dvou relativně příznivých letech se nám vrátil problém se suchem v krajině, kdy velmi suchá byla nejen zima, ale především
letošní jaro. Naštěstí jsme se v minulých letech tímto problémem
dost zabývali a kromě výsadby další stromů a změny přístupu
k sečení trávy jsme připravili i několik opatření např. pro zadržování dešťovky. Začali jsme využívat dlouho nepoužívanou retenční
nádrž vedle budovy Dělňáku pro závlahu jeho zahrady. Vybudovali jsme retenční nádrž pro sběr dešťovky ze střechy ZUŠ na Trnkově
a závlahový systém v přilehlém parku. A podobné nádrže vzniknou
také na Orlovně a v Rokli.

Přemýšleli jsme i o vhodných systémech pro ostatní budovy ve
správě městské části, z nichž nejvíce je obecních bytových domů.
Nyní jsme zprovoznili pilotní projekt pro zachytávání dešťovky
na Puchýřově ulici, kde o něj občané sami projevili zájem a byly zde
i vhodné podmínky. K zadnímu vchodu jsme umístili nádrž o objemu 1.000 l, kterou místní používají na závlahu okrasných záhonů
na ulici. Na první pohled se může jednat o triviální záležitost, ale
nebylo jednoduché vypořádat se např. s bezpečnostními normami. Přecejen výška domu a s tím spojená rychlost vody i umístění
nádrže na veřejném prostranství vyžadují stabilnější řešení než
nádrže u rodinných domů. Nakonec se ukázalo, že nejlepším systémem je obyčejný IBC barel položený na zpevněném povrchu.
Ten by ovšem esteticky neobstál, a tak jsme ho nechali ještě obložit. Od nádrže bude voda rozváděna hadicemi k blízkým záhonkům. Pokud se tento systém osvědčí, můžeme ho rozšířit i k dalším domům. Záleží však na možnostech umístění, aby byl zajištěn
snadný přístup k rýně, aby tam kontejner nevadil a samozřejmě
také na ochotě místních obyvatel se o zařízení starat a vodu využívat.

že k navýšení parkovacích míst nedojde, protože na těchto místech se fakticky stojí už dnes. K tomu bych chtěl uvést, že se to tak
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nyní sice může jevit, pokud je stání „nadivoko“ policií tolerováno.
Nicméně jedná se stále o nelegální stání, kde hrozí pokuta. Dále je
obtížné se v ulicích vyhnout a je zde i riziko, že neprojedou třeba
složky záchranného systému. A pak je tu ještě vývoj okolo rezidentního parkování, které se postupně rozšiřuje z centra na okraj
města. Na radnici MČ se zatím stavíme k tomuto trochu byrokratickému řešení negativně, ale pokud by se modré zóny rozšířily až
k Líšni, mohlo by se jejich zavedení ukázat jako nevyhnutelné.
A v modrých zónách už všechna parkovací stání musí být oficiálně
vyznačena. Proto je prozíravé se na tento vývoj připravit, abychom
najednou neměli o desítky míst méně.
Spolu s rekonstrukcí ulic jsme opravili i dlouhý chodník ze Zikovy
až po Kotlanku. Tento chodník by se měl stát součástí páteřní
cyklostezky podél tramvajové trati od Masarovy až po Jírovu. Pro
chybějící úseky, které se budou stavět na zelené louce, právě připravujeme projekt. Podél chodníku byla také vysázena oboustranná alej sakur.

Sakurová alej (ul. Zikova)

Kamerový systém získal stavební povolení

Nádrž na dešťovku (ul. Puchýřova)

Pokračujeme v opravách komunikací v sídlišti,
kde vznikne i cyklostezka

Propojka mezi Synkovou a Zikovou je v zásadě hotova a již máme
připravenou smlouvu i pro navazující etapu rekonstrukce a rozšíření vozovky na Synkově, kde vznikne nová řada podélných parkovacích stání. Ta by měla plynule navázat a proběhnout během léta.
Dalšími etapami by měly být ulice Zikova a Elplova. Dohromady na
ČERVEN 2022

Další dobrou zprávou je, že dlouho připravovaný projekt kamerového systému pro Líšeň konečně získal všechny potřebné souhlasy a bylo vydáno stavební povolení. Ještě letos by měla být postavena první etapa, na kterou město přidělí finance městské firmě
Brněnské komunikace a.s., která je investorem a správcem celého
městského kamerového dohledového systému (MKDS). První etapa zahrnuje napojení na metropolitní datovou síť a první kamerové
body, které budou připojeny na lokální datové centrum sítě na radnici. Pokryjí prostranství u ní, okolo Albertu a konečné MHD Jírova.
Kamera bude instalována i v tzv. „líšeňském metru“, tedy v podzemní zastávce tramvaje Jírova. Dále by se systém měl rozšiřovat
od radnice do všech směrů. Nejdříve přes Rokli dále na Kotlanku,
kde plánujeme propojení s optickou sítí firmy T-Mobile, u které
jsme si dlouhodobě pronajali část kapacity. To by nám mělo umožnit další rychlý a relativně jednoduchý rozvoj kamerového systému
v severní a západní části sídliště. Kamerový systém by měl pokrývat pouze veřejný prostor, především dopravní a nákupní centra
s větší koncentrací lidí a místa, kde je nutné chránit veřejný majetek. Ke kamerovým záznamům má přístup pouze policie a v odůvodněných případech některé další složky integrovaného záchranného systému.
l Martin Příborský, II. místostarosta (ODS)
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ZASTUPITELÉ

Vážení občané, vážení zastupitelé
Již dlouho jsem zde nepublikoval žádný článek. Dřív, v době,
kdy jsem byl jedním z uvolněných, jsem zde prezentoval koaliční úspěchy, na kterých jsem se podílel. Ale vždy jsem se snažil prezentovat toto dílo jako kolektivní projekty, to znamená,
že se na nich podílela svým dílem i opozice i veřejnost, pokud
jejich účast byla jenom trochu možná.

lo radního, který má danou oblast, jak rádi říkají, v kompetenci.
Zavání to politickou korupcí. Ty se mi do toho nepleť, já se ti nebudu plést do tvých záležitostí. Něco podobného již zaznělo i při rozpravě na zastupitelstvu. Toto ale přece není možné. Každý radní
i zastupitel má povinnost spravovat věci veřejné tak, aby byly ku
prospěchu a přání obyvatel, byly správně zprocesované a úsporné.

Dnes při jednání zastupitelstva tento kolektivní duch postrádám.
Počty hlasů koaličních zastupitelů, nebo lépe nepočet hlasů opozičních zastupitelů umožňuje koalici prosazovat vše bez ohledu na
opoziční názory. Rozprava k tématům sice probíhá, tu nemůže nikdo zakázat, výsledné hlasování mi ale připadá již předem domluvené, aniž by koaliční zastupitelé znali názory, které v rozpravě teprve zaznějí. Mnozí koaliční zastupitelé hlasují „zdržel se“, aniž by
se zapojili do rozpravy a tak se pokusili s opozicí najít společnou
řeč. Jako by tím „zdržel se“ vyjadřovali nezájem o dané téma. Ale je
to jejich právo. Navenek to lépe vypadá, když nejsou proti jiným
názorům. Výsledky prezentované radou také vyznívají, že jde o dí-

Do komunální politiky jsem vstupoval jako člen hnutí ANO, po zrušení brněnské oblastní organizace jsem již znovu do hnutí nevstoupil. I z těch důvodů, které jsem popsal výše. Do budoucna
jsem se rozhodl, že budu v Líšni podporovat ty strany a hnutí, které v čase prokázaly, nebo mají takové kodexy chování svých členů,
že budou podporovat a provádět komunální politiku společně se
všemi ostatními, kteří se chtějí podílet na veřejné správě.
Přeji Vám pěkný den.
l Ing. Jaromír Talpa
l zastupitel zvolený za hnutí ANO, nyní bez politické příslušnosti.

