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Klíčem je dialog – parkování na ulici
Josefy Faimonové
Radnice městské části Brno-Líšeň zjišťovala názor lidí bydlících na ulici Josefy Faimonové prostřednictvím ankety, na jejímž
vypsání jsme se dohodli s účastníky debaty letos v dubnu. Anketa
měla zjistit, jaké jsou názory tamních obyvatel na řešení chybějících parkovacích míst, a zda jsou případně ochotni obětovat novým stáním zelenou plochu.
Z mého pohledu jsou celkem tři možná řešení, přičemž dvě
z nich zahrnují vybudování parkovacích míst a třetí znamená zachování současného stavu. Jednou z možností, jak tamní problém
řešit, je stavba parkovacího domu se kterým počítá už územní plán
z roku 1994.
Ptali jsme se místních na tři otázky, které formulovalo Centrum dopravního výzkumu.
• Preferujete zachování současného stavu?
V případě této možnosti se současná situace ohledně parkování řešit nebude, respektive zůstane stejná jako dosud. Zelená plocha tedy zůstane zachována.
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Slovo starosty
• Preferujete vybudování parkoviště?
V případě této možnosti bude vybudováno parkoviště o rozloze 1000 m 2 na zelené
ploše vyznačené na obrázku výše. Dojde tak
k vybudování cca 60 parkovacích míst.
• Preferujete vybudování vícepodlažního
parkovacího domu, částečně zapuštěného
do země?
V případě této možnost bude vybudován vícepodlažní parkovací dům o rozloze 1000 m 2 na zelené ploše vyznačené na obrázku
výše. Dojde tak k vybudování cca 240 parkovacích míst. Parkovací
místo v něm bude možné si buď koupit za zhruba 260 tis. Kč, nebo
pronajmout za 1,5 tis. Kč za měsíc. Obě ceny jsou uvedeny bez
DPH.
Odpovědi jsou celkem zřejmé a rád budu hájit většinový názor,
tedy zachování zeleně. Doplňující informace naleznete na stránkách radnice www.brno-lisen.cz.
Břetislav Štefan, starosta
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Zprávy z radnice

SENzační SENioři v Líšni

Dětská hřiště mají nového správce

V naší městské části žije vysokých počet občanů seniorského věku, kteří se potkávají ve velmi dobře fungujícím Klubu seniorů. Jeho
aktivity jsou pestré a bohaté a seniorům nabízí každý den v týdnu jiný
typ aktivní činnosti. O členství v něm je stále takový zájem, že je již
na hranici své kapacity.
V loňském roce se proto na seniorskou veřejnost začalo také více
orientovat Kulturní centrum a ve spolupráci se stávajícím Klubem
seniorů a s rodinným centrem Pastelka začalo realizovat projekt Réva. Díky tomuto projektu se podařilo navázat spolupráci s Nadací
Charta 77, zapojit se do sítě seniorských klubů SenSen a připravit
nominaci „našeho“ líšeňského Klubu seniorů do soutěže Nadace
Charta 77 „Senior roku“ a to rovnou v obou kategoriích – „Nejlepší
klub seniorů“ a „Nejlepší senior/ka“.
Myslím si, že nejen celý klub, ale hlavně jeho předsedkyně a hybatelka paní Blanka Tušerová si tuto nominaci zaslouží. Neztrácet
ani přes vyšší věk zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu ještě
povzbuzovat druhé je inspirující a rozbíjí zažité stereotypy v pohledu
na život seniorů. V rámci mezigeneračních programů také vzniká
možnost, aby i mladá generace poznala zkušenost, moudrost a aktivitu generace starší.
Cenu senior roku 2016 udělí v rámci soutěže nezávislá porota.
Líšeňský klub i jeho předsedkyně si jistě ocenění zaslouží a o výsledku budeme líšeňskou veřejnost informovat. Ať ale vyhrají nebo ne,
můžeme si být jistí, že v Líšni senzační seniory máme a náš obdiv
Eliška Vondráčková, I. místostarostka
a podporu si zaslouží.

Dětská hřiště a sportoviště v Líšni jsou pestrá, malá i velká, typově rozmanitá – celkově je v Líšni 27 dětských hřišť a 11 sportovišť.
Každoročně v předjaří prochází důkladnou kontrolou revizního
technika, který zjišťuje stav jednotlivých hracích prvků po zimním
období, zpracovává pro každé hřiště revizní zprávu. Na základě jeho
posudku jsou objednány opravy jednotlivých prvků, jejich výměna
případně rekonstrukce celého hřiště. V průběhu roku se však stává,
že je některý z hracích prvků poškozen nebo zničen a až na základě
stížnosti rodičů je stav zjištěn a je zadána oprava. Tento systém není
nejšťastnější a i v případě dětských hřišť platí, že je lepší problémy
řešit v počátku, dokud jsou malé. Proto od června letošního roku
dostala líšeňská hřiště svého správce, který každé z hřišť jednou týdně navštíví, prohlédne a zajistí základní údržbu, jednou měsíčně prověří důkladně stav každého hracího prvku a případné poškození
nahlásí odpovědnému pracovníkovi MČ. Díky tomuto systému budou naše dětská hřiště mnohem lépe udržovaná a k nutným opravám
bude docházet včas, bez zbytečných odkladů. Pokud tedy na hřišti
potkáte sympatického pána s nářadím, nebuďte překvapení – potkáváte nového správce dětských hřišť. Eliška Vondráčková, I. místostarostka

Škody způsobené zvěří
na nehonebních pozemcích
V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím
i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na pozemcích a zemědělských
plodinách.
K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby samotní
vlastníci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pachových ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení,
apod. Současně upozorňujeme, že se škody zvěří na nehonebních
pozemcích nejsou hrazeny.
V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební pozemky.
V případě honebních pozemků se členové mysliveckého sdružení
zaměří na daný pozemek a budou zde provádět zvýšený odlov zvěře
dle platného plánu lovu.
Jestliže se bude jednat o nehonební pozemky, musí se vlastník
nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Magistrát města
Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67
Brno, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti.
Žádost se podává u Ing. Tomáše Pohla, tel.: 542 174 018, e-mail:
pohl.tomas@brno.cz nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542 174 036,
e-mail: votava.vladimir@brno.cz.
Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném
nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace
terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se
zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemní koordinace postupu
osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.
Ing. Tomáš Pohl, referent státní správy myslivosti
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
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Líšeňští jubilanti
Slavíte Vy nebo Vaši blízcí životní jubileum?
Ozvěte se vedoucí sociálního odboru Ing. Ivoně Dvořákové
tel. 725 780 367. Zástupci MČ rádi popřejí podle Vašeho
přání osobně nebo písemným blahopřáním všem jubilantům, kteří oslaví 80, 85, 90 a dále každý rok své výročí.
Eliška Vondráčková, I. místostarostka

Sdělení
Dne 31. 10. 2016 končí příjem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň pro rok 2017.
Žádosti podané po 31. 10. 2016 nebudou akceptovány a nebudou
předloženy příslušným odborem k projednání v orgánech městské
části.
Mgr. Bc. Alexandra Černá,
vedoucí organizačního odboru

Farmářské trhy v Líšni
Srdečně zveme všechny občany
k návštěvě oblíbených farmářských trhů.
Trhy se konají na ulici Jírově, nad podzemní částí zastávky
tramvaje č. 8, v době od 8.00 do 13.00 hod..
Termíny trhů

16. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11.,
17. 12. (vánoční)
Mateřská škola SLUNÍČKO
Brno-Líšeň, Strnadova 13, p. o.,

hledá do svého týmu paní na úklid.
Nástup možný od 15. 8. 2016, pracovní doba 10.30–17.00 hod.
Laskavý přístup k dětem je podmínkou.

