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ZDARMA
Obyvatelé Líšně navrhovali novou podobu náměstí

Slovo starosty

Klidný park, rušné centrum
života, nebo kompromis. Obyvatelé Líšně v úterý 16. června diskutovali ve velkém sále líšeňské radnice o budoucí podobě náměstí Karla IV. Z jejich podnětů, ale i z vyplněných dotazníků, které jsou
k dispozici na stránkách radnice,
vzejde zadání pro architektonickou studii, která bude řešit nový
vzhled tohoto prostoru v centru
staré Líšně.
Debaty, kterou pořádala spolu
s líšeňskou radnicí Nadace Partnerství, se zúčastnilo asi šedesát lidí rozdělených do několika pracovních skupin. V těch pak nad leteckým plánem náměstí řešili to, co se jim na
současné podobě území líbí, co jim vadí a co a jak by se mělo změnit. Jedním ze sporných
bodů byla například budova obchodního střediska v centru náměstí. Diskutující ocenili
dostupnost služeb, nelíbil se jim ale její vzhled a v mnoha případech také poloha. K dalším záporům náměstí patřila zejména špatně řešená doprava včetně umístění parkovacích
míst a absence využitelné a příjemné klidové zóny.
Mezi návrhy na zlepšení pak byla třeba myšlenka nového centra služeb s obchody
a ordinacemi lékařů v zatím nevyužitém prostoru za konečnou tramvají směrem k náměstí,
nebo vznik parčíku s kavárnou a dětským hřištěm v proluce mezi domy u autobusové
zastávky ve směru do Slatiny.
Z celé debaty vzešlo několik desítek podnětů, které nyní Nadace Partnerství vyhodnotí a vypracuje základní podmínky pro zadání architektonické studie rekonstrukce náměstí. Architekti by se tak při svých projektech měli řídit především návrhy obyvatel Líšně.
Úpravy, na které chce radnice vyčlenit desítky milionů korun, by mohly začít v roce 2018.
Náměstí se tak snad změní z rušné křižovatky v důstojný prostor odkazující na bohatou
líšeňskou historii.
Jan Spěšný

První polovina roku je za námi. Za toto krátké období se podařilo mnohé. Plynule jsme navázali na předchozí plány
a projekty. Zkrášlujeme a oživujeme veřejná prostranství. Řešíme praktické drobnosti – jako veřejná wifi na „náměstí“ Jírova a v Rokli, i velké projekty. Za největší
úspěch považuji, že se podařilo dostavět
a slavnostně otevřít tribunu SK Líšeň. Postupně opravujeme všechny školy a otevřeli
jsme nová školní hřiště. Zpracováváme
projekty a koncepční dokumenty, které
mají zefektivnit údržbu zeleně, proměnit
„křižovatku“ na náměstí Karla IV., smysluplně a citlivě regulovat výstavbu na Kostelíčku, aby byla ochráněna kulturní památka kaple Panny Marie Pomocnice, rekultivovat park Trnkova a veřejný prostor
obchodního centra Masarova…
Je to dlouhý výčet a jistě je i mnohé co
se nedaří. Nicméně jsem chtěl krátce a pozitivně zrekapitulovat, kam Líšeň směřuje.
Chtěl bych Vám popřát příjemný klid
na dovolené, ať už u rybníka, na chatě, nebo u moře, pohodu letních dnů a večerů,
abychom všichni načerpali nových sil
a vrátili se odpočatí a s úsměvem domů
do Líšně.
Břetislav Štefan

Zveme občany na

veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 10. 9. 2015

Prùvod krojovaných vyjde ve 14 h
z ulice Kubelíkovy na námìstí Karla IV.
30. srpna
Hodová mše s úèastí stárkù v kostele sv. Jiljí v 10 h
4. záøí
Pøedhodová zábava u líšeòské radnice v 17 h

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.

Pøejeme všem líšeòským spoluobèanùm
léto plné slunce, odpoèinku a dobré nálady.
Redakèní rada Líšeòských novin
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Zprávy z radnice

Cyklistům udělá radost novinka
na lince 55 – kola jim převeze
cyklonosič
Autobusem si bez problémů i s kolem zajet k Mariánskému údolí
a dál už pokračovat právě na kole. Od soboty 13. června mohou cyklisté do svých plánů na výlet zahrnout i přesun městskou hromadnou
dopravou, aniž by se báli, že se s kolem do autobusu nevejdou. Na
vybraných spojích linky 55 totiž začnou jezdit vozy se speciálními
cyklonosiči, které pojmou až šest bicyklů.
„I když podobné způsoby převážení kol fungují na některých regionálních linkách, v městské dopravě v Česku je to ojedinělý projekt.
Věříme, že cyklonosiče budou u cestujících oblíbené a do budoucna
se nebráníme rozšíření systému i na další linky, které třeba mají cílovou zastávku u začátku cyklostezky,“ řekl generální ředitel DPMB
Miloš Havránek.

Městská část Brno-Líšeň nabízí k pronájmu
objekt Ondráčkova 134
Objekt se nachází na pozemku p. č. 3396 v k. ú. Líšeň, jehož
celková výměra činí 1004 m2. Předmětem pronájmu je budova
bývalé restaurace a k ní přiléhající dvůr o výměře cca 210 m2.
V zadní části dvora je rozestavěná budova jiného vlastníka, která
není předmětem pronájmu (ani touto budovou zastavěná část
pozemku).
Pronájem je možný od podzimu 2015, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, účel pronájmu není omezen.
Zájemci o pronájem mohou podávat své písemné nabídky
obsahující popis zamýšleného způsobu využití objektu a nabízenou výši nájemného do 14. 8. 2015 majetkoprávnímu odboru
ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno. Bližší informace JUDr.
Vacková, tel. 544 424 860, dv. č. 208.

Sdělení
Dne 30. 9. 2015 končí příjem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň pro rok 2016.
Žádosti podané po 30. 9. 2015 nebudou akceptovány
a nebudou předloženy příslušným odborem k projednání
v orgánech městské části.
Anna Mikulaková, majetkoprávní odbor

Vybrané spoje na lince 55 jedoucí ze zastávky Židenice, nádraží
do Mariánského údolí umožní přepravit šest kol na speciálním nosiči
na zádi autobusu. „Jedná se svařovanou pozinkovanou konstrukci,
která je uchycená na čtyřech čepech. Kola jsou zavěšena na hácích
a zafixována pomocí pásů suchých zipů, které umožňují velmi rychlé upevnění rámu kol. Zadní kolo drží také suchý zip a navíc je zabezpečeno zámečkem,“ vysvětlil provozní ředitel DPMB Jiří Valníček.
Nakládat a vykládat kola bude možné jen na některých zastávkách, aby nedocházelo k velkému zpoždění spojů a ostatních účastníků provozu. Jsou to zastávky Židenice, nádraží, Špačkova, Zetor-smyčka, Novolíšeňská, Jírova a Mariánské údolí. Zastávky budou
v seznamu zastávek v jízdním řádu označeny symbolem jízdního kola, speciální označení bude mít i autobus s nosičem. Pro přepravu
jízdního kola na cyklonosiči platí běžný tarif IDS JMK.
„Kola si cestující nakládají sami, řidič na ně dohlíží a kontroluje
upevnění. Následně kolo uzamkne. Majitel kola dostane žeton s číslem, na základě kterého mu pak bude kolo vydáno. Řidič může na
kola dohlížet pomocí kamery a monitoru v kabině. Monitor mohou
sledovat i cestující. Kola na nosiči jsou navíc speciálně pojištěna,“ doplnil vedoucí technického odboru DPMB Zdeněk Jarolín.
Cyklonosiče na pět autobusů byly nakoupeny s přispěním Evropské unie v rámci projektu CIVITAS 2MOVE2, do kterého je DPMB
zapojen. Cena jednoho nosiče byla 31 000 Kč.
Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a.s.