Zastavme se před sochou v sídlišti
Je až neuvěřitelné, kolik uměleckých děl ukrývá naše sídliště. Viděli jste je vůbec někdy všechny? Pokud ne, chceme vám tento
pohled umožnit a nalákat vás i na reálnou procházku neb sochy

Anděl (Rokle)

Kašpárek (MŠ Synkova)
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jsou vícerozměrné a to fotografie není vždy schopna zachytit. Podrobnější informace k sochám naleznete v květnovém čísle.
l Petra Švehlová za komisi Líšeňských novin

Ležící figura (ul. J. Faimonové)

Lev (u Klokánku)

Ležící žena (pasáž Kotlanova)

Dekorační stěna (Strnadova)

Lučištník (ul. Jírova)

Pionýrka (ZŠ Novolíšeňská) Blíženci (pasáž Masarova) Sedící žena (ZŠ Masarova)
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Noc kostelů v Líšni
Již počtrnácté se v České republice bude konat Noc kostelů.
V pátek 10. června se od podvečerních hodin až do noci otevřou
křesťanské kostely pro širokou veřejnost.
V Líšni bude otevřený kostel sv. Jiljí a zájemci si mohou tradičně
prohlédnout i mariánské poutní místo na Kostelíčku. Speciální nabídkou letošního ročníku bude možnost nahlédnout do nedávno
opravené kaple Panny Marie Líšeňské na Ondráčkově ulici. Protože je letošní Noc kostelů uvedena mottem „Za dne ať Hospodin
dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho“, můžete
se těšit zvláště na duchovní hudbu a biblické žalmy. Kromě toho je
připraven také program farnosti Nová Líšeň v prostorách Saleska.

Výstava dětí
z fotokroužku Evy Melo
Název: Myslete si, co chcete

Fotokroužek existuje už 2 roky. Fotografce Evě Melo jde především
o to, přivést děti k všímání si krásy kolem sebe a k rozhodnutí toto
zaznamenat. Děti ještě vidí jinak. Našly si své téma a to fotily. Objevilo se i jedno společné – a to portrét maminky a figurky. Děti
mají věk 6–14 let.

Program
Kostel sv. Jiljí
18.00–18.45

Mše svatá

19.00–19.45
		

Letem hudebním světem –
koncert duchovní hudby.

20.00–20.30

Průvodcovské slovo

21.00–22.30
		

Zpěvy biblické
Biblické žalmy recitované a zpívané.

19.00–22.30

Možnost vyhlídky z kostelní věže.

Kostelíček
18.00–18.15

Vítejte aneb slavnostní zahájení.

18.15–22.00
		

Mystické místo v Líšni. Střípky z historie
i současnosti líšeňského kostelíčka.

Kaple Panny Marie Líšeňské na Ondráčkově ulici
18.00–22.00
		

Možnost nahlédnutí, zapálení svíčky,
slovo o kapli.

Brno-Líšeň, salesiánské středisko – Salesko
18.00–21.00
		
		
		
		

Děti, žádná dlouhá chvíle!
V Salesku se nemůže stát, že by se někdo
nudil. Děti se zabaví při dětském programu,
zatímco si rodiče v klidu vypijí kávu,
popovídají...

18.00–22.00
		
		
		
		

Na kávu s Donem Boskem
Zveme vás na kávu s Donem Boskem.
Přijďte a seznamte se s příběhem, který začal
v italské vesnici Becchi, který změnil svět
a který žijeme i zde v Líšni.

18.00–22.00
		
		
		

Kostel, který neexistuje
Náš kostel zatím neexistuje, ale jednou bude!
Rádi vám ukážeme naše smělé plány výstavby
kostela Ducha Svatého.

18.00–22.00
		
		

Ztišení v kapli Saleska
Možnost osobní modlitby,
ztišení v kapli Saleska.

18.15–19.00
		

Mše svatá
Mše svatá v kapli Saleska.

Farnost Nová Líšeň vznikla teprve nedávno – 1. 1. 2021. Zatím máme
kostel, který neexistuje, a život nové farnosti je pevně spojen se
Saleskem, kde máme zázemí a přátele salesiány. Salesko, které
v týdnu funguje jako středisko mládeže, se v neděli mění v bohoslužebný prostor, kde společně slavíme mši svatou a poté trávíme
čas ve farní kavárně. Přijďte i vy na kávu s Donem Boskem – zakladatelem salesiánů.
ČERVEN 2022

Věhlas dívek z Líšně přesáhl hranice Moravy. Pohlednice s barevným linorytem Idy Rystonové byla zakoupena v západočeské Sušici. A.P.
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ Holzova

ZŠ Horníkova

Noví přátelé z Turecka a Itálie

Jarní úspěchy žáků ZŠ Horníkova

Projekt Erasmus+ Tradiční venkovní hry se blíží do své závěrečné fáze. Od podzimu 2020 se vybraní žáci ZŠ Holzova zapojují
do řady aktivit, které spojují děti z naší školy s žáky z města
Aksaray v Turecku a z italské Battipaglie.

Ve dnech 25.–29. dubna skupiny dětí z obou zahraničních škol zavítaly spolu se svými učiteli do Brna. Děti z Holzovy se na setkání
poctivě připravovaly a na každý den svým hostům nachystaly
pestrý program. V pondělí se turecké a italské děti zúčastnily několika vyučovacích hodin a odpoledne se vydaly na Klajdovku prohlédnout si panorama města. V úterý je čekala prohlídka centra
Brna, kde se seznámily s významnými památkami, jejichž historii
jim představili naši žáci. Odpoledne si děti společně zahrály na Bílé hoře šipkovanou, v jejímž průběhu společně plnily řadu úkolů.
V závěru všechny čekala odměna – Adventure golf.
Středeční dopoledne trávily děti opět ve škole, kde poměřily své
síly v řadě sportovních disciplín. Ve čtvrtek nejprve navštívily Punkevní jeskyně a pak se již těšily na společenský večer. Program
zahrnoval řadu hudebních a tanečních vystoupení, společné hry,
tance, zpěv a bohaté občerstvení, za které patří dík rodičům
zúčastněných dětí.
A jak návštěvu hodnotí samy děti? Například Zuzana Svobodová
z 6. B „si uvědomila, jak je angličtina důležitá“. Alexandru Bodovi
z 6. B setkání „dalo zkušenosti, kamarádství, poznání něčeho nového a překonání strachu z komunikace před více lidmi“. Touto
akcí projekt ale neskončil – teď se těšíme na další společné aktivity,
které nás čekají při červnovém výjezdu do Turecka a následně v říjnu v Itálii.

Čarodějnické hrátky na Pohanče

28. 4. 2022 do školy na Pohankově ráno přicházeli čarodějnice,
kouzelníci, kočky i drobná strašidla. Aby ne, bylo vyhlášeno čarodějnické dopoledne. Ve třídách se děti představily svým spolužákům. Kdo uměl, předvedl svá kouzla a čáry, uvařil se kouzelný lektvar. V 9 hodin už na zahradě školy čekaly úkoly ke splnění. Děti se
rozdělily do týmů – třeťák s prvňáčkem, druháci mezi sebou. Úkolem bylo zjistit dle indicií jména čarodějnic – nechybělo čtení s porozuměním, spolupráce, psaní. Odměna za splněné úkoly byla
sladká.Na závěr vzplál oheň i s čarodějnicí. Nechyběl ani zpěv u
ohně. Zahrada na Pohankově je kouzelná a máme ji moc rádi.
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Vítězství v soutěži mladých zdravotníků
Když přišla nabídka, že bychom se mohly zúčastnit zdravotnické
soutěže, hned jsme se nadšeně přihlásily. Zkoušely jsme si všechno, co bychom mohly čekat na soutěži. Byla to sranda, ale zároveň
jsme se naučily všechno, co jsme potřebovaly. Třeba jak zastavit
tepenné krvácení nebo zpevnit zlomeninu. Když jsme přijely na
soutěž, byly jsme všichni nervózní, ale i s drobnými chybami se
nám to podařilo a obsadily jsme 1. místo. Těšíme se na krajské kolo,
kde budeme soupeřit s výbornými zdravotníky. Držte nám palce.
l Sofča a Mája, 8. V

English Star
Po dvouleté pauze jsme opět vyrazili na soutěž English Star. Jak už
název napovídá, jedná se o soutěž v anglickém jazyce. Vybraní žáci 1. stupně si porovnali své znalosti s žáky z patnácti brněnských
škol. Velkého úspěchu dosáhl Michal Klapetek ze třídy 5. A, který
se umístil na 3. místě v kategorii pátých tříd. Michalovi gratulujeme
a ostatním žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Super výsledek v dopravní soutěži mladých cyklistů
Dvě čtyřčlenná družstva našich žáků se zúčastnila okresního kola
Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžili v jízdě po dopravním
hřišti, poskytování první pomoci, jízdě zručnosti a samozřejmě
museli prokázat své znalosti v dopravním testu. Družstvo starších
žáků vybojovalo vynikající 2. místo. Obrovského úspěchu se
dočkalo družstvo mladších žáků, kteří obsadili 1. místo. Absolutním vítězem ve své kategorii byl vyhlášen náš Josef Veselý. Děkujeme žákům za reprezentaci školy a přejeme jim spoustu dalších
úspěchů.
l Mgr. Pavlína Baláková, Mgr. Jarmil Müller
Zlatá děvčata z Horníkovy
Naše děvčata reprezentovala školu v městském kole ve vybíjené.
Holky předvedly neskutečnou bojovnost, rvaly se o každý míč,
a proto vyhrály všechny zápasy. Odnesly si tak vítězný zlatý pohár
a postupují do krajského kola! Všem holkám gratulujeme a děkujeme za nádherný výkon.
l I. B.