Bližší informace na tel. čísle 737 914 940.
www.slunicko-ms.cz
líšeňské noviny
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Spolky a sdružení

Kvalitní půda pro Rokli
Městská část Brno Líšeň dostala k dispozici půdu ze skrývky parcely č. 5318/12 (k.ú. Líšeň), na které bude realizováno rozšíření stávajícího hřbitova. Parcela byla využívána jako bonitní orná půda
a městská část projevila o bezplatné využití této půdy zájem, neboť se
jedná o kvalitní půdu využitelnou při vegetačních úpravách v prostoru městské části. Předběžně je s jejím využitím počítáno na vylepšení
ploch v prostoru budoucího centrálního parku Rokle, kde také bude
půda dočasně deponována.
Produkční schopnost zemědělské půdy a z ní odvozená ekonomická hodnota je charakterizována tzv. bonitovanými půdně ekologickými jednotkami dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/
1998 Sb. (v platném znění). Výnosnost je k danému kódu BPEJ přiřazena na základě „Bodového hodnocení výnosnosti zemědělské půdy“, které je definováno v příloze č.1 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
Na základě kódu je pak k jednotlivým BPEJ přiřazována I.–V. třída
ochrany zemědělské půdy (dle vyhl. č. 48/2011 Sb.).
Na parcele č. 5318/12 jsou zastoupeny tři typy BPEJ, pro které je
uváděna následující specifikace výnosnosti:
BPEJ
30810
31010
32711

Plocha
5844 m2
7220 m2
16 m2

Výnosnost
67,9
82,6
41,8

Třída ochrany
2 – chráněná bonita
2 – chráněná bonita
4 – nechráněná bonita
Michal Kovář

Poloha parcely č. 5318/12










Půdy chráněných bonit (červené a oranžové vymezení) v MČ Brno-Líšeň
líšeňské noviny
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Aktivity pro seniory v Líšni
Vážení senioři,
rádi bychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste během tohoto školního roku věnovali
Révě. Náš dík patří také všem lektorům a partnerům za jejich úžasnou spolupráci.

A jaký byl tento školní rok v Révě?
První, nesmělý a neokoukaný s velkým přáním zaujmout, poskytnout zajímavé aktivity
a možnost podílet se na komunitním životě.
Réva nabídla lekce cvičení pro seniory, jógu, přednáškové cykly o moravské architektuře,
přírodě a občanském právu, babičkohrátky, návštěvy výstav, divadelních představení,
koncertů i zábavných akcí, členství v klubu šachů, taroků a informatiky, výrobu originálních
šperků nebo prohlídku Depozitáře MHD. Zřídili jsme lékovou a ekologickou poradnu.
Účastnili jsme se kampaně Brněnské dny bez úrazů a soutěže Úhel pohledu.
Přivítali jsme hosty z Nadace Charty 77. Zrealizovali jsme mezigenerační besedu v rámci projektu Národní kronika Senzačního seniora, kde senioři sdíleli se studenty své životní
příběhy, které budou vydány městskou částí v brožuře a uloženy v Národním muzeu.
Slavnostně jsme otevřeli Senior point a Klubovnu pro seniory na Kotlance, kterou je možné
zdarma využít pro zájmovou činnost. Zde jsme již poskytli zázemí klubu informatiky,
šachovému a tarokovému klubu, výstavě maleb a fotografií, a také sál pro cvičeni jógy.
Tento prostor je otevřen i pro realizaci Vašich zájmů!
Réva Vás bude provázet i nadále!
Aktivity, které jsme zahájili v minulém školním roce, budou samozřejmě pokračovat
a je připraveno i pár novinek!
Rozšíříme přednáškové cykly o dějiny umění, navštívíme spalovnu, účastníme se kampaně
Brněnské dny pro zdraví, přidáme tanec, angličtinu a další. Budeme pokračovat v projektu
Národní kronika, sbírat osobní příběhy líšeňských seniorů a mapovat proměny naší obce.
Pozveme Vás na pravidelná společná odpolední setkávání seniorů na Kotlance.
RC Pastelka připravilo prázdninový program Barevné léto pro babičky a dědečky s vnoučaty
do kterého se můžete stále zapojit.
Vážení senioři a partneři,
přejeme Vám krásné léto, plné šťastných chvil s rodinou a přáteli, mnoho veselých zážitků
a odpočinku. Těšíme se na společná setkávání a další spolupráci v příštím školním roce.
Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň a na telefonních číslech 731 117 114 nebo na reva@kclisen.cz.
Klub seniorů
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Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804

líšeňské noviny
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Přejeme všem léto
plné sluníčka
a pohody

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

Vážení přátelé,

Na začátku tohoto roku se také dokončovala
výstavba bytových domů na Houbalově. Ač
se to na první pohled nezdá, nové byty jsou
ku prospěchu nás všech. Noví sousedé posílí kupní sílu a našim oblíbeným obchodům
a provozům v LCOS to zajisté přinese další
motivaci pro ustání tlaku na ceny za zboží,
i když mají v blízkosti dva velké supermarkety.
LCOS opět vyzývá nás všechny, abychom
zaslali tipy na provozy a obchody, které by-

prázdniny jsou v plném proudu a v Brně nastalo klidnější tempo. Jen snad oprav zase
přibylo, což už většinou přijímáme pozitivně,
vždyť je to pro dobro věci. Minulý rok jsme
to zažili na vlastní kůži v blízkosti našich domovů u LCOS, kdy se rekonstruovala pasáž Masarova. Letos se bude pokračovat
a konečně dojde k opravě obou schodišť
vedoucích od ulice Synkova až k Albertu.

chom v LCOS uvítali. Ve hře je stále dostavba
2. patra na stávající budově LCOS, kde by
vznikly krásné prostory nejen pro obchody,
ale také pro multifunkční sál nebo fitcentrum
či jiný veřejně prospěšný projekt. Vše je přímo závislé na kupní síle a chuti živnostníků
provozovat svůj krám jak se říká „mezi paneláky“. Ti z nás, kteří by měli tip i na konkrétního provozovatele, jež by měl zájem o prostory v LCOS, je velmi vítán.
Více na www.lcos.cz.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
„Doporučíme Vám jen to, co své
mamince nebo svým dětem“.
AKCE PRO MAMINKY
Sunar 2, 3, 4
Claritine sirup 120 ml
Fenistil gel

219 Kč
129 Kč
139 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ
Nutrilon 2, 3, 4 - 3×800 g

897 Kč

PANTHENOL FORTE 9%
tělové mléko
Aloe vera/Rakytník
135 Kč

AKCE
5+1
NÍ
BALE RU
A
SUN RMA
A
ZD

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

LETNÍ AKCE
Ibalgin 100 tbl
Nalgesin 20 tbl
Endiaron 20 tbl
Voltaren gel 150 g
Olfen, gel 100 g
Claritine 30 tbl
Rosalgin 6 sáčků
Biopron forte
30+10 tobolek

po–pá
so

109 Kč
109 Kč
119 Kč
239 Kč
129 Kč
189 Kč
149 Kč

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

Pro maminky chystáme na požádání masové příkrmy
po porcích. Vyberete si masíčko (bio hovězí, hovězí vyzrálé,
vepřové) – nameleme najemno, zabalíme do vakua –
vydrží 10 dní čerstvé!