Spolky a sdružení

Činnost Klubu seniorů
v 1. pololetí 2015
První půlrok 2015 nám uběhl velice rychle, a je čas se za prací
Klubu seniorů ohlédnout. Činnost v novém roce byla zahájena vystoupením souboru Stará Líšeň pod vedením p. Žalkovské, děkujeme
za krásné vystoupení. Únorová členská schůze byla zaměřena na
změnu názvu – občanské sdružení na zapsaný spolek, podle zákona
304/2013 Sb. Byla to velká byrokratická bitva mezi klubem a Krajským soudem v Brně. Za to, že se to podařilo a za nezištnou pomoc
děkujeme p. JUDr. Vackové z ÚMČ Brno-Líšeň. Dále jsme pokračovali podle plánu, který schválila členská schůze. Oslava MDŽ – zazpíval nám soubor ZŠ Horníkova vedený p. učitelkou Mikulicovou.
Na Den matek vystoupil malý Líšňáček vedený p. učitelkou Vrchotovou. Oběma vřelé díky! Každý den v týdnu probíhá některá z našich
činností – kurz počítačů, klubové setkávání, vycházky, zdravotní
cvičení, plavání a oslavy jubilantů. Navštívili jsme 3 divadelní představení, 2 koncerty, 2 zdravotní přednášky, konalo se 6 zájezdů pořádaných klubem, z toho 3 do termálních lázní. Také se zúčastňujeme
akcí pořádaných radnicí, KC Líšeň a národopisnými soubory –
Líšeňské ostatky, Paměť Líšně (přednáška p. Brzobohatého, závěr
2. světové války v Líšni) a vzpomínka na padlé na líšeňském hřbitově,
40 let Národopisného souboru Líšňáci, cesta na Kostelíček, čtení
z poslední knížky Dr. Trávníčka a nasvícení Kostelíčka, návštěva výstavy Korunovační klenoty, Noc kostelů, Noc muzeí a trénování paměti v Klasu. Bohužel, také nás potkávají i smutné události, jako
pohřeb Pepy Trávníčka a nejstarší členky klubu p. A. Nožičkové, za
kterou p. farář sloužil zádušní mši. Také jemu děkujeme. Program KS
je pravidelně publikován v LN a na webu radnice. Teď se těšíme na
prázdninová setkávání v Mariánském údolí, kde opékáme špěkáčky,
někdo zahraje na kytary a ostatní si zazpíváme písničky. Za to, že
můžeme tento bohatý program uskutečňovat a pravidelně se scházet
děkujeme vedení radnice a p. starostovi Mgr. B. Štefanovi.
Za KS Brno-Líšeň, z.s. Blanka Tuscherová
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Klub informatiky byl zajímavý
a užitečný
Počítače, internet a další vymoženosti současné doby… Ať chceme či nechceme, obklopují i nás, členy Klubu seniorů Brno-Líšeň.
Pochopili jsme, že i nám mohou být užitečné, otevřít nám okno do
světa, zprostředkovat živý kontakt s blízkými, přinést poučení i zábavu. Proto jsme rádi využili velkorysou nabídku ředitele ZŠ Horníkova 1. Od září loňského roku jsme mohli jednou týdně bezplatně
navštěvovat Klub informatiky vedený zkušeným lektorem, využívat veškerými moderními technologiemi vybavenou počítačovou
učebnu.

Ing. Ladislav Škraňka nás ochotně a s porozuměním pro mentalitu starší generace provázel. Mnoho nového jsme se naučili, zdokonalili jsme se v dovednostech, které náš život mohou usnadňovat
i zpestřovat. V klubu jsme si vyměňovali poznatky a zkušenosti
a našli také pomoc při řešení problémů s provozem domácích počítačů, tiskáren či připojení k internetu. Vedoucímu klubu v tom kvalifikovaně a ochotně pomáhal i žák 7. A Filip Mojžíš.
Klub informatiky při ZŠ Horníkova 1 byl pro nás rozhodně
přínosný a zajímavý. Pokud budeme mít možnost, rozhodně ho chceme navštěvovat i v příštím školním roce. A zřejmě nezůstane jen
při nás devatenácti statečných, v našich stopách se budou chtít přidat
i další.
Vedení školy i vedoucímu klubu chceme i tímto způsobem poděkovat za dosavadní spolupráci. Na činnost v novém školním roce se
již těšíme.
Blanka Tuscherová,
předsedkyně Klubu seniorů Brno-Líšeň, z.s

Rodinné centrum PASTELKA o.s.
Nám. Karla IV. 4, 628 00 Brno-Líšeň
tel. 775 078 077, www.pastelka.net

Včeličky
Včeličky se do Líšeňské rokle nerozlétly, ale zůstaly v proskleném
úle, aby si je mohly děti, které přišly na dětský den, prohlédnout. Dětského dnu „Země v ohrožení“ se zúčastnila 5. června stovka dětí.
Sladkou medovou odměnu dostali ti, kteří úspěšně prošli všech 7 stanovišť s úkoly, jako např. výroba svíčky s včelího vosku. Akci pořádala RC Pastelka a včelaři (ZO Brno Líšeň).
Veronika Hradová

Přejeme všem dětem i jejich rodičům pěkné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.
líšeňské noviny
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Program Rodinného centra Pastelka od září 2015
den

čas

kurz

místo konání

lektor

Pondělí

08.00–13.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

09.00–10.00

Mrňousci III. (1,5–2 roky)

Dělňák

Markéta Dubová Nečasová

10.00–11.00

Mrňousci IV. (2–3 roky)

Dělňák

Markéta Dubová Nečasová

13.00–14.30

Miminka I. (2–8 měsíců)

Pastelka

Markéta Dubová Nečasová

14.30–16.00

Batolátka I. (8–15 měsíců)

Pastelka

Markéta Dubová Nečasová

17.00–19.00

Když zem dá hlínu (dospělí)/1× za 14 dní

Keramická dílna

Olga Fryčová Hořavová

09.00–10.30

Miminka II. (2–8 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30–12.00

Batolátka II. (8–15 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

14.30–16.00

Přírodovědný/včelařský kroužek (5–9 let)