Ukliďme Česko u nás ve škole
Už od roku 1970 se 22. dubna slaví
ve většině zemí světa Den Země.
I my ve škole si každoročně svátek
Země připomínáme. Probíhají
projektové dny a pravidelně uklízíme naši planetu v rámci akce
Ukliďme Česko! Ve dnech od
25. 4. do 6. 5. se žáci 1. stupně zapojili do úklidu okolí naší školy.
Posbírali odpadky, vyhrabali suchou trávu, vytrhali plevel a zametli chodníky. Děti se do toho
pustily s elánem a patří jim velká
pochvala. A hned je to u nás hezčí.
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ZŠ masarova

ZŠ novolíšeňská

Příběhy našich sousedů –
Vítězství týmu ZŠ Masarova

Science on Stage v Praze

Na konci dubna proběhlo v prostorech Křišťálového sálu Staré radnice slavností vyhlášení projektů Příběhy našich sousedů, do kterého se rozhodl zapojit náš pětičlenný tým žáků z 8. D pod vedením Juraje Švece, učitele dějepisu. Žáci prezentovali, za účasti
odborné poroty, vedení města a odborníků z organizace Post
Bellum, svůj projekt, na kterém pracovali několik měsíců. Příběhy
našich sousedů je vzdělávací projekt, jehož cílem je pomocí vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století. Žáci si vyzkoušeli
práci badatelů a televizních dokumentaristů. Od začátku nového
roku se pravidelně setkávali s pamětnicí a propojovali osobní příběh s významnými událostmi minulého století. V rámci projektu
se naučili mnoho praktických dovedností (v digitální, ale především v sociální sféře), vypilovali umění komunikovat, spolupracovat v týmu a schopnost nést odpovědnost za společnou práci.
Konkurence byla veliká, ale nakonec svou pečlivostí a nejlepším
zachycením příběhu pamětnice získal tým ZŠ Masarova potřebné
vítězné body a mohl se radovat z prvního místa. Nadšení z vítězství
u členů v týmu bylo na místě, protože se jasně ukázalo, že všechen
obětovaný volný čas a úsilí přineslo zaslouženou odměnu.
l Mgr. et Mgr. Juraj Švec

Na konci března se poprvé v Praze konal mezinárodní festival
Science on Stage. Naši školu tam reprezentovala paní učitelka Daniela Válková s projektem „Poznávání Brna netradičně s matematikou“. Celkově se na festivalu sešlo více než 400 učitelů ze 44 zemí
světa, aby se vzájemně inspirovali a sdíleli vlastní zkušenosti a nápady. Paní učitelka Věra Pejčochová na festival připravila dílnu
pod názvem „Papírová věda“, na kterou se přihlásilo téměř dvakrát
více zájemců, než byla původní kapacita. Grafické návrhy k technickým hračkám a matematické bižuterii zpracovala líšeňská výtvarnice Hana Sosíková. Jednalo se skutečně o setkání učitelů,
které spojovala nejen láska k přírodním vědám, ale i schopnost
přenést část svého nadšení pro vědu na žáky.
l Mgr. Daniela Válková

Školní parlamenty v Senátu ČR

Dne 1. dubna 2022 se vybraní žáci základních škol Masarova a Novolíšeňská vydali do Senátu ČR, aby představili své přihlášené projekty do soutěže: „Co dělají školy pro demokracii“. Cesta do Prahy
byla dlouhá a tak někteří z nás ještě část cesty dospávali. Paní učitelky se postaraly o snídani a v každém kupé se nacházel člen parlamentu, který se velice dobře postaral o zábavu. Po cestě jsme si
také opakovali naše prezentace.
V Senátu jsme se potkali s významnými politiky. Ti nám na úvod
řekli pár vět, které jsme si, doufám, vzali k srdci. Poté přišla na řadu
prezentace jednotlivých projektů. Naše projekty se jmenovaly:
Lockdown – nelockdown Masařky bzučí dál za základní školu Masarova a Sbírka hraček do Dětské nemocnice za základní školu
Novolíšeňská. Sice ani jedna z našich škol nevyhrála, ale díky hlasování veřejnosti získala ZŠ Masarova 2. místo a ZŠ Novolíšeňská
5. místo.
Byla to pro nás veliká zkušenost a zážitek, který jen tak nikdo z nás
nezapomene. Oba naše parlamenty spolu od té doby komunikují
a třeba se nám v budoucnu podaří zrealizovat i nějaký společný
projekt. Tento článek je první počin.
l Rianna Kurfürstová, členka ŠP Masařky na ZŠ Masarova
l Klára Osičková, členka ŽP Žirafáci na ZŠ Novolíšeňská

Tvořili jsme ve FabLabu
Dětská vědecká konference na Masarce

Po dvouleté pauze, způsobené světovou pandemií, se na naší škole mohla opět uskutečnit Dětská vědecké konference. Jednalo se
již o třetí ročník, do kterého se letos přihlásilo 12 dětí. Bohužel
kvůli nemocnosti či jiným vážným důvodům se mohlo nakonec
zúčastnit jen devět statečných, kteří nám ovšem nabídli spoustu
zajímavých témat od historie, přes živočišnou říši, konstrukční návrhy až k současným globálním problémům. Také jsme se stali
svědky chemických pokusů a cestovateli na vzdálené planety.
Přednášející děti nás překvapily, až ohromily svými zájmy, znalostmi a schopností vystupovat a prezentovat svou práci. Diváci, z řad
žáků různých tříd, spolužáků přednášejících, rodičů, kteří přišli
podpořit své děti, a členové odborné poroty pak kladli dětem všetečné otázky a mnohdy se mezi všemi rozpoutaly úžasné diskuse
k prezentovaným tématům.
V letošním ročníku našli odvahu vystoupit D. Pěnčíková, A. Bednář,
A. Adamová, E. Suchomelová, L. Findeis, M. Hrabal, J. Opluštil,
D. Skoupý a F. Boháček. Prezentace sklidily úspěch a velký ohlas
a zaslouží si uznání. Všichni přednášející žáci byli za své úsilí, prokázané schopnosti a dovednosti oceněni pochvalnými diplomy
s odměnami. Vážíme si také spolupráce rodičů, kteří svým dětem
poskytli cenné rady a podporovali je. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník této skvělé akce!
l Mgr. Renata Miková
ČERVEN 2022

Již podruhé měli žáci naší školy možnost navštívit první otevřenou
digitální dílnu v Brně FabLab. Konkrétně ve dnech 2.–13. 5. zaparkoval u naší školy kamion plný moderních výrobních strojů jako je
3D tiskárna, termolis, řezací plotr, laserová řezačka nebo modelovací frézka.
Žáci 7. až 9. ročníku měli možnost osobně si vyzkoušet práci na
některém z těchto zařízení. Nejčastěji se jednalo o 3D tiskárnu.
V rámci krátkého zaškolení ochotnými instruktory v základech
práce s programy Tinkercad a Inkscape si mohli vyrobit např. jmenovku na klíče s vlastním popiskem. Žáci ze Školního parlamentu
a matematických kroužků si vyzkoušeli termotisk a technický
kroužek pracoval s laserovým řezem a frézkou. Kamión navštívili
i žáci okolních líšeňských škol.
Vrcholem bylo soutěžní klání mezi třemi týmy z 9. ročníku, které
po podrobnějším zaškolení věnovali šest hodin návrhu a zhotovení
objektu vyhovujícímu co nejvíce zadání. Tím byla co nejvyšší věž,
na jejímž vrcholku se udrží tenisový míček. K dispozici měli dvě
desky z překližky a plexiskla o rozměrech 60 cm × 30 cm a výše
zmíněné vybavení FabLabu. Vítěznému týmu z 9. B se podařilo
vytvořit věž o úctyhodné výšce 132 cm. Jak vítězný tým, tak všichni
ostatní soutěžící obdrželi věcné ceny. Děkujeme FabLabu za skvělý vhled do světa moderních výrobních technologií, kterého se
našim žákům dostalo.
l Ing. Věra Fabíková
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KALENDÁŘ

KAM V LÍŠNI

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – SENIOŘI – OSTATNÍ

1. 6.–30. 6.
„MOJE KRAJINY“ – KRESBY, MALBY, KOMBINOVANÁ TECHNIKA,
		BÁSNĚ A PUBLIKACE JANA KOSÍKA
		

1. 6.