u
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5.8.–31.8.
ZASTAV SE U FIDELA
NA CHVILIČKU
NA VÝBORNOU PŠENIČNOU
RULIČKU….
Přijďte ochutnat křehké
tortilly plné čerstvé zeleniny
a masa

CE
RESTAURA

inzerce_88x78mm.ai 1 14.6.2016 12:27:19

Červenec / Srpen 2016

centrum
Drogerie a domácí potřeby

C

M

Y

Ke každém
výrobku
Nivea Sun

DÁREK

Akční cena na mleté maso vhodné na BURGERY
hovězí 169 Kč/kg, vepřové 89 Kč/kg

Kotleta bez kosti / 139 Kč
Žebírka / 79 Kč
Bůček / 89 Kč
Panenka / 199
Kýta / 89 Kč
Kč

Platnost cen do 21.8. 2016

18.7.–24.7.
TÝDEN DOMÁCÍCH
SENDVIČŮ
aneb Fidel peče housky

Steaky – flank, ball tip, spider, pupek, vysoký či nízký
roštěnec, T-bone či Florentina steak a mnohem více
(veškeré maso je možné na objednávku do druhého dne)

Výběr ze stálé nabídky našeho řeznictví (cena/kg)
sti / 119 Kč
Krkovička bez ko

209 Kč

7.7.–31.7.
POSKLÁDEJ SI
SVŮJ TALÍŘ,
kde prim bude hrát
šťavnatý STEAK

GRILOVACÍ SEZÓNA
V PLNÉM PROUDU

CM

SLEVA 20%
NA VŠECHNY PŘILBY

MY

CY

Při nákupu
nad 199Kč
ve značce
ADIDAS

CMY

K

DÁREK

* foto pouze ilustrační

AKCE PLATÍ 1. 7. 2016 - 31. 8.2016
NA VŠECHNY PŘILBY LIMAR SKLADEM
PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU.
Nelze kombinovat s dalšími slevami.

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po-So: 8.00 - 20.00 hod.

15.8.–21.8.
TÝDEN SALÁTŮ
A ČERSTVÉ SEZONNÍ
ZELENINY

Spolky a sdružení

Bolí vás záda?

PROGRAM OD ZÁŘÍ 2016
den

čas

kurz

místo konání

lektor

Pondělí

8.00 - 13.00

Pasteláček

Pastelka

L.Nováková, P. Zahradníková

9.00 - 10.00

Vrabčáci - mrňousci (1.5 - 2 roky)

Dělňák

Markéta Tesáčková

10.00 - 11.00

Klokani - mrňousci (2 - 3 roky)

Dělňák

Markéta Tesáčková

16.00 - 17.00

Já jsem muzikant I (1,5 - 3 roky)

Pastelka

Blanka Machková

17.15 - 18.15

Já jsem muzikant II (3 - 6 let)

Pastelka

Blanka Machková

18.30 - 20.00

Fyziojóga pro ženy/1x za 14 dní

Pastelka

Radka Buryšková

15.00 - 17.00

Mladý sochař - keramika pro děti 2.stupně ZŠ

Pastelka

Olga Fryčová Hořavová

17.00 - 19.00

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

Keramická dílna

Olga Fryčová Hořavová

9.00 - 10.30

Hříbátka - mrňousci (20 - 24 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30 - 12.00

Koníčci - mrňousci ( 2,5 - 3 roky)

Pastelka

Lenka Nováková

14.30 - 16.00

Přírodovědný/včelařský kroužek (5 - 9let)

Pastelka

Iva Drápelová

17.00 - 18.00

Hooping I. (děti + rodiče)

Dělňák

Hanka Petrovská

18.00 - 19.00

Hooping II. (dospělí - začátečníci+mírně pokročilí)

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

9.00 - 10.30

Koťátka - batolátka (10-15 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30 - 12.00

Tygříci - batolátka (15-20 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

13.00 - 14.00

Cvičení po porodu

Pastelka

Julie Jelínková

16.00 - 17.00

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

Pastelka

Jarka Dostálová

17.15 - 18.15

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

Pastelka

Jarka Dostálová

9.00 - 10.30

Pulečci - miminka (2-6 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30 - 12.00

Žabičky - miminka (6-10 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.00 - 11.00

Štěnátka - mrňousci
cvičení s prvky jógy pro děti 1-2 roky

Dělňák

Blanka Machková

10.30 - 12.00

Pejsci - mrňousci
cvičení s prvky jógy pro děti 2-3 roky

Dělňák

Blanka Machková

15.45 - 16.45

Zdravá zádíčka
(fyzioterapeutické cvičení pro děti)

Pastelka

Julie Jelínková

17.00 - 18.00

Aby záda nebolela
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)

Pastelka

Julie Jelínková

18.15 - 19.15

Aby záda nebolela
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)

Pastelka

Julie Jelínková

8.00 - 13.00

Pasteláček

Pastelka

L.Nováková, P. Zahradníková

16.00 - 17.00

Klas - Klub Aktivních Seniorů/1x za 14 dní

Farní kavárna

Iveta Kolářová

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

změna programu vyhrazena
Zápis nových účastníků kurzů probíhá od 1.7.2016 na www.pastelka.net

Potkávám mnoho
lidí, kteří si stěžují, že
je bolí záda. Když se
jich ptám, jestli vědí
z čeho, často je to sedavé zaměstnání, práce u počítače, nošení
těžkých břemen nebo malých dětí, hrbení se
u šicího stroje, péče o nemocné a staré lidi,
práce na zahrádce atd. Dokonce i návštěva
posilovny může při chybném provádění cviků vést k přetížení a bolesti zad!
Většinou jde o opakující se činnosti
a jednostrannou zátěž, která při špatném
držení těla přetěžuje určitě oblasti páteře,
nejčastěji krční a bederní. Známe to všichni.
Někdo je citlivější a nepříjemná bolest ho donutí začít hledat nějakou pomoc dříve. Odolnější jedinci vydrží bolest snášet déle. Někteří lidé si dokonce na bolest zvyknou, berou ji
jako součást svého života. Ale pozor! Neřešený problém se prohloubí a může časem dojít
k poškození pohybového aparátu (svalů, vazů, kloubů). Nejznámější je asi výhřez meziobratlové ploténky. Takovýto stav se dá již
mnohem hůře řešit konzervativně a často
končí operací.
Proto je lepší začít se sebou něco dělat
dříve. Už když se objeví první potíže. Protáhnout zkrácené svaly a posílit oslabené,
změnit držení těla a pohybové návyky při
činnostech, které vykonáváme často a opakovaně během dne. Návody, jak správně cvičit, najdete v různých publikacích i na internetu. Nebo můžete navštívit některý z kurzů
„Aby záda nebolela”, které nabízí Pastelka.
Od září otvíráme i kurz cvičení „Zdravá zádíčka”, zaměřený na zlepšení vadného držení
těla u předškolních a mladších školních
dětí.
Chcete-li něco udělat pro své zdraví a cítit se lépe, přijďte si s námi zacvičit. Těším se
na vás!
Mgr. Julie Jelínková,
fyzioterapeut

Nově vznikající veřejná řemeslná dílna HOBBYLAB v Brně-Líšni
otevírá od září jedinečný kroužek pro děti od 8 let
FACHMAN – je zaměřen na zdokonalení manuální zručnosti a osvojení si základů rukodělné činnosti: děti se naučí práci
s běžným ručním nářadím a také s celým procesem přípravy od nápadu k výrobku. Z kroužku si vždy odnesou vlastnoručně
vyrobený originální kousek: luk a šípy, ptačí budku, kuchyňské prkénko, stolní hru, věšáček, stojan na mobil a mnoho dalšího.
Prostor bude i pro vlastní nápady, se kterými děti sami
přijdou. Kroužek vede lektorka dílny společně se zkušeným řemeslníkem.
Cena:
1600 Kč/pololetí (včetně veškerého materiálu)
Termín: čtvrtek 15.00–17.00 hod.
Místo: Hobbylab, Orlovna, Holzova 7
V případě zájmu pište na veronika@hobbylab.cz nebo volejte
775 078 077.
Více info o veřejné řemeslné dílně najdete na
www.hobblab.cz.
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Stalo se
Běh líšeňských škol

Krásné, skoro letní ráno a u Saleska je živo.
Shromažďují se zde vybrané týmy z líšeňských škol, které budou reprezentovat svoji
třídu v běhu. Závod je těsně před vypuknutím.