Pastelka

Iva Drápelová

17.00–18.00

Hooping I. (děti + rodiče)

Dělňák

Hanka Petrovská

18.00–19.00

Hooping II. (začátečníci – dospělí)

Dělňák

Hanka Petrovská

17.45–18.45

Cvičení pro těhotné

Pastelka

Julie Jelínková

19.00–20.00

Aby záda nebolela
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)

Pastelka

Julie Jelínková

08.00–13.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

13.00–14.00

Cvičení po porodu

Pastelka

Julie Jelínková

17.00–18.00

Hrátky pro tvořivé ručičky (tvoření
pro děti 3–6 let s tématickými hrami)

Pastelka

Jarmila Dostálová

09.00–10.30

Mrňousci I. (15–24 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30–12.00

Mrňousci II. (2–3 roky)

Pastelka

Lenka Nováková

09.00–10.00

Mrňousci V. (2–3 roky)

Dělňák

Hanka Petrovská

10.00–11.00

Mrňousci VI. (1,5–2 roky)

Dělňák

Hanka Petrovská

16.30–17.30

Mrňousci VII. (2–4 roky)

Dělňák

Hanka Petrovská

17.30–18.30

Školkáčci (4–6 let)

Dělňák

Hanka Petrovská

08.00–13.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

13.30–14.30

Francouzština pro děti (4. a 5. třída)

Pastelka

Alliance française Brno, Darina Honsová

14.45–15.45

Francouzština pro děti (6. a 7. třída)

Pastelka

Alliance française Brno, Darina Honsová

16.00–17.00

Klas – Klub Aktivních Seniorů/1× za 14 dní

Farní kavárna

Iveta Kolářová

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Změna programu vyhrazena. Do kurzů je možné se hlásit elektronicky již od 1. 7. 2015 na www.pastelka.net.

Potulná kavárna Éléphant
– Jedinečné vyžití jak pro ty nejmenší, tak i pro ty největší!
– Letos sídlíme v parku Rokle u dětského hřiště,
zastávka Kotlanova.
– Každou středu od 17 hodin pohádky.
– Koncerty, blešáky, divadla pro velké, workshopy.
– Každý den od 18 hodin opékání špekáčků a klobás.
– Součástí stanu je též čítárna se spoustou knih.
– Sobota 18. 7. – povídání Josefa Zimovčáka o cestách a velocipedu.
Josef Zimovčák sedmkrát objel celou zeměkouli, je desetinásobným
mistrem světa na vysokém kole, za 28 dní projel napříč severní
Amerikou, absolvoval Tour de France, Giro d´Italia a La Vuelta
Espaňa, je zapsán v Guinesově knize rekordů a držitelem české ceny
Fair Play, účastní se mnoha charitativních akcí, např. projektu

Na kole dětem. Součástí přednášky bude také prostor pro vlastní
dotazy a možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, co taková jízda na
velocipedu obnáší!
Program pohádek:
1. 7. – O černém klobouku a duhovém míči –
			 Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka.
8. 7. – Z cyklu ročních období – Léto – Písničkové tetiny.
15. 7. – Divadlo Paravánek.
22. 7. – Interaktivní dílna – divadelní skupina Baterka.
29. 7. – Pohádkové kočičiny – Soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka.
5. 8. – Kolotoč pohádek – Divadlo Játojsem.
12. 8. – Měla babka čtyři jabka – divadlo Na Stromě.
19. 8. – Interaktivní dílna – divadelní Skupina Baterka.
26. 8. – S Tetinami v lese – Písničkové Tetiny.
1. 9. – Zimní pohádka – divadlo Sandry Riedlové.
9. 9. – Tři prasátka – divadlo Na Stromě.
Kontakt:
https://www.facebook.com/sapitovluzankach
sapitovlisni@seznam.cz
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

í Líšeňáci,
Milý
dopřejme si komfort centra LCOS a neztrácejme čas dlouhým dojížděním za nákupy.
Máme tu sortiment a služby potřebné pro
každodenní chod našich domácností. Parkování přímo u centra je samozřejmostí. Pro ty, kteří
se do Líšně nově přistěhovali, přinášíme níže

Přejeme všem léto
plné sluníčka
a pohody

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

přehled prodejen a provozů v LCOS na Masarově 7. Než tak učiníme, rádi bychom také informovali o novince, jež nás v těchto dnech čeká.
Líšeňská drogerie a Domácí potřeby se nově
propojí v jeden velký a prostorný obchod, který
nabídne nové služby, ještě širší sortiment a především pohodlnější nákupy na ploše o rozloze
více jak 400 m2. Velkoryse řešenou prodejnu

najdeme v krajních prostorách LCOS sousedících s Lékárnou. Nepřijdeme ani o Textil Anička, který se přesune na místo původní Drogerie
a Domácích potřeb. Novinka bude znamenat
omezení provozu v prvních 14ti dnech měsíce
července a to pouze v Domácích potřebách
a Textilu Anička. A nyní slibovaný přehled prodejen a provozů v LCOS v grafickém náhledu.

LÍŠEŇSKÁ
DROGERIE

fid
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nově propojené
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LÉKÁRNA
MASAROVA

CE
RESTAURA

Příchod od ul. Houbalova à

ß Příchod od ul. Synkova

pasáž Masarova 7 a 9
Dětská obuv

Bowling a sportbar

Supermarket

Po–Pá 8–19
So 8–12

20% SLEVA
5.

20% SLEVA
RYOR KOSMETIKY

1.–15.8.
Nivea tělové mléko různé druhy
400 ml + DÁREK Labello na rty
159 Kč
99 Kč
15.–31.8.
Nivea SOFT
krém 200 ml
99 Kč
59 Kč

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

Letní výhodné ceny
Hylak forte pro obnovu střevní mikroflóry 129 Kč
Endiaron 20 tbl proti průjmu
115 Kč
Magne B6 active - NOVINKA
121 Kč
Betakaroten 80+40 tbl
119 Kč
Predator forte sprej proti hmyzu
109 Kč
Panthenol Müller mléko 7%
na podrážděnou pokožku 200 ml
129 Kč
Corega lepidlo na zubní protézy extra silné 85 Kč

líšeňské noviny
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15.7.

DNY
15.–31.7.
Nivea sun dětské mléko SPF
50, 200 ml
279 Kč
199 Kč
Nivea S.O.S. mléko
po opalování 200ml
199 Kč
99 Kč

Centrum
Š

Opalovací mléko SPF 30, 200ml
249 Kč
189 Kč
Pleťový krém hydratační s UV filtry
99 Kč
79 Kč
Hydrofilní sprchový olej 200ml
105 Kč
75 Kč

1

Laky na nehty rychleschnoucí
69 Kč
45 Kč
NOVÉ lesky na rty
119 Kč
89 Kč
Řasenka ScandalEyes
XX-TREME
199 Kč
149 Kč

Vážení zákazníci,
z důvodu propojení obchodů a stěhování do větších
prostor budou Domácí potřeby ve dnech 1.–14.7.
mimo provoz.