16.00
		

2. 6.

14.00
		
		

4. 6.

10.00–20.00
		
		
		
		
		
		
		

5. 6.

10.00
		

Malá galerie LíPa v prostorách pasáže budovy líšeňské radnice Jírova 2, Brno-Líšeň.

ČR U20 – CHORVATSKO U20

Mezistátní fotbalové utkání, hřiště na Kučerově.

KÁVIČKOVÁNÍ

Posezení a popovídání u dobré kávy s překvapením. Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno.
Informace: 734 313 653. Vstup zdarma. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

DĚTSKÝ DEN aneb CESTA LÍŠNÍ

Letošní dětský den se ponese v duchu propojení několika organizací, a tak můžete cestovat během dne
po celé Líšni a vybírat si, co vás z programu zrovna zaujme. Můžete se těšit na různé úkoly, představení,
pohádky, koncert a prostě zažijete spoustu zábavy a srandy.
Organizace, časy a místa, kde se bude program odehrávat:
10–14 hod. RC Pastelka (park Trnkova), 10–14 hod. TK Kamzíci Brno (zahrada Orlovny),
14–17 hod. SALESKO (Kotlanova 13), 14–17 hod. RC Jasmínka (Kotlanova 7),
18–21 hod. Kulturní centrum Líšeň (Dělňák-Líšeň, Klajdovská 28). Sledujte weby organizací a dozvíte se více.

SK LÍŠEŇ – BANÍK OSTRAVA

2. fotbalová liga žen, hřiště s umělou trávou na Kučerově.

16.00 a 18.00 SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO
		
Dělňák Líšeň, Klajdovská 27, ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

8. 6.

9. 6.

OBORU

KÁVIČKOVÁNÍ UPROSTŘED PÓDIA

14.00
		
		

Prohlídka očím veřejnosti skrytých prostor Dělňáku a popovídání u dobré kávy.
Místo konání: Dělňák, Klajdovská 28.

15.00–17.00
		
		
		

Individuální poradenství Ing. L. Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou (notebook, tablet,
chytrý telefon). Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7. Informace: 734 313 653. Vstup zdarma.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

12. 6.

15.00
		
		
		

16. 6.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

ROSTLINNÉ STRAVOVÁNÍ

Přijďte si poslechnout a popovídat o tom, jak zapojit do svého jídelníčku rostlinnou stravu.
Vstupné: 130 Kč, v ceně je zahrnuta ochutnávka a vzorový jídelníček. Místo konání: Dělňák Líšeň, Klajdovská 28.
Pořádá KC Líšeň.

CESTA KOLEM SVĚTA V ARBORETU KŘTINY

13.00
		
		
		
		
		

Komentovaná dendrologická procházka arboretem s odborným průvodcem Mendelu – Školního lesního
podniku Křtiny. Délka trvání 2 hodiny, lehčí terén. Sraz ve 13 hod. před vstupem do Arboreta Křtiny.
Možná doprava autobusem 201 v 12.25 hod. ze zastávky Brno – Velká Klajdovka, příjezd v 12.51 hod. na zastávku
Křtiny – Hájenka Na lukách (naproti Arboretu), možný odjezd v 14.15 hod. Informace: 734 313 653. Vstup zdarma.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

19.00
		
		
		

Výstava fotografií mladých fotografů z fotokroužku Evy Melo. Nenechte si ujít poutavé fotografie očima dětí
ve věku 6–14 let. Vernisáž od 19 hodin, Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstup volný.
Pořádá fotokroužek Evy Melo ve spolupráci s KC Líšeň.

18. 6.

MYSLETE SI, CO CHCETE

FARMÁŘSKÉ TRHY

8.00–13.00
		

Ulice Jírova.

15.00
		
		
		

pro malé, větší a největší i studenty třetího věku, pro výjimečně nadané, i pro ty, co si jen tak rádi tvoří.
Ateliér Studánka Mileny Konvalinové a Karolíny Kocourkové. Jednodenní happening, po zahájení vernisáží
bude otevřena i zámecká zahrada plná obrazů a soch.
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ROSTLINY V PARFÉMECH A PROCHÁZKA BYLINKOVOU ZAHRADOU

13.00
		
		
		
		

Komentovaná prohlídka výstavy plné vůní, včetně „ochutnávek“ a procházka s průvodcem Bylinkovou
zahradou – Centrem léčivých rostlin Lékařské fakulty MUNI. Délka trvání 1,5 hodiny, lehčí terén. Sraz ve 13 hod.
před vstupem do Bylinkové zahrady, Údolní 74, Brno. Informace: 734 313 653. Vstup zdarma.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

15.00–17.00
		
		
		

Individuální poradenství Ing. L. Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou (notebook, tablet,
chytrý telefon). Vstup zdarma. Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7. Informace: 734 313 653. Vstup zdarma.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

24. 6. 19.30
VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU LÍŠŇÁCI
		A TANEČNÍM VYSTOUPENÍM DĚTÍ Z LÍŠŇÁČKU
		
		
		

25. 6.

od 19.30
		
		
		
		
		

s názvem „Vítáme prázdniny s Líšňáčkem“. Těšte se na muziku a tance nejen v krojích.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné na místě 100 Kč. Více na www.kclisen.cz. Pořádá KC Líšeň.
Občerstvení na místě zajištěno.

IBÉRICA

Jedno z vystoupení 19. ročníku festivalu IBÉRICA se opět uskuteční na líšeňském zámku Belcredi.
V programu s názvem Karel Čapek: Výlet do Španěl vystoupí herec Tomáš Hanák, flamencová tanečnice
Verónica Roa a kytarista a ředitel festivalu Petr Vít. Od 18.00 hodin proběhne na nádvoří zámku ochutnávka
španělských vín. Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě. Pořádá KC Líšeň.
Bližší informace na webu a fb KC Líšeň a na www.iberica.cz.

Na líšeňském zámku vystoupí herec Tomáš Hanák
V rámci tradičního festivalu španělské a latinskoamerické kultury Ibérica vystoupí na líšeňském zámku herec Tomáš Hanák
spolu s kytaristou Petrem Vítem a flamenkovou tanečnicí Veronicou Roa. V sobotu 25. června od 19.30 hodin se tak diváci
mohou těšit na poetický recitál, v rámci něhož bude Tomáš
Hanák číst úryvky z Čapkova souboru Výlet do Španěl.
Líšeňské noviny se pokusily přinést čtenářům rozhovor se slavným
hercem, nicméně přes veškerou snahu se jej nepodařilo zastihnout. „Tomáš Hanák vystupuje velmi zřídka, takže máme velké
štěstí, že se nám jej podařilo přilákat. Věřím, že toho Líšňáci využijí a dorazí v hojném počtu,“ uvedl Michal Kročil, ředitel pořádajícího
Kulturního centra Líšeň.
V Líšni se odehraje premiéra tohoto představení, které čerpá
z Čapkova souboru cestopisných črt a fejetonů o španělské zemi,
jejím lidu, kultuře a přírodě. „Každý národ má svůj jazyk, dokonce

svůj mlsný jazyk. Poznej jeho jazyk; jez jeho jídla a pij jeho vína.
Otevři se dokořán harmonii jeho rybiček a sýrů, oleje a uzenin
a chleba a ovoce, v orchestrálním doprovodu jeho vín, jichž je tolik
jako hudebních nástrojů,“ napsal Čapek v roce 1929.
Tomáše Hanáka není třeba dlouze představovat. Pětašedesátiletý
rodák ze slovenské Kremnice proslul rolemi v řadě filmů, z těch
starších jmenujme Kouř, Kopytem sem, kopytem tam nebo Díky
za každé nové ráno. Později upoutala pozornost zejména trilogie
Cesta z města, Cesta do lesa a Cesta domů. Dlouhodobě působí ve
známém pražském Divadle Sklep. Jako dítě Hanák hodně cestoval, s rodiči strávil dva roky na Kubě, kde jeho otec pracoval. Možná
i proto má vztah k hispánské kultuře.
V rámci festivalu Ibérica mohou diváci dále shlédnout koncerty na
Špilberku či na nádvořích Místodržitelského paláce a Staré radnice. Součástí jsou také filmy v kině Art.
l Tomáš Hložánek
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voznění, ale marně. V tento moment přichází na scénu pomocná
vědkyně Kobliha s Opicí a skupina
odvážných. Společně se vydáváme na dobrodružnou cestu za získáním chybějících součástek, které stroj mohou přivést k životu.