Svobodovi za přípravu celé akce a týmům za
příjemnou a přátelskou atmosféru, kterou do
turnaje vnesli. Rivalita se nesla ve sportovním duchu tak, jak to má být. Nejlepší tým
utkání NG se stal jasným favoritem poté, co
prošel celým turnajem bez jediné prohry.
Druhé místo si zasloužil „Sokol Líšeň“, třemi
Probíhá registrace a napětí před závodem
vzrůstá. Nejdříve poběží ti nejmenší. Trasa je
vytyčená, je to okruh kolem Saleska. Podle
věkových kategorií, se běží buď jedno, dvě
nebo tři kola. Závodí se podle platných pravidel atletiky. V dané věkové kategorii může

startovat jedno čtyřčlenné družstvo hochů
a jedno čtyřčlenné družstvo dívek za školu.
V každém družstvu bodují tři nejlepší závodníci. Rozhodčí už čeká na startu a výstřel
odstartoval první skupinu dívek.
Tradiční, letos již desátý ročník Běhu líšeňských škol pod záštitou starosty se stal již
jakousi samozřejmostí, která zakončuje vždy
školní rok v Salesku. Letos se zúčastnily
všechny základní líšeňské školy: Novolíšeňská, Masarova, Holzova a Horníkova, kromě
toho také gymnázium Integra, odborné učiliště Trnkova a Zdravotní škola Šimáčkova.
Podpořit skvělé závodníky přišla také delegace z radnice v čele s panem starostou.
Všem zúčastněným i organizátorům patří
vřelé díky.
rl

Volejbal cup opět zazářil v Salesku

Velké díky letí nahoru za to, že nám poslali
tak skvělé počasí, někdo nás tam má rád.
Další díky patří Tomáši Smekalovi a Davidu
líšeňské noviny

výhrami a dva zápasy ukončil nerozhodně
„Zřejmě slušný oddíl“. Třetí medailové místo
obsadil „Bastrtým“. Salesko bylo zastoupeno
domácími týmy „Líšeňští flákači“ a „Smatch
Brno“, které skončily na čtvrtém a pátém
místě. Posledním účastníkem Volejbal cupu
byl tým „Selešská dream team“. Sláva vítězům a čest poraženým. Dnešní turnaj ukázal, že Salesko umí uspořádat volejbalovou
soutěž, která zaujme sportovní veřejnost,
takže na podzim opět na hřišti. Lukáš Kosík

Dvanáct měsíců v jednom odpoledni

Byli jste v Salesku na dětském dni? Dobře
jste udělali! Letos jsme totiž po delší době
navázali na tradici dětských dnů, které se
vždy těšily velké oblibě.

Jednu slunečnou sobotu od 14 hodin se tedy
otevřely brány Saleska všem, kdo se chtěli
pobavit, zasoutěžit, zamlsat i zatrsat… Završil se tak týden otevřených dveří, který dětskému dni předcházel. Zahájili jsme představením divadla Paravánek „Pohádky ze Špalíčku“, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je
být hercem i zpěvákem na pódiu. Divadelním umělcům jsme tak trošku totiž s pohádkou pomáhali.
Téma odpoledne se odvíjelo od čtvero ročních období, kde jsme si společně s jednotlivými měsíci celého roku mohli vyzkoušet
třeba výrobu vánočních přání s Prosincem,
s Lednem jsme se koulovali a společně se Zářím si zkusili, jaké to bude opět v září, když
se nastoupí do školních lavic a budou se psát
písmenka a luštit třeba osmisměrky. Po celou
dobu akce si děti mohly nechat namalovat na
obličej zvířátko či super hrdinu nebo si zaskákat v našem vodním hradu. Nezapomenutelným zážitkem byl živý oslík Oliver, kterého jsme si mohli pohladit i povodit během
celého odpoledne. Všichni soutěžící si odnesli drobnou odměnu, či výhru ve štěstíčku.
K mání také byly zvířátka či meče z nafukovacích balónků.
Zamlsat a osvěžit jsme se mohli v kavárně
Kraválna, která se postarala o výbornou kávu, dortíky a letní drinky. Pro maminky
a tatínky byl připraven náš šéf grilu, u kterého si mohli dát grilovanou klobásku či hermelín a zapít je dobrým mokem.
Poděkování za celý tým Saleska patří vám,
všem účastníkům, kteří jste přišli…
rl

Chystáme pro vás

Prázdninový provoz: těšíme se na vás na našich pobytových i příměstských táborech.
Vítání nového školního roku s vámi zahájíme v neděli 4. září od 15 hodin. Kroužky
a Klub rodičů zahájí provoz 19. září.
Oratoř, klub VeSPOD a Programy pro veřejnost zahájí provoz 12. září.
Přejeme všem hezké sluníčkové prázdniny.

Zápis do kroužků a programů

Klubu rodičů a dětí na školní rok
2016–2017 – 3. kolo 4.–11. 9.
Přihlašování on-line na www.salesko.cz.
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ZŠ Masarova

ZŠ Novolíšeňská

Prezentace „Poznej kouzlo řemesel“ na ZŠ Masarova

Canisterapie na ZŠ Novolíšeňská

Společně s učiteli a studenty Středního odborného učiliště tradičních řemesel jsme přiblížili žákům některé obory, které se vyučují na
této střední škole. Děti se mohly seznámit třeba s prací uměleckého
kováře, truhláře, kosmetičky, kadeřnice a designéra 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. Vždyť o budoucí profesní kariéře
rozhoduje správná volba střední školy. A vlastní zkušenost s konkrétním řemeslem je nepředatelná.