L

Ve středu 15.7. všechny srdečně zveme na slavnostní otevření společné prodejny Líšeňské
drogerie a Domácích potřeb v nových prostorách.

S

LÍŠEŇSKÁ
DROGERIE

–31

.7.20

15

SRPEN
Při nákupu Tescoma výrobků za 250 Kč a více Vás
obdarujeme hodnotnými dárky od Tescomy dle
vlastního výběru.
SLUŽBY PRO VÁS
Broušení nožů a nůžek, opravna a čistírna oděvů,
půjčovna nářadí, tepovače a průmyslového
vysavače, výroba klíčů, kopírování, laminování
a barevný tisk. OD ZÁŘÍ NOVĚ VYVOLÁVÁNÍ
FOTOGRAFIÍ.

AKCE
SUNAR

5+1
RMA
A
D
Z
Sunar 2, 3, 4
NÍ
BALE

209 Kč

PO-PÁ 8-19/SO 8-12
PRÁZDNINOVÉ GRILOVÁNÍ
Při nákupu masa, uzenin nebo ryb nad 500 Kč
obdržíte koření nebo marinádu dle vlastního výběru
ZDARMA.
Předuzené sele
Vepřová půlka

199 Kč/1 kg
59 Kč/1 kg

Po celé prázdniny 20% sleva na vybrané
vybraných
druhy masa a uzenin.
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Na Horníkové celý rok společně kupředu!
Máme tu konec školního roku, čas zhodnocení. Co se na ZŠ Horníkova za tento školní
rok změnilo, na co jsme se letos zaměřili a kam
jsme pokročili?
Cizí jazyky
Jelikož jazykové zaměření je jedním z pilířů naší školy, věnovali jsme letos pozornost rozvoji výuky jazyků. Vznikla multimediální jazyková učebna se stoly uspořádanými do kruhu
pro snadnou konverzaci. V hodinách anglického i německého jazyka působili rodilí mluvčí.
Na podzim jsme se zapojili do projektu Edison,
kdy naši školu navštívilo 9 studentů z různých
částí světa, naši žáci je ubytovali a měli možnost
s nimi celý týden mluvit anglicky v rámci projektu o jejich zemích. Někteří žáci 2. stupně
poznali vybrané země dokonce osobně – vycestovali na týden do Anglie a na jeden den do Rakouska. Také učitelé se po celý rok společně
vzdělávali a rozvíjeli své jazykové znalosti.
Zapojení do projektů
Nově jsme se zapojili do projektu Rodiče
vítáni, který od přihlášených škol očekává
vstřícnost a úzkou spolupráci všech, kteří „do
školy nějak patří“. O všem, co jsme pro děti
i jejich rodiče za celý školní rok dělali, si každý
může přečíst na třídních a předmětových webových stránkách i na stránkách školy. A akcí
nebylo určitě málo! K těm nejzdařilejším patřil
Den předškoláků, Lampionový průvod, Vánoční a Velikonoční dílničky, Den země, Slavnostní školní akademie s pasováním prvňáčků na
Čtenáře. Rodiče si k nám přišli odpočinout na
zajímavé filmy do kinokavárny v rámci projektu Promítej i ty, aktivně se zapojili do akce
Ukliďme Česko! a některé babičky a dědečkové
se vzdělávali v počítačových kurzech.
Zařadili jsme se mezi 5 škol v Brně, které
získaly a mohou se pyšnit oceněním Férová
škola. Tento titul dokazuje, že naše škola netrpí
předsudky a kvalitně začleňuje principy in-

kluzivního vzdělávání.
Splnili jsme kritéria Ligy lidských práv, která
zahájila před 8 lety tento projekt, a dokázali
jsme tak, že vytváříme
spravedlivé prostředí
a podmínky pro kvalitní vzdělávání všech dětí, rozdíly vnímáme
jako bohatství a dokážeme je ve výchově
a vzdělávání využít.
Žáci ze školního
parlamentu svědomitě
řešili úkoly programu
Ekoškola a doufáme, že v příštím školním roce
si zasloužíme tento eko-titul.
Vybavení školy
Věnujeme velkou pozornost i vyžití našich
žáků o přestávkách – přestávka není jen o doplnění energie. Ve škole plní právě opačnou funkci. Herní prvky stolní fotbálek a ping-pong jsme
rozšířili o možnost házet si na koš, kopat na
branku, vyzkoušet si balancovadlo, malovat na
chodbách na tabule nebo si jen tak natáhnout
záda na žíněnce, udělat si soukromí v malém
stanu. Do jednoho patra jsme v letošním roce
pořídili i CHACHA BOX = multifunkční indoorové hřiště. Ve volných hodinách jsme žákům umožnili volný přístup na wi-fi ve školním
klubu.
Žákovské aktivity
Kdo občas zavítá k nám do školy, jistě nemine nové pěstitelské políčko a skleník se zeleninou vypěstovanou dětmi. Až povyroste nově
vysázená stromová stezka, ovocné stromy a keře, zkrášlí okolí školy a dobroty, které na nich
vyrostou, budou dětem sladkou odměnou za
jejich pilnou zahradnickou práci. V nově opraveném atriu zurčí fontánka a všichni si tu mo-

hou posedět na lavičkách, které rekonstruovali
žáci 6. a 7. ročníků v pracovních činnostech.
Novou tradicí se stalo vydávání školního časopisu Soviny žákovskou redakcí pod vedením
p. učitelky Hasoňové.
Všichni jsme rádi, že se nám celoroční práce dařila, měli jsme z ní radost a těšíme se, že
v ní po prázdninovém odpočinku budeme pokračovat!
Pohodové prázdniny přeje
vedení školy ZŠ a MŠ Horníkova

„Edukativky“
na ZŠ Masarova
Letošní rok na naší škole proběhly od
února do dubna edukativně-stimulační
skupinky. Rodiče projevili velký zájem,
proto jsme otevřeli 5 skupinek po 12
dětech.
Děti se seznámily s prostředím školy
a osvojily si základní dovednosti a znalosti
potřebné pro vstup do 1. třídy. Po 10 týdnech jsme se rozloučili a děti si odnesly své
1. vysvědčení.
Mgr. Eva Zejdová