Stalo se
Hrajeme si na závodníky

Po dvou letech doby kovidové jsme 3. května mohli konečně v Salesku uspořádat závody na všem, co má kolečka: odrážedla, koloběžky, kola, tatrovky… Pro závodníky jsme připravili šest stanovišť,
kde si vyzkoušeli různé disciplíny: kruhový objezd přes trávové
hřiště kolem kuželů, průjezd tunelem maskovací sítě přes tři branky, nechyběl ani slalom. Ti zdatnější si vyzkoušeli i koulení pneumatiky. Také odpočinkové skládání puzzle a pěnové skládačky na
koberci malé závodníky zaujalo. Převážení nákladu na tatrovce
dalo zabrat, převážely se totiž velké role, krabice od bot, krabičky
od čajů, a to byla pro někoho velká „fuška“. Občas si „mákli“ i tátové
a mámy, a to, když místo nákladu převáželi svoje malé závodníky.
Závodilo 33 dětí, které byly odměněny červenými dresy s číslem 1,
medailí a malou hračkou. Všichni jsme si užili fair-play hru a krásného jarního počasí.
l Renata Lorencová

Naši pomocníci na této cestě prokázali statečnost, hbitost i dobrou
paměť. Podařilo se jim rozluštit
zašifrované indicie a nakonec se
strojem času přenést do roku 1487
a setkat se samotným Leonardem
da Vincim. Leonardovi naši mladí vědci pomohli s jeho výtvarným
dílem, dověděli se něco o významu barev dané doby a o mnoho
dalším. Za dobrou práci nakonec od „Vědecké společnosti pro cestování časem“ získali hodnotou odměnu. Do budoucna se s nimi
jistě počítá na další zapeklité úkoly. Těšíme se!
l Verča (Kobliha)

V květnu ožily kovidově odkládané akce

Mezi další skvělé akce se zařadily: účast na turnaji SHM ve stolním
tenise v Ostravě (6.–7. května), přespávačka tanečního kroužku
Primary dance squad (13.–14. května), florbalový turnaj pro mladší
a starší děti v Salesku (21. května) a účast hudebních kroužků na
farmářských trzích (21. května). Po dvouleté odmlce, způsobené
koronavirovými omezeními, jsme se mohli znovu vrátit k pořádání
tradičního Běhu líšeňských škol 26. května pod záštitou starosty
Břetislava Štefana, za podpory MČ Brno-Líšeň a firmy Fundos s.r.o.
Tohoto běhu se zúčastnily základní a střední školy z Líšně. V pondělí 30. května byla také možnost navštívit Salesko na den otevřených dveří a využít ochutnávku z nabídky aktivit a kroužků před
spuštěním přihlašování na nový školní rok.

Připravujeme

Čas je jen iluze…

Jaro se přihlásilo o slovo, a to neznamená nic jiného, než že nastal
ten správný čas na přespávačku s Oratoří (6.–7. května). Věděli jste,
že existuje stroj času, který dokáže člověka přenést do jakékoliv
doby, která vás napadne? Takový stroj skutečně existuje, musí
ovšem fungovat. Vědec Petr se už dvacet let pokouší o jeho zpro-

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Možnost rezervace e-receptu telefonicky nebo
pomocí formuláøe na webu a stále nabízíme
zdarma dovoz inkontinenèních pomùcek.

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–17.00, Pá 7–15

Hledáme farmaceutickou laborantku do této lékárny.
Nové vzory jarní a letní obuvi. Opalovací pøípravky za akèní ceny.

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. Stáčená vína, značková a ročníková. Na
objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 605 251 927 v otevírací době Po–Pá
14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
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Zcela novou akcí bude společné pořádání Dětského dne 4. června
ve spolupráci s MČ Brno-Líšeň, KCL, RC Pastelka, RC Jasmínka, TK
Kamzíci, Muzeem dopravy v Líšni, pod záštitou starosty Břetislava
Štefana. Poslední aktivity a kroužky tohoto školního roku budou
v Salesku v pátek 17. června. V pondělí 20. června pořádáme zakončení aktivit a kroužků s táborákem. V červnu se také spustí přihlašování na aktivity a kroužky školního roku 2022/23. Od 11. července
až do konce prázdnin bude Salesko naplněné příměstskými tábory. Těšíme se, že se na některých akcích s vámi setkáme.
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně,
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

www
z
. p l i c ed o m u . c
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Děti v Divočině mají pestrý program
Rozmanitý program si užívají děti v lesní mateřské škole Divočina, jejíž zázemí je na konci ulice Střelnice v Líšni. V průběhu
jara navštívily muzeum traktorů v Zetoru, hvězdárnu na Kraví
Hoře nebo Růženin lom. Nově se také učí hrát tenis.
„Snažíme se vymýšlet pro děti aktivity, které je baví a zároveň rozvíjejí,” vysvětlila ředitelka školky Eva Kotyzová. „Některé jsou pro
všechny bez rozdílu věku, speciální program mají ti, kteří v září nastupují do školy.” Že je Divočina v rozvoji předškoláků úspěšná,
potvrzuje i fakt, že se její absolventi pravidelně dostávají do výběrových tříd, například na základní škole Horníkova.
Na hvězdárně předškoláky čekal 3D příběh Kouzelný glóbus, který
atraktivní formou vysvětluje, proč se střídá den a noc nebo jak roční období ovlivňují život rostlin a zvířat. „Děti během těchto výjezdů poznávají i město a učí se samostatnosti,” doplnila ředitelka
Divočiny.
Výlet k Růženinu lomu byl plný dobrodružství. Děti objevovaly nové cesty, rostliny i živočichy. Zvládly cestu plnou drobných nástrah,
u lomu se vykoupaly, lovily a pozorovaly pulce a pochutnaly si na
řízku. Podobně zábavná i poučná byla návštěva Zetor Gallery, kde
se žádné z dětí neopomnělo usadit za volantem některého z vystavených strojů.

Pro děti bez ohledu na věk byl určen preventivní program v oblasti ústního zdraví, v rámci něhož Divočinu navštívily specialistky
dentální hygieny v roli zoubkových víl. Děti si na předmalované
zuby nakreslily kazy a nastříhaly zbytky jídla. Vyrobenými přírodními kartáčky zuby pořádně drhly. „Všichni teď už ví, jaké kartáčky by
měli mít k dispozici. A taky, že je důležité, aby dětem rodiče zuby
dočišťovali,” řekla Alena Kuklová, která ve školce působí jako pedagog a zajišťuje komunikaci s rodiči i veřejností.
Novou pravidelnou aktivitou jsou tenisové tréninky v areálu u kamenolomu, který je od školky vzdálen jen několik set metrů. Pod
vedením zkušených trenérů tu děti rozvíjejí svoje pohybové dovednosti, hrají si s míčky a ty pokročilejší se učí i základům hry
s raketou.
l Tomáš Hložánek