V uplynulém školním roce se na naší škole uskutečnila canisterapie pro první a druhý ročník. Na úvod nám bylo vysvětleno, že
canisterapie je léčebný kontakt člověka a psa. Psi podněcují ke hře
a pohybu, mají veliký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovno-

Mgr. Lída Fejová, za školní poradenské pracoviště ZŠ Masarova

Projekt EDISON na ZŠ Masarova
V týdnu od 22. do 29. května 2016 se na ZŠ Masarova uskutečnil
projekt EDISON. Naše škola byla jednou ze dvou brněnských škol,
které se do projektu zapojily. Navštívilo nás sedm stážistů ze vzdálených koutů světa – ze Súdánu, Mexika, Kazachstánu, Jordánska,
Indie, Hong Kongu a Singapuru. Tito dobrovolníci byli buď studenty,
nebo absolventy vysokých škol. Jejich úkolem bylo propagovat svoji
zemi, kulturu a jiné zajímavosti, které jsme mohli srovnávat s těmi
našimi.
Nejen žáci, ale určitě i učitelé, se dozvěděli spoustu nových věcí.
Stážisté byli velmi akční a pracovali jak s dětmi z prvního, tak z druhého stupně. Díky nim jsme prolomili mezikulturní bariéru, která se
bohužel kvůli dění v poslední době stále zvětšuje. Pochopili jsme,
že i když žijeme každý na jiné straně světa, tak hodnoty, kterých bychom se měli držet, jsou všude stejné.
Dalším obrovským přínosem projektu bylo procvičení angličtiny. Po prvotních obavách a ostychu se žáci rozmluvili a kladli zajímavé otázky. Snad tato zkušenost bude motivovat žáky k dalšímu studiu
jazyka, ať už anglického, nebo jiného.
V neposlední řadě jsme získali nové přátele a doufáme, že se s nimi někdy v budoucnu ještě setkáme.
Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat FOD Klokánek
a hostitelským rodinám, které stážistům dočasně poskytly azyl
a umožnily jim, aby se u nás cítili jako doma.
Mgr. Lenka Štěpánová

„Tohle se nám povedlo“
Děti stále víc a víc zajímalo, jak se dříve učilo, jak vypadaly třídy,
pomůcky a vysvědčení. A tak jsme se ve třídě 5. B rozhodli pozvat
babičky a dědečky dětí a o všem, co nás zajímá, si s nimi popovídat.
Byli jsme příjemně překvapeni, kolik prarodičů souhlasilo a začali
jsme s přípravami. Nejdříve děti nakreslily portrét svého prarodiče,
nakoupili jsme a přichystali občerstvení, připravili pozvánky. A pak
přišel den D. Prarodiče začali přicházet do školy a děti se jim hned od
začátku krásně věnovaly. Přivedly je do třídy, kde jim představily své
učebnice, sešity, projekty, portfolia a daltonské práce. Seznámily je
podrobně se způsobem současné výuky, provedly je po škole a vše jim
vysvětlily a ukázaly. Na oplátku jim pak prarodiče ve velmi přátelské
atmosféře odkryli své vzpomínky na školní léta. Přinesli na ukázku
svá vysvědčení, fotografie, sešity. Vzájemně se při vyprávění doplňovali a společně se všichni smáli nad lumpárnami, které babičky a dědové prováděli jako malé děti. Bylo zajímavé sledovat, jak děti hltají
vzpomínky svých prarodičů, jak jsou hrdí na to, že je ve škole mají
a jak se babičky a dědové rozzáří při komunikaci s nimi. Velké díky
prarodičům za to, že si na nás udělali čas, a dětem za to, jak perfektně
zvládly roli průvodců.

váze. Pan Vojna nám popsal, jak se psy pracuje a kde všude canisterapie pomáhá. Přišel s ním psí pomocník jménem Audi – Flat coated
retrívr. Pes už svou přítomností dokázal vyvolat dobrou náladu. Děti
se s pejskem mohly mazlit, hladit ho a ti odvážnější si směly na něj
lehnout. Hodně legrace si užily, když se někdo schoval a Audi je musel
najít. Toto setkání přineslo radost, uvolnění, zklidnění, zlepšení fyzické kondice a dobrou náladu! Děkujeme za návštěvu a těšíme na
další spolupráci.
Mgr. Simona Mazalová

Postcrossing na ZŠ Novolíšeňská
Žáci 6. ročníků ZŠ Novolíšeňská se v rámci anglického jazyka
zapojili do online projektu s názvem Postcrossing. Projekt funguje
velmi jednoduše. Za každou odeslanou pohlednici náhodně vylosovanému uživateli obdrží žák pohled od někoho jiného. Hlavním jazykem je angličtina. Žáci si díky tomu procvičují nejen cizí jazyk, ale
dozvídají se mnohé zajímavosti z cizích zemí. Pohlednice obdrželi
např. z Ruska, USA, Japonska, Číny, Německa a Francie.
V rámci Postcrossingu se nám podařilo získat kontakt na základní školu v Nizozemsku. S učitelem anglického jazyka na této škole
jsme se dohodli na výměně pohledů. Nizozemští spolužáci nám poslali tři pohledy, v rámci kterých nám představili Nizozemsko a popsali, co je pro jejich zemi typické. Zbytek pohledů si naši žáci rozdali
mezi sebou a dozvěděli se z nich především něco o zálibách dětí z Nizozemska. Pohlednice, které jsme obdrželi, byly moc hezky zpracované, a proto si i naši žáci dali záležet, aby svým novým kamarádům
poslali co nejhezčí a se zajímavým textem. Naše pohledy jsou už na
cestě do Nizozemska.
Mgr. Kubíková Alena

Mgr. Renata Miková
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ZŠ Horníkova

Fotogalerie z líšeňských škol

Závěr školního roku na ZŠ a MŠ Horníkova
I v letošním roce si nachystali žáci a učitelé různá vystoupení pro
rodiče a hosty, která předvedli na školní akademii. Naplněný sál
bouřlivým potleskem odměnil účinkující od první až do deváté třídy
za předvedené písničky, tanečky, scénky a další vystoupení. Byla radost sledovat děti, jak jsou šikovné a nebojácné. Některým chybělo
tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Ale nebojte se, nezmizelo.
Vzhledem k rostoucímu počtu prvňáčků proběhlo pasování samostatně ve třech červnových dnech a všichni jsme si je užili v rodinném
prostředí tří prvních tříd.
„Venku je tak krásně a my se musíme pořád učit.“ Slova žáků
popisují závěr roku, který je ve znamení uzavírání známek, ale také
výletů a škol v přírodě. Každá naše třída zažila první nebo druhé,
uskutečnilo se i sjíždění řeky Svratky. Proběhla řada sportovních turnajů a závodů, například soutěž školních družin v lehkoatletickém
trojboji, meziškolní fotbalový turnaj O pohár ředitele školy nebo Běh
líšeňských škol o pohár starosty. V Galerii Hády probíhá další výstava prací našich žáků: Oči zvířat. Oslavili jsme i Den dětí aktivitami
s třídním učitelem a uskutečnila se tradiční školní olympiáda.
Mnohé vyučovací hodiny se odehrávají v terénu nebo v naší přírodní učebně. Velké přestávky mohou žáci trávit na školním hřišti.
Také obě naše mateřské školky (Poláčkova a Horníkova) mají závěr roku nabitý. I zde se konaly výlety, školy v přírodě, besídky, pasování a řada dalších úspěšných akcí nejen pro děti, ale i rodiče.
Závěr roku bývá zkrátka náročný a krásný zároveň. Rád bych na
tomto místě poděkoval za úžasný školní rok, žákům, rodičům, učitelům, zaměstnancům a v neposlední řadě i zřizovateli naší školy. Dovolím si také popřát všem báječné prázdniny a dovolené.
Roman Burda

Žáci ZŠ Masarova zjistili, co obnáší práce uměleckého kováře.

Konec roku přinesl žákům ZŠ Horníkova zážitek v podobě sjíždění řeky
Svratky.