ZŠ Novolíšeňská a deset „nej“ z královské Anglie
Jak nejlépe motivovat žáky k učení se cizím jazykům? Ukázat
jim, že získané znalosti mají smysl a budou se jim hodit v praxi.
A nejlépe přímo v zemi, kde je tento jazyk společný pro všechny obyvatele. V duchu této zásady se skupina žáků 9. ročníku s vyučujícími AJ vypravila na šestidenní poznávací zájezd do Velké Británie.
Ostrovní země nám nejprve připravila překážku v podobě kanálu La Manche, který jsme překonávali trajektem na bouřkou rozvlněném moři. Nejen my, typičtí suchozemci, ale i příslušníci dalších
národů, kteří s námi sdíleli palubu, se potýkali s následky mořské
nemoci. Okamžikem vylodění se nám však Anglie jakoby pokusila
vše vynahradit.
Čekaly nás čtyři slunečné dny a pestrý program. V něm nesměly
chybět hlavní symboly Londýna, který jsme navštívili nejprve. Pojmy
z učebnic a filmů jako Big Ben, Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, Tower nebo Greenwich se stávaly reálnými místy, o jejichž
turistické atraktivitě nás přesvědčovali neustále proudící davy návštěvníků. Stejná situace se opakovala i na prehistorickém Stonehenge, v univerzitním městě Cambridge nebo v malebných městech
Salizbury a Winchester. U nás méně známé, ale pro kluky o to přitažlivější, se ukázalo letecké a válečné muzeum v Duxdorfu.
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Datum 5. června a vyprazdňující se peněženky, kterým jsme dali
zabrat na nákupech na známé Oxford Street nebo v populárním
Poundlandu, byly signály, že se musíme připravit na zpáteční cestu.
Poděkovali jsme za péči londýnským rodinám, které nám poskytovaly ubytování a stravu, a vydali jsme se na zpáteční cestu k domovu.
Věra Fabíková, vyučující ZŠ Novolíšeňská

líšeňské noviny
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Školní družina na ZŠ a MŠ Horníkova
Součástí každé základní školy jsou zařízení, která dětem poskytují zázemí v době po vyučování. Mohou to být školní kluby pro
starší děti nebo školní družina pro mladší žáky. V minulosti byla
školní družina často pejorativně označována jako organizované
hlídání dětí. Dnes je samozřejmostí komplexní přístup k dítěti
a jeho rodinnému zázemí, respektování individuálních možností
a schopností všech dětí. Naplnit tyto požadavky je mnohdy obtížné,
ale čas od času je nutné zastavení a malé bilancování uplynulého.
V měsíci červnu, ke konci školního roku, je právě taková příležitost.
Téměř deset uplynulých měsíců nám poskytlo prostor pro mnohé
velmi povedené aktivity. Některé přímo navazovaly na celoškolní
akce, jiné vyplynuly z vlastních plánů školní družiny. Jejich výčet by
byl opravdu dlouhý. Každý měsíc jsme měli nejméně jednu, ale častěji
dvě až tři akce. Unavovat váženého čtenáře dlouhým seznamem jistě
není nutné, na webových stránkách školy www.zshornikova.cz je každý zájemce snadno objeví. Proto bych zmínila jen ty nejúspěšnější.
Hned na podzim si děti na vlastní oči prohlédly neobvyklá terarijní zvířátka, která nám jejich chovatel předvedl v celé kráse. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavostí. Navíc pohladit hada nebo pochovat
si malého ježečka se nepoštěstí každý den.
Tradiční masopustní karneval je velmi oblíbenou a dlouho očekávanou veselicí. V průběhu zimy nevynecháváme ani zimní sporty
a blízkost Salesiánského střediska poskytuje možnost společného
bruslení. Letos to bylo za přispění rodičů, kteří iniciativně nabídli
svůj doprovod a pomoc, zejména při obouvání a zavazování bruslí.
Jejich účast byla neocenitelná!
Neměla bych zapomenout ani na velmi pěkná setkání s rodiči,
mezi která patří například podzimní dýňování nebo vánoční a velikonoční dílničky.
V průběhu měsíce března jsme podporovali a rozvíjeli čtenářské
schopnosti dětí v projektu Malého čtenáře. Součástí byla návštěva

místní knihovny a vyústěním byla účast ve výtvarné soutěži Kouzelný svět knihy, ve které naši prvňáčci získali v kategorii mladších žáků
pěkné 3. místo.
Intenzivně se věnujeme i sportu a proto jsme se již tradičně
zúčastnili obvodního atletického závodu v trojboji, kde se naše školní
družina umístila na krásném 2. místě v celkovém pořadí. V jednotlivcích v kategorii starších žáků obhájil 3. místo Šimon Vrba. V kategorii starších žákyň jsme získaly 1. a 2. místo. Klára Klementová
a Stela Holasová tak postupují do městského kola. Věříme, že budou
stejně úspěšné jako v obvodním kole.
Doufáme, že vše naplánované se nám ještě do konce školního
roku podaří zrealizovat, a naše cíle v podobě spokojených dětí budou
dosaženy. Závěrem nezbývá než všem dětem a jejich rodičům popřát
krásné prázdniny, plné slunce a pohody.
Za kolektiv školní družiny Jindra Peloušková

Finále Majlontské školní ligy v miniházené
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 vyvrcholil celoroční turnaj Majlontské
školní ligy v miniházené.
Na tomto finále se sešly opravdu silné týmy ze škol z celého Brna.
Naši školu reprezentovaly 2 týmy: Modří tygři byli zastoupeni žáky
ze 4. a 5. tříd, v celkovém bodovém hodnocení nakonec vybojovali
stříbrný pohár.
V mladší kategorii se objevili nadějní hráči ze 3. tříd a za celoroční snažení byli odměněni bronzovým pohárem.
Nejlepšími střelci z našich týmů byli Denis Novotný z 5. B a Michal Červenka ze 3. A. Chlapcům blahopřejeme.
Eva Proklešková,
ZŠ Masarova

Zlatí tygři: zleva: Tonda Ježek 3. B, Šimon Tománek 3. B, David Štědroňský
3. A, Jakub Podešva 3. C, David Košulič 3. C, dole: Michal Červenka 3. A, Michal Hochman 3. A, Zdeněk Novotný 3. C
líšeňské noviny

Modří tygři:
zleva: Vít Hoda 5. B, Jiří Doležel 4. A, Patrik Růžička 5. B, Lukáš Vobr 4. A,
uprostřed: Dominik Steiner 5. B, Denis Novotný 5. B, dole: Patrik Karas 4. A
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Stalo se

Zahradní slavnost

V sobotu 14. června se hřiště Saleska na chvíli proměnila v jednu velkou narozeninovou
párty. Malou ochutnávkou činností Saleska

i aktivní účastníci klubu, kterým není jedno,
co se kolem děje… Díky! Tvůj klub VeSPOD.

Chystáme pro vás

pak bylo vystoupení kroužku aerobiku a fotbalové utkání, slack line a jízda na jednokolce. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno
ovocné i zeleninové občerstvení. Na stanovi-

zastavit týmy ostřílených borců honících se
za kulatým nesmyslem. Vítězem se stali
všichni, kteří si turnaj užili a zpříjemnili si
horké odpoledne.
Všem účastníkům i organizátorům děkujeme.
Jirka Paleček-Pali

Brigáda klubu VeSPOD

Nejen se bavit a užívat si, ale také občas pomoci! To byla myšlenka jarní brigády klubu
VeSPOD. Přišli ti, co chtěli. Společně jsme
vysbírali odpadky kolem klubu a Saleska,
shrabali trávu, vysáli koberce a kulečník,
promazali kalča. Máme radost, že se najdou

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ STŘEDISKA
Během prázdnin probíhají příměstské a pobytové tábory.
VeSPOD a Oratoř přejí všem účastníkům
a příznivcům pěkné prázdniny. Provoz zahájíme 7. 9. Kroužky a programy Klubu rodičů
a dětí zahájí činnost v týdnu od 14. 9. 2015.