spoluZakladatel Líšňáků slaví jubileum
V letošním roce se dožívá pěkného životního jubilea 50ti let
dlouholetý člen a folklorista národopisného souboru „Líšňáci“
pan Tomáš Knecht. Je to dobrá duše naší cimbálové muziky,
kterou řídil už jako chlapec ve svých 11ti letech. Po absolutoriu
na konzervatoři se začal lidové muzice intenzivně věnovat
hlavně v Líšni.
Líšeňská cimbálka doprovází vystoupení nejen svého mateřského
souboru, ale i dětský soubor „Líšňáček“, na který má úzké vazby
a ve kterém většina dospělého souboru vyrostla. Současně se věnuje další a to dětské cimbálové muzice brněnského „Ondrášku“,
kde jako vedoucí působí 10–13 roků. Rád si zahraje se svými přáteli muzikanty nebo jinými cimbálkami, které bývají hosty na „Besedách u cimbálu“ na Dělňáku. Ochotně a rád vypomáhá blízkému
„Kyničanu“ nebo cimbálce „Marýnka“ z Vracova, ve které hraje i se
svými dětmi. Svým dětem se vzorně a obětavě věnuje. Tato snaha
se brzy ukázala v podobě cimbálové muziky rodinného typu, která
ho náramně těší, pěkně hraje a máme z ní upřímnou radost.
Jako jediný člen národopisného souboru „Líšňáci“ působí v tomto
kolektivu nepřetržitě celých 42 roků. A tak mu popřejme hodně
zdraví, síly, dlouhá léta, taky trochu štěstí, pevné nervy a Boží požehnání. Ať lidová písnička zní stále nad krajinou pro potěšení
všem, kdo si ji rádi zahrají a zazpívají. Díky za oživování a udržování
našich lidových tradic.
l M. Knechtová
ČERVEN 2022
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Červen – měsíc myslivosti
Jaro už je opravdu tady, a to se vším všudy, co k němu neodmys litelně patří. Pěkné počasí svádí milovníky přírody k regeneraci sil v jejím lůně a ke sledování její přeměny po zimním
spánku. Nezáživná zimní šeď je postupně nahrazována rozmanitou barevností. Samotná jarní příroda láká návštěvníky nevšedními zážitky, ale obzvláště v současném období, kdy se
zvěř chystá klást mláďata, je nezbytné udržovat v přírodě klid.
Tradiční článek k oslavě měsíce června je tentokrát v netradičním
duchu. Je vztažen především k chování některých lidí k přírodě,
chování neodpovídající skutečnosti, že člověk je pouze její součástí. Jako v předešlých letech lze mimo jiné připomenout nezodpovědné využívání volného přírodního terénu k adrenalinovému
odreagování na čtyřkolkách, terénních motocyklech, horských
bicyklech a jiných všemožných hýbadlech. V neposlední řadě je
potřeba zmínit i bezohledné chování některých vlastníků psů, kteří své miláčky nechávají volně pobíhat v lesních porostech. Člověk
nepochybně do přírody patří, ale není tam sám. Kromě něj jsou
nedílnou součástí tolik obdivované krásy i jiní zástupci živočišné
říše, bez kterých si přírodu nelze představit.
Na bezohlednost člověka vůči člověku, na různé formy projevů nevšímavosti a na sobeckost a netolerantnost k občanskému soužití
jsme si bohužel všichni hrozně rychle zvykli. Slušný návštěvník přírody dodržuje základní pravidla pobytu v lese, tzn. pohybuje se po
lesních cestách, nadměrně nehlučí a jinak nenarušuje klid, nezanechává po sobě odpadky a sleduje se zájmem krásu okolí. Postupně však dochází ke vzniku nového fenoménu v podobě bezohledného jednání vůči přírodě. S největší pravděpodobností se
tak již brzy nebudeme chodit do přírody kochat její krásou, ale
staneme se svědky její devastace. Některým jedincům je totiž zatěžko vměstnat se do mantinelů daných příslušnými zákony a vyhláškami vztahujícími se k ochraně životního prostředí. Vytváří
v líšeňských lesích černé skládky, někdy i s předměty spadajícími

do kategorie nebezpečného odpadu. S nelibostí musíme konstatovat, že kvůli těmto lidem je pozitivní dojem z návštěvy lesa silně
negativně poznamenán. Lesy v okolí Líšně se pomalu ale jistě stávají odkladištěm všeho možného nepotřebného. Pro tyto záměry
a snahu chovat se ekologicky byly ale obcemi zřízeny sběrné dvory.
Líšeňští myslivci organizovaní v Myslivecké společnosti Staré Zámky dlouhodobě provádějí na území honitby Líšeň v lesních porostech každoroční likvidaci velkých živelných skládek, včetně následného odvozu posbíraných odpadů do sběrného dvora. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce, ve kterém jsme vyčistili několik lokalit.
Nalezli jsme mimo jiné i jednoduchou stavbu varny drog s použitými injekčními stříkačkami. Po demolici objektu a pečlivém
úklidu okolí jsme inkriminovaný materiál odevzdali do rukou Policie ČR.
Přiložené fotografie jsou němým svědkem nezodpovědného
úmyslného konání neznámých jedinců překračujících ustanovení
příslušných zákonů a předpisů. S ohledem na vysokou nebezpečnost existence živelných skládek různého odpadu se cítíme povinni apelovat na svědomí občanské veřejnosti. Uvědomujme si
všichni dlouho známou skutečnost, že např. jeden litr vyjetého
oleje dokáže znehodnotit jeden milion litrů pitné vody. O neznámých účincích různých neidentifikovatelných chemikálií ani nemluvě. V souvislosti s výše uvedeným tímto líšeňští myslivci vyzývají všechny návštěvníky přírody, aby při návštěvě lesů věnovali
pozornost všem činnostem, které do lesa nepatří, a byli tak včasnými informacemi nápomocni při odhalování vysoce nezodpovědných původců.
Za členy Myslivecké společnosti STARÉ ZÁMKY
l Ing. Miroslav Drábek

Líšňáček tancoval v Holešově
24. 4. bylo na náměstí Karla IV. dopoledne rušno. Celý dětský
soubor vyjížděl na otevřenou soutěž Pionýra do Holešova. Zde
se setkaly soubory ze Vsetínska, Zlínska, Břeclavska, Valašska
a Brněnska. Děti zatancovaly a také zazpívaly svoje pásma.
Každé pásmo bylo jiné podle folklorního území. Za vystoupení
v různých kategoriích byly ohodnoceny.
Nejmladší děti s pásmem „Já su malé řemesníček“ si vytancovaly
3. místo. Prostřední skupina s pásmem „Já řezník, zedník“ si vytancovala 2. místo. Nejstarší – junioři – s pásmem „Kuničke“ si vysoutězili 1. místo. Děti byly spokojené a rodiče, kteří s námi jeli, poznali, že děti něco umí a ve folklorním světě se neztratí. Na soutěž nás
bezpečně dovezl i odvezl pan řidič od líšeňské autobusové společnosti Hladkých.
l Teta Hela, za všechny děti z Líšnáčku
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Líšňáček oslavoval

19. 3. 2022 se zúčastnil Líšňáček soutěže „Best World Dance Group“
v Brně. Děti se svého úkolu zhostily velice dobře. Prostřední děti
s pásmem „Já řezník“ získaly v ocenění 1. místo a nejstarší děti ve
své kategorii s pásmem „Kuničke“ si vytancovaly 2. místo. Děti byly spokojené a těší se na další vystoupení jak v Líšňi, tak také v jiných městech.
l Teta Hela
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Město, kde je vše blízko. Jak na to?
ODVÉST DÍTĚ DO ŠKOLKY, STAVIT SE NA NÁKUP, VYZVEDNOUT RECEPT U LÉKAŘE. TO VŠE V DOCHÁZKOVÉ
VZDÁLENOSTI OD SVÉHO BYTU. ROZVOJ BRNA TÍMTO SMĚREM CHCE ZAJISTIT NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN.
TEN BUDE VE MĚSTĚ ZANEDLOUHO SCHVÁLEN PO DLOUHÝCH DVACETI LETECH PŘÍPRAV.
Územní plán určuje, kde, co a jak
se může stavět. Říká, kde mohou vyrůst
nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy
jsou určeny pro bydlení, obchod a služby
nebo stavby veřejné vybavenosti
(například školky) i to, jak mohou být
budovy vysoké. Vymezuje místa, kde
by měly vzniknout nové parky, zelená
nábřeží, rezidenční čtvrti nebo ulice
propojující jednotlivé části města.
To je při zvažování nejrůznějších plánů
do budoucna důležité. Každý si tak může
udělat představu o tom, jestli pole před
jeho okny může být jednou parkem
a bývalá továrna třeba sportovištěm.
Podobně je územní plán návodem
pro majitele nebo investory, kteří díky
němu poznají, jaká pravidla je nutné
v místě jejich pozemků respektovat
a jaké záměry ve zvolených oblastech
město plánuje.
Ne všude se ale bude nutně stavět.
„Například v Líšni se původně uvažovalo
o využití obrovského potenciálu ploch
u Zetoru, na přání místních zastupitelů
se však s další výstavbou nepočítá a plocha
v územním plánu zůstane jako územní
rezerva. Přispělo k tomu i to, že v Líšni je
již stabilizovaná sídlištní zástavba, a tak se
do oblasti naopak vrací zeleň. Zároveň
během posledního projednání byly do
územního plánu doplňovány na požadavek
vedení Městské části a zástupců veřejnosti
další plochy zeleně především v oblasti
sídliště,“ říká RNDr. Filip Chvátal, PhD., radní
pro územní plánování a rozvoj města Brna.
Všude kousek
Územní plán je společná dohoda o tom,
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jak to může v Brně v budoucnu vypadat.
„Jde o dokument, který potřebuje pro svůj
rozvoj každá obec a města obzvlášť. Náš
územní plán je sice kvalitní, ale vzhledem
k tomu, že byl pořízen před takřka třiceti
lety, je také zastaralý a nereflektuje mnoho
dnes potřebných principů. Ne náhodou
proto stát nařídil obcím, aby nejpozději
letos tyto zastaralé územní plány nahradily
novými. A i když se tento termín s novým
stavebním zákonem posunul, stále platí,
že Brno nový územní plán potřebuje. Zvláště
v našem případě to není jen formalita. Díky
němu se zde otevřou možnosti k novému
využití brownfieldů či budování nových
bytů, a tedy snad i k zastavení růstu
jejich cen. Budoucí Brno se podle nového
územního plánu stane městem krátkých
vzdáleností, kde není nutné za službami,
prací nebo zdravotnictvím cestovat
z jednoho konce města na druhý,“
vysvětluje radní Chvátal.
Čas na změnu
Podoba územního plánu ovlivňuje život
každého obyvatele města. Zpravidla se
to pozná ve chvíli, kdy něco přestane
fungovat, jako například při současném
nedostatku nových bytů v širším centru
města. „Možnosti výstavby podle starého
územního plánu jsou už téměř vyčerpané.
Nové zástavbě brání další komplikace,
například neexistující protipovodňová
opatření nebo napojení na dopravní
a inženýrskou infrastrukturu,“ říká radní
Chvátal. Opuštěné tovární areály
v centru města, stejně jako bývalá
zemědělská družstva v okrajovějších
městských částech se ze stejného
důvodu doposud nemohly rozvíjet,