Opět úspěšní Mladí zdravotníci ze ZŠ Horníkova
Stejně jako každý školní rok, probíhal v naší škole, na obou stupních, kroužek Mladých zdravotníků. Pod vedením učitelek Hegarové
a Kruťové se děti učily, jak nejlépe poskytnout první pomoc a nejlépe
se zachovat v mimořádných situacích, se kterými se může každý z nás
v životě potkat. Očekávaným vyvrcholením celoroční přípravy byla
soutěž, kterou pořádá Český červený kříž Brno, s účastí různých brněnských i mimobrněnských škol.
Oba naše týmy – Kateřina Šidlíková, Nikola Mračková, Linda
Anna Tihlaříková, Amélie Hrabáková, Sabina Zechmeisterová, Anna Burianová za 1. stupeň a Kristýna Kampasová, Kristýna Lyková,
Karolína Langerová, Lucie Pařízková a Lukáš Grim za 2. stupeň –
bojovaly z plných sil a zaslouženě získaly krásné třetí místo (tým
1. stupně) a tým 2. stupně dokonce zvítězil! Vítězné družstvo postupuje v soutěži do krajského kola, kde jim opět budeme držet palce.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Výlet do Prahy si žáci osmých a devátých tříd ZŠ Masarova užili také díky
návštěvě Národního divadla.

H. Hegarová

Při ukázce Canisterapie na ZŠ Novolíšeňská si odvážnější děti mohly lehnout
na Flat coated retrívra jménem Audi.
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A je to tu. Prázdniny před nedávnem začaly, nastává tedy čas dovolených, výletů a zaslouženého odpočinku. Po dětském
dnu, promítání skupiny Foto Líšeň a poslední geologické vycházce se na vás těšíme také na našich prázdninových akcích
První z nich je koncert ženského pěveckého uskupení Slavonics, které u nás úspěšně vystupuje již několikátým rokem.
Druhá akce se ponese v duchu oslav a to konkrétně oslavou 10. výročí znovuotevření Dělňáku.
Milí návštěvníci, přejeme vám krásné a slunečné léto a těšíme se na vás jak na těchto akcích, tak i na těch, které pro vás již
teď připravujeme pro podzimní měsíce…

Slavonics

(sobota, 23. 7. 2016, 18.00–19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Srdečně vás zveme na koncert kvarteta Slavonics, které tvoří čtyři
klasicky vyškolené ženské hlasy s širokým rejstříkem od sopránu až
po bas. Toto hudební kvarteto prezentuje nevšedním způsobem
díla slovanských hudebních skladatelů společně s lidovými písněmi
a instrumentálními úpravami folkloru. Skladby B. Bartóka, A. Dvořáka a L. Janáčka jsou zpívány v originální hlasové poloze doplněné
o housle, kontrabas a akordeon.

Oslava 10. výročí znovuotevření Dělňáku

(sobota, 20. 8. 2016, 18.00–22.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Na naši výroční akci jsme si pro vás připravili bohatý program. Na celý večer chystáme hudební vystoupení, grilování a jiné
občerstvení. K dispozici bude otevřené hřiště na nohejbal a jiné hry, pro děti budeme mít připravený také skákací hrad.
Samozřejmostí je prohlídka Dělňáku a jeho zákulisí. Pokud tedy budete mít chuť s námi strávit příjemný večer, budeme se
na vás těšit. Více informací připravíme na náš web a facebook.

Líšeňské hody 2016

(sobota, 3. 9. 2016, 14.00–2.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Rok se s rokem sešel a my opět přivítáme průvod krojovaných z ulice Kubelíkovy na
náměstí Karla IV., zastavíme se u domu první stárky, budeme svědky požehnání
v kostele sv. Jiljí, předání hodového práva starostou MČ Brno-Líšeň před restaurací
U Libušky a po hodové veselici před líšeňským zámkem si v neposlední řadě také
zatančíme. Pro děti bude k dispozici relaxační zóna u zámku se skákacími hrady
a doprovodným programem.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:

23. 7. (so) 18.00 hod. – Slavonics, 20. 8. (so) 18.00 hod. – Oslava 10. výročí znovuotevření Dělňáku,
w2. 9. (pá) 17.00 – Předhodová zábava, 3. 9. (so) 14.00 hod. – Líšeňské hody
Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň

Vítězství Cool Dancers KCL na Summer dance cup 2016
Děti z tanečního kroužku street dance Kulturního centra Líšeň
vyhrály svou kategorii na mezinárodní taneční soutěži Summer dance cup 2016, která se konala 21. 5. v Boskovicích. Jejich vystoupení
s názvem „Bring It All Back“ v choreografii M. Pařízkové nenašlo
konkurenci a proto patří všem členům tanečního souboru Cool Dancers gratulace a velké podělování. Děti vystoupily ve složení Eliška
Neužilová, Eliška Paulíková, Tereza Jelínková, Andrea Štěpánová,
Tereza Stehlíková, Jan Němec, Václav Ošťádal a Aneta Husáková.
Radek Neužil
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Líšňáci – taneční soustředění a natáčení DVD
Počátkem letošního roku vznikl v našem
Národopisném souboru Líšňáci nápad natočit
DVD, které by zachytilo líšeňské tance, hudbu
a kroje, které v současnosti předvádíme domácímu publiku i na mimobrněnských vystoupeních. DVD bude sloužit zároveň jako „živá“
archiválie našeho snažení v dnešní době pro
budoucí generace a samozřejmě poslouží jako
vstupenka pro reprezentaci Líšně a NS Líšňáci
na vystoupeních jinde v okolí či ještě dál.
Myšlenka natočení DVD nás však přivedla
nutně na myšlenku další, a to na myšlenku kvalitní přípravy. Proto jsme se rozhodli poprvé, ve
více než čtyřicetileté historii našeho souboru,
uskutečnit víkendové soustředění. To se konalo
v Podomí, malé obci v oblasti Moravského krasu. S výjimkou tří nemocných členů souboru
jsme se akce zúčastnili v plném počtu, stejně
tak v plném složení dorazila i cimbálová muzika vedená Tomášem Knechtem.
Ihned po příjezdu a po ubytování začaly
intenzivní taneční tréninky, které byly rozděleny do několika bloků. První nácvik měl start již
v dopoledních hodinách, další čtyřhodinový
blok následoval odpoledne. Nikdo neměl šanci
si oddechnout ani večer, protože ihned po večeři se opakovaly všechny tance až do večerní
21. hodiny. Taneční přípravu s námi víc než rok
nacvičuje Jitka Musilová. Ta si na soustředění
dala opravdu záležet, od prvního do posledního kroku propracované přípravy až po poslední
vteřinu tanečního tréninku. Poslední blok nácviků probíhal v neděli hned po snídani a trval
až do oběda, kterým bylo naše soustředění oficiálně ukončeno. Opět jsme zopakovali všechny tance, které se objeví na DVD, ale zbylo ještě
trochu času na nácvik nového tance, tzv. Dupavé mazurky.
Celé soustředění se neslo v duchu tvrdé
práce a propojení všech zúčastněných, tanečníků, zpěváků i hudebníků. Jednotlivé tance
zkoušeli vždy jen ti, kteří v nich účinkují, bez
ostatních rušivých elementů. Snad proto, že
nám všem jde o společnou a dobrou věc, probíhalo všechno přesně tak, jak bylo předem naplánováno. Neexistovaly prostoje, nečinnost,
zbytečné kibicování a vlastně neexistovala ani
únava. A jelikož jsme necítili únavu ani my, ani
muzikanti, mohli jsme se společně pobavit
a udělat si ještě jeden trénink, sobotní večerní
a neoficiální, ale již bez bedlivého oka naší trenérky.
První soustředění našeho souboru se nám
vydařilo, snad předčilo i očekávání nás všech,
upevnili jsme si v sobě sounáležitost a stále přetrvávající lásku a nadšení k tomu co nás spojuje
– lidový tanec, hudba a zpěv, prostě líšeňský
folklor.
Od našeho soustředění uběhlo sotva pět
dnů, než jsme se v rámci naší pravidelné zkoušky sešli opět v plném počtu tam, kde to známe
nejlépe, v našem „Dělňáku“. Běžná zkouška se
proměnila v něco jiného, důležitějšího, více
svazujícího naši psychiku i těla. Nastal čas generální zkoušky na natáčení. Přes absolutní
snahu všech tanečníků se přece jen pár chybilíšeňské noviny