Nový školní rok

PŘIHLAŠOVÁNÍ a zápis do kroužků a aktivit Klubu rodičů a dětí bude probíhat on-line
na www.salesko.cz od 2. 9. do 9. 9. 2015.
Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ A ZÁPISŮ v Salesku, který se uskuteční ve středu 2. září od 14.00 hodin v prostorách Saleska. Můžete si prohlédnout středisko, informovat se o aktivitách a přihlásit
se do programů.

Kouzlo řemesel na ZŠ Masarova
štích nás čekalo mnoho zajímavých úkolů,
které bylo potřeba plnit.
Zahradní slavností jsme chtěli poděkovat
všem dětem a jejich rodičům za další rok,
který jsme mohli společně prožít v rámci našich programů a aktivit. Toto poděkování

bylo zřejmě dobře přijato – spousta návštěvníků, dobrá nálada, krásné počasí a radostné
úsměvy na tvářích dětí.
Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se v září
zase na viděnou.
Lukáš Zajíček

Battle futsal VeSPOD

Fotbalový turnaj pro mládež se uskutečnil
začátkem června na hřištích Saleska. Tradičně se jej zúčastnily děti z klubu VeSPOD
a Nízkoprahového klubu Likusák. Hrálo se
za náročných klimatických podmínek, ale
ostré slunce a rozpálené hřiště nemohlo
8

Učitelé a studenti Středního odborného učiliště tradičních řemesel Brno přijeli za námi
v prvním červnovém týdnu s ukázkou řemesel, která se vyučují na jejich střední škole. Přivezli s sebou umělecké kováře, truhláře, kosmetičky, kadeřnice a designéry interiérů. Žáci
naší i církevní školy Jana Husa si prakticky vyzkoušeli řemeslnou práci. Velký zájem byl ze
strany žáků druhého stupně, kteří zvažují volbu střední školy, ale i mladších žáků. Pro většinu
z nich to byla první zkušenost s řemesly. Skutečnost, že měli možnost si sami vyzkoušet různé
práce, může být určující při výběru školy a řemesla, kterým se jednou budou zabývat.
S kováři vykovali vlastní hřebík, kadeřnice nám vytvořily účesy, kosmetičky poradily
s péčí o pleť. Na stanovišti designu interiérů byla pro žáky připravená soutěž. U truhlářů si
vyzkoušeli svou zručnost při opracování dřeva. Pod dozorem pana Mgr. Romana Rychlého
se žáci seznámili s gravírovacími frézkami a lupénkovou elektrickou pilkou. Celé dopoledne
hudebně doprovázel
program kytarista.
Akce byla velmi
úspěšná. Děkujeme
paní Ing. Marii Číkové, všem ostatním
vyučujícím a studentům za organizaci a přípravu projektu „kouzla řemesel“. Těšíme se
i v příštích letech
na další spolupráci.
Mgr. Lída Fejová
a Mgr. Linda Teyschlová
za školní poradenské
pracoviště ZŠ Masarova,
Brno

líšeňské noviny

Z kultury

Národopisná slavnost 2015
Letošní rok je z hlediska líšeňského národopisu rokem hned několika výročí. Připomněli jsme si je na Národopisné slavnosti Františka Svobody a Josefa Trávníčka, která se 23. května konala v líšeňském Dělňáku. Prvním jubilantem byla sama tato slavnost – letos
tomu bylo 15 let, kdy jsme zde na Františka Svobodu vzpomínali
poprvé. Kulaté 40. výročí pak oslavil Národopisný soubor Líšňáci,
jemuž přišli spolu s domácími gratulovat také hosté z Velké Bíteše. Na
závěr programu, v němž kromě Bítešanu vystoupil soubor Stará Líšeň, Líšňáček i Cimbálová muzika Líšňáci, jsme zavzpomínali na ty,
kdo se na vedení NS Líšňáci podíleli v minulých letech. Chvílí nejvzácnější pak bylo poděkování tomu, kdo souboru v posledních letech věnoval nejvíce úsilí a energie – panu Josefu Trávníčkovi, který
by se právě v tento den dožil 45 let. Věříme, že byl při všech těchto
oslavách s námi; naše díky vyjádřené kyticí za něj převzala jeho maminka. Vzpomínání na historii NS Líšňáci pak pokračovalo i po
skončení národopisné přehlídky besedou z cyklu „Paměť Líšně“.
Také vzpomínání na Pepu, jak jsme mu mnozí říkali, mělo své
pokračování. Jeho rodinní příslušníci, blízcí přátelé, kamarádi, kolegové i další účastníci se znovu 29. května v 19 h sešli u zámku, aby
zahájili symbolickou pouť na Kostelíček. Během několika zastávek na
hezkých místech Líšně zazněly úryvky z jeho poslední knihy „Koste-

líček Panny Marie Líšeňské“. Rozsvícený Kostelíček, který pak ve tmě
zářil do daleka a k němuž se možná i proto ještě pozdě večer sbíhali
lidé, jako by souzněl s mottem právě probíhající Noci kostelů – Žádná
tma pro tebe není temná, noc jako den svítí... Ať se naplní již minule
zmiňovaný Pepův oblíbený citát o tom, že všechno má svůj čas –
ať pro nás navzdory všemu nepřestává čas naděje...
Milena Tomanová

Poděkování za Festival Líšeň sobě
Chtěla bych ze srdce poděkovat Vám, kteří jste se podíleli na letošním Festivalu Líšeň sobě. Děkuji za přípravu, organizaci, odehraná představení a koncerty, za čtení, výstavy a dílny, za dobroty k jídlu

Foto Mirka Knoblochová

i pití. Děkuji za milou atmosféru a za to, že jsme se společně sešli,
abychom něco vytvořili a udělali sobě i druhým radost. Děkuji
za zpřístupnění míst, v nichž jsme se mohli setkat – rodině Belcredi
za zámecký park, farnosti za Kostelíček, díky za hřiště Sokolovny,
stadion SK Líšeň, Dělňák, zahradu Orlovny. Děkuji městské části
za poskytnutí prostředků k zajištění festivalu a obzvláště děkuji

Vám, kteří jste festival chtěli a byli ochotni to dát najevo – bez motivace a vědomí smysluplnosti by se nedělo nic.
Na portálu vlisni.cz zveřejňujeme fotografie z jednotlivých dnů
Festivalu. Připojte se také a pošlete nám své fotky a záznamy, nebo
nám jen tak něco napište, budeme za to rádi.
Za organizátory Festivalu a spolek Líšeň sobě
Pavla Dombrovská