čímž se dále zvyšuje tlak na novou
výstavbu za městem. Dojíždění za prací
zpět do centra města zase zahušťuje
dopravu a má negativní vliv na životní
prostředí. Zkrátka důvodů, proč město
nutně potřebuje nový územní plán,
je mnoho.
Různé zájmy, jedna vize
Čím je město větší, tím je ale těžší
najít společný pohled na jeho budoucí
podobu. Jeden chce budovat odvážné
vize, druhý chce zachovat své oblíbené
zákoutí, někdo chce prodloužit
tramvajovou trať, jiný by místo ní uvítal
parkovací místa. Územní plán v sobě proto
musí spojovat mnoho protichůdných
zájmů a požadavků – obyvatel a jejich
zastupitelů, stavebníků a investorů,
soukromého i neziskového sektoru.
A Brnu se to po dlouhých měsících
projednávání povedlo. Přestože
podle legislativy je územní plán
závazný dokument, Brno se vydalo
cestou variability namísto přemíry
regulací. Funkční plochy jsou flexibilní,
aby v jednom místě nevznikaly
jen kanceláře, ale i byty, školky
nebo obchody.
Tváří v tvář
Pokud rádi listujete v mapách, můžete
nahlédnout do územního plánu
na Magistrátu města Brna na Odboru
územního plánování a rozvoje
(na adrese Kounicova 67), kde vám
rádi zodpoví případné dotazy. Dostupný
je také v elektronické podobě na webu
www.upmb.brno.cz.
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CELOROČNÍ PROVOZ
ŘÍJEN–KVĚTEN

pouze víkendy a svátky 10–17 hod.

ČERVEN–ZÁŘÍ

CELOROČNÍ PROVOZ

každý denŘÍJEN
10–18–hod.
KVĚTEN pouze víkendy a svátky 10-17 hod
V ostatních dnech po telefonické objednávce.
ČERVEN – ZÁŘÍ každý den 10-18 hod
BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 , 628 00 Brno-Líšeň
CELOROČNÍ PROVOZ
tel.: 603 425 V794,
www.bobovkabrno.cz
ostatních
dnech po telefonické objednávce

ŘÍJEN – KVĚTEN pouze víkendy a svátky 10-17 hod

n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 ČERVEN
, Brno –Líšeň
628 00
– ZÁŘÍ
oken,
rýn, každý
střech, den 10-18 hod
n MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů,
fasád, ZEDNICKÉ
PRÁCE, TAPETOVÁNÍ,
Živnostníci pro LÍŠEŇ.
tel.: 00420603425794
www.bobovkabrno.cz
V ostatních
objednávce
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba
hotově =dnech
SLEVApo
250telefonické
Kč!
n HLEDÁME LEŠENÁŘE: práce na IČO, dobrá fyzická kondice
(práce ve výškách). Máme velké množství zakázek, zajištěna práce
po celý rok. Tel.: 777 330 044.

BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 , Brno –Líšeň 628 00

n Koupím BYT nebo RD v této lokalitě 1+KK–2+KK, 3+1-4+1 nebo
RD. PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis
a vše vyřídím! Prosím
tel.: 00420603425794
www.bobovkabrno.cz
nabídněte J Volejte mob: 775 20 21 22.
n STĚHOVÁNÍ SCHUPLER spol. s r. o. Nabízíme kompletní stěhovací
a vyklízecí služby a autodopravu. Garance předem dohodnuté ceny
zakázky! Informace na tel. č. 606 215 826. www.stehovani-schupler.cz.
n ZAHRADNICKÉ PRÁCE, KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ, SEČENÍ
TRÁVY, PÉČE O ŽIVÉ PLOTY. Výroba a opravy pergol, oplocení,
kovových konstrukcí apod. Údržbářské, truhlářské a podlahářské
práce. www.uniserv.cz, tel.: 603 483 738, mail@calypsa.cz.

n ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie,
rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastínění lodžie, sítě proti
hmyzu. Akční sleva 20 %. Tel: 605 374 881, www.domove.cz

n KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
n REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
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 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
n 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.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

Přepni do stavu beztíže
s netboxem
a buď za hvězdu i v kuchyni
se stabilním optickým
internetem
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SLÉVÁRNA SI PODLE MĚ PRANÝŘ NEZASLOUŽÍ
Jak je to se zápachem ze slévárenských provozů, lze ho omezit a může z hlediska zdraví představovat nebezpečí?
Hovořili jsme s doc. Ing. Zdeňkem Pospíchalem, soudním znalcem z oblasti životního prostředí a původně slévačem.
Co u sléváren způsobuje pachové vjemy?
Slévárna jako průmyslový provoz na okolní prostředí pochopitelně působí, stejně jako další faktory, které se v jeho blízkosti
nacházejí. To uvádím zcela jasně hned v úvodu, veškeré poznatky tuto skutečnost potvrzují, stejně jako moje dlouholetá
odborná praxe.
Z hlediska pachů slévárna představuje výraznější provoz. Při tavení vzniklá spalovací proces, který je vždy cítit. Roztavený
kov reaguje se slévárenským pískem, obsahujícím malé množství organických pryskyřic, které jsou pachově výrazné.
Komín kuplovny, licí pole, výroba jader – to vše v průběhu procesu vytváří směsici emisí a pachů, ke kterým se přidávají
i vlivy okolí, a to nejen dopravy.
Co byste řekl k tomu, že slévárna HEUNISCH zapáchá v okruhu
několika kilometrů v oblastech Líšně, Vinohrad nebo Židenic?
Slévárna HEUNISCH leží z hlediska obytných oblastí na severovýchodním větru. Tato území jsou – snad s výjimkou Líšně
a Slatiny – tedy za větrem. Vítr nejprve přechází přes slévárnu, poté zamíří na Vinohrady, Židenice a Juliánov. Je zajímavé,
že za celou dobu stížností se nikdo nepokusil čichem zjistit, zdali je tento zápach v převládajícím severovýchodním větru
cítit ještě před slévárnou. Je možné, že se přes inventuru surovin a provozovaných technologií, které slévárna používá,
v rámci větrné růžice objeví emisní „mix“ už před ní. Vždy tedy záleží na vhodném směru a rychlosti větru, změně tlaku
vzduchu při souhře s něčím, co se ve směru od slévárny objeví. Co si o tom myslím? Na prvním místě zvažuji nepravidelnosti
stížností. Nejsou trvalé a každodenní ve dnech, kdy je slévárna v provozu, objevují se i tehdy, kdy nevyrábí. Kromě dalších
kroků v provozu slévárny je proto zapotřebí pokusit se dohledat všechny stížnostní stavy, zahrnout danou výrobu
v konkrétních dnech v kombinaci s větrnou růžicí, změnami tlaku vzduchu apod.
Může zápach znamenat nějaké zdravotní ohrožení?
Pokud se pohybujete ve čtverci jednoho čtverečního kilometru se slévárnou uprostřed - a tedy mimo slévárnu - nepřipadá
jakékoli zdravotní nebezpečí do úvahy. To, co místním vadí, jsou čichové prahy, vztažené na jednotlivé suroviny,
komponenty a sloučeniny. To lze čichově a pocitově vnímat, ale v žádném případě nemůže mít jakýkoliv zdravotní dopad.
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Vystudoval Vysokou školu báňskou – fakultu hutní, obor slévárenství. Více než deset
let působil v odboru hygieny práce na Městské hygienické stanici Brno. Od roku 1985
na VUT, Fakulta strojního inženýrství, od r. 1990 byl vedoucím odboru Ekologického
inženýrství Ústavu procesního a ekologického inženýrství. V letech 1990 – 1994 byl
členem prvního Zastupitelstva města Brna s činností v oblasti životního prostředí
(předseda Strany Zelených v Brně). Od roku 1994 je držitelem osvědčení (EIA) pro
posuzování vlivů na životní prostředí. V roce 1997 získal postgraduálním studiem
na TU Drážďany – EIPOS osvědčení „auditor životního prostředí EU“. V roce 1998
vedl technické řešení eliminace bakterie legionely při epidemii na zdravotnickém
pracovišti pro transplantace IKEM Praha, následně realizoval expertízy v řadě
nemocnic a zařízeních. Od roku 1998 byl Krajským soudem jmenován znalcem
pro obor Ochrana a tvorba životního prostředí, od roku 2004 také pro technické
a hygienické problémy vodních obslužných systémů. Aktivní vynálezce (13 patentů
i jako spoluautor). Nyní je v důchodu.