ček objevilo, ale byly rychle odstraněny. Generálka se oproti normální zkoušce natáhla zhruba o hodinu, ale mohli jsme jít domů s klidem
v duších, s pocitem, že ráno před kamerou to
zvládneme.
Začátek natáčení byl naplánován pro hudebníky na devátou a pro tanečníky na desátou
hodinu dopoledne. A přesně úderem deváté
začal i natáčecí program. V první hodině byla
natočena hudba a muzikanti před desátou měli
hotovo. Natáčení taneční části začalo na chlup
přesně a tancovalo se na playback.
Jako první bylo na pořadu pásmo „Pijácké“.
První ani druhý záznam na kameru nebyl úplně dokonalý, ale třetí klapka už dopadla skvěle.
Stejně tak to bylo u „Réduvaku“, „Véškové“,
„Čardáši“ i „Líšeňské mozice“. Jako by nás přítomnost kamer trochu svazovala. Automatismy a paměť přestaly fungovat na 100 %, některé
tváře byly bledší než při vystoupení před plným
sálem diváků, svou daň si vybralo určitě i horko, které vznikalo nasvícením scény. Přesto se
nám všechna úskalí podařilo překonat a vešli

jsme se perfektně do časového plánu natáčecího
času. Oba kameramani, Staník Karafiát a Adam
Lašek si nemohli vynachválit náš přístup jak
k natáčení samotnému, tak dodržení jeho délky. Do odpolední třetí hodiny byly veškeré záznamy v „kabele“.
Jelikož DVD má sloužit i jako živá archiválie, snažili jsme se na něm zachytit kromě hudby, textů písní a tanců i líšeňské kroje. Proto se
dámy ze souboru musely převlékat a v každém
tanci se objevují v jiných krojích. Sukně mušelínky střídaly listrovky, brokátky a naopak, měnily se barvy sukní, kordulek i fěrtochů. Mužská část souboru zůstala u klasického kroje.
Tudíž byli pánové sladěni černo-bílo-červeně,
tj. černé kalhoty, bílá košile a červená vesta –
kordule.
Nezbývá než si jen přát, aby výsledný sestřih na DVD splnil naše veškerá očekávání
a společné dílo posloužilo dobře nám i generacím národopisných nadšenců po nás.
Vladimír Vorál
(redakčně upraveno)

Divadlo Líšeň získalo
cenu za scénografii
Divadlo Líšeň se zúčastnilo 32. ročníku
festivalu Skupova Plzeň a získalo zde cenu
pro Luďka Vémolu a Ivetu Kalouskovou za
„scénografii, nápadité užití a animaci objektů” v inscenaci Hygiena krve.
Skupova Plzeň je nejstarší profesionální
divadelní festival v ČR. Kromě statutárních
divadel se od 90. let účastní festivalu jak experimentální a nezřizované soubory a jednotlivci, tak i inscenace vysokých divadelních škol. Program je také doplněn zahraničními produkcemi. Soutěžní inscenace
posuzuje domácí či mezinárodní odborná
porota. Divadlo Líšeň se Skupovy Plzně
účastní opakovaně, v minulosti zde získalo
ceny za hru Domovní requiem (Zlá hra).
Více o hře na webových stránkách divadla – www.divadlolisen.cz.
Za divadlo Líšeň Pavla Dombrovská

Foto: Taka Tuka
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Vzpomínka na Josefa Trávníčka
Pátek 27. května tohoto roku nebyl jen tak obyčejný večer. Před
sedmou hodinou se ze všech koutů Líšně, Brna i okolních vesnic scházeli k líšeňskému zámku přátelé, kamarádi, ale i třeba náhodní kolemjdoucí, aby si při již druhé cestě na Kostelíček připomněli člověka,
který tu byl vždy pro všechny. Na jeho počest se pak stejně jako loni
kaple rozsvítila a přilákala ke společné vzpomínce či jen ke krásné procházce i ostatní občany Líšně.
Setkání právě u zámku a parku nebylo náhodné – cíl naší společné
cesty byl všem, kdo Pepu znali, zcela jasný. Autorka tohoto nápadu,
aniž by to tušila, jako by se zcela naladila na naši rodinnou historii
a směřovala kroky ostatních do míst, která pro nás mnoho znamenala.
V zámku i v zámeckém parku jsme spolu s Pepou a naší babičkou prožili kus dětství a Kostelíčku, který pro něj byl vždycky tím kouzelným
a nejhezčím místem v Líšni, věnoval i svoje procházky poslední. Proto
i naše cesta vedla již podruhé stejným směrem. Přátelé z Líšně, kolegové z gymnázia a bývalí studenti si letos texty z Pepových knih i článků
vybírali sami, o to větší kouzlo to mělo.
Pro každého byl totiž tím, kým být měl – synem, víc než bratrem,
nejlepším přítelem a kamarádem, vzorem a tím, kdo předává své bohaté vědomosti nebo tím, kdo spoluvytváří nové projekty v občanském
životě, tím, kdo probouzí v lidech lásku k folkloru anebo jen tím, s kým
se dá dobře zatancovat nebo jít na pivo, nadšeným vypravěčem o Líšni,
aktivním členem duchovního společenství líšeňské farnosti, tím, kdo si
stojí za svým názorem. Propojení těchto lidí a jejich vzpomínek pro nás
znovu bylo krásným a hlubokým zážitkem.
Letošní první zastávka připomněla dvojí hody v Líšni, kdy se
Brňáci a mladí Líšňáci dozvěděli, co je to u nás v Líšni žundr a jak
v něm Líšňačky plkaly. Na další zastávce jsem zjistila, kde naše prababička Cilka vyvolávala s Kačou Kikrlovou duchy. A jako na zavolanou

jsme si za vydatného deště třicet minut v žundrech na Podhorní mohli
řádně splknout i my. Někteří promáčení se sice museli z cesty odpojit,
ale i přesto jsme se na Příhonech sešli v hojném počtu tak jako stréček
Svoboda s dalšími Líšňáky před mnoha lety. Poslední zastavení před
Kostelíčkem bylo věnováno nejen Pepovým krásným slovům o Františku Svobodovi, ale i o souboru a lásce k folkloru a naší tradici. Na Kostelíčku v otevřené a rozsvícené kapli zazněla už jen modlitba k Panně
Marii. Nastala chvíle ticha a od srdce se mi šířil uklidňující pocit, že
i když je to stále velmi těžké, máme vás a vaše vzpomínky, které nám
nikdo nevezme. Děkuji všem organizátorům, líšeňské farnosti i všem
zúčastněným za posilující a krásný večer věnovaný člověku, který byl
pro mě vším.
Edita Zerrichová