Z dopisů čtenářů

Osvobození Líšně
V příspěvku věnovaném vzpomínkové akci k 70. výročí osvobození
Líšně se Daniel Borecký z KSČM mj. zmínil o tom, že „zde zazněla slova
vzdoru proti hrozbě války a návratu fašismu do našich ulic.“ Škoda, že
autor toto vyjádření blíže nespecifikoval. Jinak by asi musel konstatovat,
že aktuální hrozbou současné Evropě je agresivní politika neostalinistického Ruska v čele s bývalým důstojníkem KGB V. Putinem.
V duchu tradiční komunistické propagandy vyznívá také varování
před návratem fašismu. Vycházeje ze zjištění, že v naší zemi neexistuje
fašistická strana s reálnou šancí uspět v parlamentních volbách, se spíše
nabízí otázka, zda nejde o šíření poplašné zprávy.
František Mouka, Líšeň

(Příspěvky uvedené v této rubrice nemusí vyjadřovat názor redakce.)
líšeňské noviny
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Tenisový turnaj ve dvouhře 2015
V sobotu 13. 6. uspořádal Tenisový klub Líšeň ve spolupráci se Sportovní komisí RMČ Brno-Líšeň a TC Gaudeo Brno 8. ročník tenisového
turnaje neregistrovaných hráčů, a to stejně jako loni, ve dvouhře.
Velké vedro, které panovalo po celý den v areálu SPORT CENTRA
GAUDEO na ulici Střelnice (u lesního lomu v Líšni), vedlo pořadatele
k úpravě hracího systému turnaje. Vzhledem k velkému předpokládanému počtu zápasů se všechna utkání hrála na jeden vítězný set. Na turnaji
se sešli hráči různého věkového složení, mezi účastníky byla také jedna
žena.
Hráči byli vylosováni do skupin, ve kterých hrál každý s každým. Po
odehrání všech zápasů ve skupinách postoupilo nejlepších osm účastníků do čtvrtfinále, kde se dále hrálo vyřazovacím způsobem až do konce
turnaje. Turnaj se dohrával až do konečného pořadí, každý po jeho skončení věděl, na kolikátém místě skončil.
Čtvrtfinálové dvojice tvořili hráči: Jeřábek – Jelínková, Koudelka –
Slezák, M. Breicetl – Tůma a Komorník – Mimráček. Po jejich vzájemných soubojích zůstali v semifinále Jeřábek – Koudelka a M. Breicetl –
Mimráček. Do finále se probojovali Jeřábek s Mimráčkem a o třetí místo
si zahráli Koudelka s Martinem Breicetlem.
Vítězem turnaje se stal Jeřábek, který porazil Mimráčka 6 : 1, boj
o třetí místo získal pro sebe Koudelka po vítězství nad Breicetlem 6 : 4.
Pro účastníky turnaje připravili pořadatelé zpestření ve formě občerstvení – tradičně opékání špekáčků. Hráči na prvních třech místech obdrželi po skončení turnaje věcné ceny.

Konečné pořadí turnaje: 1. Vladimír Jeřábek, 2. Václav Mimráček,
3. Robert Koudelka, 4. Martin Breicetl.
Fotogarie z turnaje naleznete na www.brno-lisen.cz ve sportovní
rubrice.

Ladislav Breicetl

Pohár mládeže Jihomoravského
tenisového svazu 2014
Již šestý ročník má za sebou „POHÁR JTS MLÁDEŽE“. Tento
pohár celý rok mapuje výsledky všech klubů v rámci Jihomoravského
kraje. Do poháru jsou započítávány výsledky pouze v mládežnických
kategoriích. Jedná se o výsledky jednotlivců na okresních přeborech
a mistrovství ČR jak v zimě, tak i v létě i v soutěžích družstev. Systém
je nastaven tak, aby kvalitě mohla konkurovat kvantita. Důvodem
je to, že si JTS váží práce s mládeží v jednotlivých klubech. Náš oddíl
se v předešlých letech umisťoval převážně na medailových pozicích
(výjimkou byl rok 2013) a to nás řadí mezi nejúspěšnější oddíly
v rámci JTS.

Letošního poháru se účastnilo téměř osmdesát oddílů z celého
Jihomoravského kraje. Nejlepších deset klubů bylo pozváno na slavnostní vyhlášení, které se konalo v krásném prostředí zámku Valeč
nedaleko Třebíče. Závěrečného ceremoniálu se účastnil osobně prezident ČTS Ing. Ivo Kaderka, předseda rady ČTS Ing. Zdenek Štengl
a předseda JTS Mgr. Jan Macharáček. Náš oddíl si vedl v sezoně
2013–2014 výborně a byl vyhlášen na krásném třetím místě ziskem
340 bodů. Před námi se umístily dva kluby, které za výsledky v anketě
jdou různou cestou. Na druhém místě se umístil Agrofert Prostějov
se ziskem 460 bodů, který je sběratelem titulů jak v soutěžích jednotlivců, tak i v soutěži družstev. Vítězem poháru se stalo družstvo TC
BRNO, které jde cestou kvantity, hlavně v soutěžích družstev. Náš
oddíl se snaží mít od každého něco a za loňskou sezonu to stačilo na
krásné třetí místo.
Chtěl bych poděkovat nejen všem hráčům a hráčkám našeho oddílu. Dík patří i rodičům, kteří se svými dětmi objíždějí turnaje jednotlivců i soutěže družstev.
M. Juda

Líšeňský dráček
Dne 14. 6. 2015 uspořádal zájmový spolek Život na kolech 1. ročník dětského cyklistického závodu Líšeňský dráček. Závod se konal
na bezpečné trase na louce před restaurací Eldorado v Brně-Líšni,
Mariánském údolí. Záštitu nad závodem převzal starosta městské
části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan, který provedl slavnostní zahájení a poté také odstartoval kategorie nejmladších dětí. Akce se
zúčastnilo celkem 52 dětí v šesti kategoriích (kluci a holky byli hodnoceni zvlášť). Oceněny byly všechny zúčastněné děti a ty nejlepší si
pak převzaly hodnotné ceny od sponzorů a partnerů závodu na stupních vítězů. Zpestřením pro malé závodníky byl vložený závod rodičů, kterého se zúčastnilo 5 tatínků a 2 maminky. Akcí provázel oblíbený moderátor České televize Ondřej Blaho. Příjemným doplněním
závodu byla ukázka policejní techniky a vybavení ze strany příslušníků Policie ČR.
Vzhledem k pochvalným ohlasům z řad malých závodníků i jejich rodičů, bychom rádi stejnou akci uspořádali i v příštím roce.
Za pořadatele Život na kolech z.s. Pavel Blahoudek
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inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Koupím dům v Líšni nebo okolí, horší stav nevadí. Tel.: 736 123 995.
 Z důvodu stěhování hledám ke koupi byt v Líšni, prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910.
 JAZYKOVÉ KURZY V LÍŠNI Jazyková škola Líšeň English pořádá kurzy:
individuální, skupinové, letní, kurzy s hlídáním dětí a další. Výuka v Líšni.
Bližší info: 776 857 806, www.lisenenglish.cz. Těšíme se na Vás!
 Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
 MALÍŘ POKOJŮ, tel. 604 518 776, Brno.
 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 Malířské a natěračské práce. Cena dle dohody. Tel.: 736 661 644.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.
 CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Líšeň, Konrádova 2a, výměníková
stanice. Otevřeno: Po–Pá 10–18, So 9–12 h. Těšíme se na vaši návštěvu.
 Koupím byt 2+kk, 3+kk v OV, Líšeň, lokalita ul. Otiskova, Leskauerova, Poslušného, Letecká. Ideálně bez RK. Rychlé seriózní jednání.
Prosím nabídněte. Mobil: 790 004 531, e-mail: jurazbrna@atlas.cz.
 Levná rekreace v rod. domku na ČM vrch. Tel. 604 247 252.
 MAT+FYZ o prázdninách doučím, i reparát. Tel. 774 621 703.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 Ihned pronajmu uzamykatelnou garáž u ul. Elplova. Tel.: 603 786 471.
 Investor koupí byt vhodný k dalšímu pronájmu. Tel.: 602 833 381.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 HLEDÁME BYT 3+1 V LÍŠNI – ULICE JOSEFY FAIMONOVÉ,
ZIKOVA, ELPLOVA, HORNÍKOVA. VOLEJTE 739 378 577.