Slévárna HEUNISCH provedla
v souvislosti s omezením pachů
několik opatření. Aktuálně zavádí
nový pojivový systém a stane se
první slévárnou šedé litiny v ČR,
která s tímto pojivovým systémem
pracuje. Novinka by měla přinést
pozitivní efekt v podobě snížení
emisí. Líšeňská slévárna dál
modernizovala vzduchotechniku,
která efektivněji odsává emise
a zapojila hořáky na podporu hoření
plynů, redukující pachové stopy.

www.heunisch.eu
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Fotbalisté SK Líšeň devátí mezi sportovními
kolektivy Brna
Opožděný 24. ročník Slavnostního vyhlášení nejlepšího sportovce města Brna, který se uskutečnil na jaře v hotelu Voroněž,
nesl i líšeňskou stopu. Poprvé bylo kvůli covidu vyhlášení společné za dva roky 2020 a 2021.
Téměř padesátka slavných sportovců, odborníků a novinářů se
sjednotila na prvenství olympijského vítěze ve sportovní střelbě
Jiřím Liptákovi.
Ve vyhlášení nejlepších kolektivů dostalo od odborníků body celkem 19 družstev. Mezi deseti nejlepšími se objevili i fotbalisté SK
Líšeň. Desítka: 1. střelci Komety, 2. cyklisté Dukly, 3. basebalisté
Draků, 4. triatlonisté Triatlon teamu, 5. basketbalistky Žabin, 6. ho-

kejisté Komety, 7. kanoistky Spojů, 8. plavci Komety, 9. fotbalisté
Líšně, 10. atleti Univerzity.
Oceněn byl na slavnostním večeru i bývalý hráč SK Líšeň Jan Silný,
od zimy hrající za prvoligový celek FK Jablonec. Obdržel Cenu fair-play za pohotový zákrok při druholigovém utkání se Zbrojovkou,
kdy přispěchal na pomoc pořadatelům při vniknutí dvou výtržníků
z kotle hostů na hřiště. Zabránil tím zranění člena pořadatelské
služby, pacifikujícího na trávníku druhého provinilce. Za svůj čin
sklidil Silný nejen potlesk, ale i přísné vyloučení. Disciplinární komise však od trestu upustila. Na sociálních sítích převažovalo
uznání a ocenění rychlého a rozhodného činu hráče Líšně.
l Miloslav Vlašić

Zprávy z Akademie 2022
Sotva jsme vstřebali dojmy z Akademie 2021, která se výjimečně konala na konci listopadu, už jsme začali s přípravami na
novou.
Naše taneční skupiny zkoušely nové choreografie, připravovaly
kostýmy. Slavnostně vyzdobený velký sál sokolovny, tak jak jej viděli diváci v úterý 26. dubna, se chystal večer předchozího dne.
Musely se nanosit lavičky, žíněnky, nové židle a hlavně opona, která zdobí prostor pro příchod účinkující. Protože nemáme aparaturu, která by ozvučila celý prostor, již několik let spolupracujeme se
zvukařem Radkem Šebestou. Asi nejtěžší je sestavit program. Některé děti cvičí v sokole, ale také tančí v NS Líšňáček, který je naším
pravidelným hostem. K tomu ještě cvičitelky připravují děti na vystoupení a pak také samy vystupují. Naše pozvání opět přijali žáci
ZUŠ Antonína Doležala.
Po krátkém úvodnímu slovu náčelnice všestrannosti, jako první
vystoupila taneční skupina Střevíčky se skladbou Winx. Pod vedením Evy Vrbové, tančily malé víly v krásných barevných kostýmech
a křidélka na jejich zádech se nádherně třepotala. Během pár okamžiků se taneční prostor proměnil ve sportoviště. Děti do 3 let,
v doprovodu rodičů, perfektně zvládly kotouly, klouzání po lavičce,
válení sudů, prolézání tunelu a další dovednosti, které se učí v hodinách pod vedením cvičitelky Jany Šuhajové. Taneční skupinu
Roxanne navštěvují děvčata již několik let a zvládají náročnější
choreografie. Bohužel zdravotní problémy a školní povinnosti jim
nedovolily nacvičit nový tanec, tak předvedly stejný, jako v listopadu. Přesto skladba Angeles se stuhami a působivými kostýmy,
znovu sklidila velký potlesk diváků. NS Líšňáček pod vedením Heleny Vrcholové, předvedl úspěšné pásmo, Já su malé řemesníček,
za které získali na Holešovském Sedmikvítku skvělé 3. místo. Na
krásný nástroj, tenorovou zobcovou flétnu, nám zahrála žákyně
ZUŠ Trnkova, Kristýna Macků. Známá melodie z filmu Ať žijí duchové, se nádherně rozezněna po celém sále. Taneční skupina Esperanza nás zavedla do manéže. Společně se svojí vedoucí, cirkusovým principálem Michaelou Vrbovou, v bohatě zdobených
kostýmech, zatančily skvělou show – The Greatest Showman. Vzápětí je vystřídali rodiče a děti do pěti let s cvičitelkou Terezou Nevrtalovou. Ti už zvládají cvičit na malé trampolíně, švédské bedně,
stojky, kotouly. Na ně navázaly předškolní děti s cvičitelkou Markétou Pálenskou. Opičí dráhu proskákaly jako blesk. Naše sokolky se
zapojily do nácviku sokolské skladby Optimistky, v rámci akce SokolGym 2022, s kterou budou vystupovat nejen na Sokolském Brně 12. 6. 2022. První veřejnou ukázku diváci přijali velmi vřele a řada
z nich si zavzpomínala na svoje účinkování na sletech.

NS Líšňáček ještě jednou vystupoval, tentokrát to byly starší děti.
I ony byly v Holešově a za pásmo Já řezník, te řezník, získaly 2. místo. Předposlední číslo bylo hudební. Pan učitel Milan Strejček ze
ZUŠ Trnkova přivedl druhou žákyni. Veronika Leflerová hrála na
flétnu skladbu z filmu Dívka na koštěti. I její předvedení bylo precizní a velký potlesk odměnou pro oba. Závěr, jako tradičně, patřil
taneční skupině Mystery. Tanec na ukrajinsko-polskou lidovou píseň Sokoly, si skupina vybrala už před dvěma roky. Text písně byl
aktuálnější víc, než kdo předpokládal. Choreografka Hana Závodská, dokáže zaplnit každý takt pohybem. Rychlý, svižný tanec plný
otoček, výskoků, změnou útvarů, byl ozdobou a vrcholem Akademie. Velkou měrou k tomu přispěly nádherné kostýmy od Evy Vrbové.
MČ Líšeň podpořila naši činnost dotací na kostýmy. Děkuji všem
cvičitelkám za jejich práci a všem, kteří jste nám pomohli tuto sváteční akci připravit.
l Hana Chmelová, náčelnice odboru všestrannosti

Nábor do taneční
skupiny Mystery
Tanec se součástí lidského bytí už od počátku. Tanec je přirozený
pohyb. Jeho prostřednictvím dokážeme vyjádřit své emoce, radost, energii, nálady, touhy. Rychlé životní tempo, stres, každodenní starosti, od toho všechno se dá uvolnit tancem. Nezastupitelná
je i fyzická kondice, kterou pravidelným pohybem získáváme. Rádi
mezi sebou uvítáme nové tváře každé úterý, 18.30–20.30, TJ Sokol
Brno-Líšeň,, Belcrediho 27
l Taneční skupiny Mystery, TJ Sokol Brno-Líšeň
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