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“

Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod.,
So 9–12 a 14–20 hod. Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC

Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice

tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz

KURZY PILATES od záøí 2015
Líšeò – KCL KOTLANKA
po 8:30 + 17 h, st 17 h, èt 17 h
Individuální výuka, speciální pomùcky.
info + rezervace: www.fitclubvalerie.cz

Navštivte nás

LÉKÁRNA

pod Klajdovkou
NABÍZÍME:

Horníkova 34, Brno-Líšeň
AUTOBUSY č. 45, 78 – zast. Velká Klajdovka
TRAMVAJ č. 8 – zast. Kotlanova

KLIENTSKÉ KARTY
VÝHODNÉ CENY A DOPLATKY
SLEVOVÉ AKCE
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
ŠIROKÁ NABÍDKA
ZDRAVOTNÍ OBUVI
A LÉČEBNÉ KOSMETIKY

Otevírací doba:
Pondělí – Čtvrtek
7.00–18.00 hodin
Pátek
7.00–15.00 hodin
+450 544 210 118
+420 603 486 467
info@lekhornik.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 %.
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Slavnostní otevření tribuny
Fotbalový klub SK Líšeň v úterý 16. června překročil další
z významných milníků ve své historii. Po osmi letech otevřeli zástupci Jihomoravského kraje, města Brna, líšeňské radnice a Fotbalové asociace ČR tribunu na hlavním hřišti. Investice ve výši
téměř 30 mil. Kč posune klub zase o další kus dopředu. Zázemí
a kabiny pro hráče, delegáty, rozhodčí a novináře odpovídá parametrům druhé fotbalové ligy. Na zastřešené tribuně najde místo
570 diváků.
Michal Šebela (foto J. Prodělal)

Pásku k nové tribuně slavnostně přestřihli bývalý primátor Roman Onderka
a starostové René Novotný ze sousedních Židenic a Břetislav Štefan za domácí Líšeň.

Úspěchy mladých fotbalových
nadějí SK Líšeň
Důsledná práce s mládeží se fotbalovému klubu SK Líšeň vyplácí. Také v letošním roce vybojovalo několik mládežnických týmů první místa v ligových soutěžích ve svých kategoriích. Povedlo
se to starším žákům v kategorii U15 a přípravkám U10A, U9A
a U9B. Mladší přípravky vedl trenér Radek Řezník. Oba celky A
i B dovedl kromě vítězství v lize ještě k několika prvním místům
na turnajích, kterých bylo za sezonu kolem čtyřiceti a vždy byly
nejhůře třetí. Dokázali porazit například Slavii Praha, Sigmu
Olomouc, Viktorii Plzeň, Baník Ostrava, Zbrojovku Brno i Slovan
Bratislava. „Za největší úspěch ale považuji to, že všechny kluky
a jednu holku fotbal pořád baví a na trénincích máme devadesátiprocentní účast,“ uvedl trenér Řezník. I starší přípravka U10 měla
velice úspěšnou sezonu. Potřetí za sebou vyhrála Zimní halovou
ligu a v konkurenci 48 týmů postoupila do Velkého finále E-ON
junior cupu v září v Českých Budějovicích. V městské soutěži skončilo A družstvo první a Béčko druhé. „Vyhráli jsme ještě tři halové
turnaje. V kádru máme dvaadvacet hráčů,“ doplnil vedoucí týmu
David Linger. Vítězství ve své soutěži slaví i starší žáci U15 pod
vedením Jakuba Husičky. Hned na začátku sezony si stanovili cíl
skončit do třetího místa, ale nakonec se jim povedlo ligu vyhrát.
Na jaře prohráli jediné utkání ve Znojmě a stabilní kádr a stabilní
výkonnost je dovedla ke zlatu. „Chtěl bych poděkovat všem hráčům, protože titul si zaslouží. Udělali obrovský fotbalový posun
dopředu a Líšeň v nich má velkou naději do budoucna. Každý se na
nás jako na lídra tabulky chtěl vytáhnout, ale kluci těžké zápasy
zvládli,“ pochvaloval si Husička. Trenér také připomněl přínos svého předchůdce Richarda Dostálka a celého realizačního týmu kolem U15.
Michal Šebela

Radnice na hřišti neuspěla

Součástí slavnostního otevření tribuny bylo ocenění mládežnických týmů
SK Líšeň, které vyhrály své ligové soutěže.

V neděli 24. května odehráli na hřišti SK Líšeň jubilejní páté
přátelské utkání tradiční rivalové – týmy líšeňské radnice a fotbalových funkcionářů. Před samotným výkopem to vypadalo na nevyhnutelný debakl domácích fotbalistů. Trenér Jozef Sedláček
a jeho asistent (alespoň pro tuto chvíli) Břetislav Štefan dali dohromady celek nabitý hvězdnými jmény: ředitelé škol Novák, Burda
či Zálešák, mistr světa Hubáček, futsalová legenda Machů a mnoho
dalších. Mužstvo SK Líšeň sice také oplývalo zvučnými jmény:
Hladiš, Derfl či Šperka, ale kádr zdaleka nemělo tak široký. Přesto
se nakonec projevila o kapánek větší fotbalovost domácích a vítězství tentokrát zůstalo doma.
(Funkcionáři SK Líšeň – Radnice Brno-Líšeň 5:2, branky: Linger 2,
Krajíček, Vejmělek, Šebela – Novák, Zendulka.)
Michal Šebela

Novou tribunu pokřtilo mezinárodní utkání výběrů U15 Jihomoravského
a Bratislavského kraje. Hosté vyhráli 3:2.

Zástupci líšeňské radnice a místních fotbalistů proti sobě nastoupili už popáté. Letos vyhráli domácí v modrých dresech 5:2. Foto Martin Kocourek ml.
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