První díl Festivalu Líšeň sobě VII. za námi aneb Zachráněná zahrada
Vážení Líšeňští, blahopřeji Vám, že jste si zachránili zahradu
Orlovny. Nepodlehli jste falešným zprávám o tom, že: „už je vše rozhodnuto“ a „my nic nezmůžem“ nebo „nic s tim nejde dělat“ či „tak
to tady holt chodí“, atd., ale naopak – nevzdali jste to, zajímali se,
tvořili, psali, mluvili o tom tam, kde to mělo zaznít – prostě jste si
řekli o to, co Vám patří. Vrchol tohoto snažení – kulturní odpoledne
Za záchranu zahrady Orlovny, které bylo koncipováno jako první díl
letošního Festivalu Líšeň sobě a pokračování i završení letošní Národopisné slavnosti Františka Svobody a Josefa Trávníčka, byl jako dárek, na který se hned tak nezapomene a který bude ještě dlouho těšit.
Přestože v sobotu 21. května překypovalo Brno neodolatelnou nabídkou Muzejní noci, Vy jste přišli do zahrady a dali najevo, že toto krásné místo chcete zachovat. Děvčata na kase odčárkovala téměř 500
návštěvníků a s několika desítkami účinkujících, malých i velkých
pomocníků, jejich rodičů a organizátorů, se sešlo v zahradě téměř
šest set lidí.
Děkuji všem, kteří jste se podíleli na uskutečnění slavnosti. S výjimkou jednoho hosta všichni pracovali na přípravě, realizaci i náplni
akce dobrovolnicky, ze záchranářských pohnutek. Pokud někdo

tvrdí, že problematika zahrady „lidi v obci rozděluje“, návštěvníci
zahrady zažili pravý opak – nebývalé propojení a semknutí lidí všeho
věku díky společné věci. Zachování zahrady je v zájmu široké veřejnosti, není to boj mezi „dvěma zájmovými skupinami“.
Děkujeme také MČ Brno-Líšeň za podporu, těm členům rady
městské části, kteří prosadili, aby nám byly prostory na akci propůjčeny, a také zastupitelům, kteří si uvědomili, že zahrada i Orlovna
představují pro obec důležitou hodnotu a na květnovém zastupitelstvu se vyjádřili pro otevření zahrady (a části Orlovny) pro spolkovou
činnost a veřejnost.
Na přípravě, organizaci a náplni akce se podíleli: Líšeň sobě, Národopisný soubor Líšňáci, Cimbálová muzika Líšňáci, Stará Líšeň,
Líšňáček, divadlo Líšeň, Ateliér Studánka, Denní stacionář Effeta,
Hobbylab, Tábornický klub Kamzíci, Kulturní centrum Líšeň, Ivo
Cicvárek, David Rotter a Antonín Bukovský, Deja Vu, Rostislav Brzobohatý a desítky dalších dobrovolníků.
A přijměte pozvání na letošní poslední díl Festivalu Líšeň sobě
VII. – Slavnostní otevření zahrady Orlovny, které se bude konat
27. srpna od 14.00 hodin.
Za tým organizátorů Pavla Dombrovská, (foto Irena Moštková)
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110 let líšeňského Orla
Název této vzpomínky navozuje jednorázový vznik orelské jednoty. Historické doklady však ukazují vznik orelského hnutí jako
proces, jehož základy byly položeny právě v Líšni na přelomu 19. a 20.
století.
V druhé polovině 19. století zdůrazňuje část obrozeneckého hnutí teistický přístup ke společenskému životu a sdružuje se v tzv. Svatojosefské jednotě, či Jednotě katolických tovaryšů. V politické oblasti spolupracují spolky tohoto typu s nově založenou Křesťanskosociální stranou v čele s mladým sociologem Dr. Janem Šrámkem.
Její součástí jsou i tělocvičné odbory.
V Líšni se projevil tento vzryv již v r. 1889 založením ochotnického kroužku při Katolicko-politické jednotě, který hraje divadlo
v sále restaurace „U Válků“ (dům stával na nám. Karla IV. při ústí
ulice Ondráčkovy) pod vedením kaplana Pavelky a J. Joulleta. V této
činnosti pokračoval tzv. Divadelní kroužek při Svatojosefské jednotě
v r. 1898. Jeho vedoucím již byl mladý Mons. Metoděj Hošek, nesmírně obětavý, sociálně myslící kněz, který založil dělnický list „Obrana
práce“, a stal se předsedou uvedené jednoty. V jejím rámci byl pěstován i tělocvik. Zpočátku společně i se Sokoly, jejichž organizace působila v Líšni již od r. 1892. Sokolské hnutí však mělo ideově ateistické aspekty, které podmínily četné neshody. Ty vyústily v odchod
katolicky smýšlejících cvičenců do P. M. Hoškem nově založeného
Tělocvičného odboru katolické mládeže na Moravě. Poté, již 5. července 1902, zakládá P. M. Hošek „Tělocvičný odbor Jednoty Svatojosefské v Líšni”, který historikové chápou jako první organizaci orelskou. Jejími členy byli známí líšeňstí občané, z nichž lze jmenovat
především Fr. Orala, Fr. Svobodu, Fr. Mrkvicu, Jos. Rouše, Fr. Vágnera, Kl. Olšanského, Jos. Smutného, Ant. Balouse, Jos. Hnilicu, Fr. Bozenicara, Vavř. Rouše (pozdějšího náčelníka), K. Svobodu, Fr. Kadlece, Jana Šponera, Josefa Hamrleho, Cyrila Lingra, Fr. Blatného a další. P. M. Hošek se stal čestným starostou nového spolku. Tělocvičné
nářadí zakoupil spolek z II. reálky na Křenové, cvičilo se v létě v pivo-

Významné osobnosti orelského života v Líšni (cca 1925). Stojící zleva: Vilemina
Nečasová, Jan Hendrych, František Filka, Marie Svobodová, sedící zleva: Josef
Čučka, Julie Nečasová, Jaroslav Filka, František Svoboda.

varské zahradě, v zimě pak v sále „U Válků“. Již v r. 1903 předvedl
spolek svou úroveň na veřejném cvičení v Líšni „Na Střelnici“ a o rok
později si jeho členové pořídili cvičební úbor – bílá tílka s modrým
lemem a modrobílý pás. Tento úbor byl později oficiálně přijat celým
Orlem. V letech 1906–1909 vystoupili líšeňští cvičenci na řadě veřejných akcí i mimo Líšeň (např. Ochoz, sjezd odborů v Kroměříži).
V r. 1909 byl pak formálně založen Orel jako spolek křesťanských
tělocvičných odborů (v té době 34 jednot) se symbolem orla podle
známého znaku Jana evangelisty. Hoškův tělocvičný odbor přijal název „Tělocvičná jednota Orel v Líšni“.
Po první světové válce činnost líšeňského Orla nabývá na síle
a stává se významnou součástí společenského života obce. Líšeňští
Orlové cvičí např. v Mariboru a v Novém městě n. Váhom. František
Trnka je zvolen místostarostou Líšně a Julie Nečasová pak celostátní
náčelnicí a vedoucí žen. Líšeň je významně zastoupena ve vedení
a organizaci známého orelského sletu v Brně 12.–15. 8. 1922. Obec
cítí potřebu společného orelského domu, je založeno Družstvo pro
stavbu Orlovny v Líšni. Myšlenka je spontánně podpořena finanční
sbírkou a dobrovolnou prací členů jednoty i dalších občanů Líšně.
V r. 1922 je položen základní kámen a v r. 1924 otevřena orlovna jako
jedna společensky z nejvýznamnějších a stavebně nejcennějších budov tehdejší obce (Ing. arch. Dufek, náklad 720 000 Kč, tělocvična-divadelní sál a kinosál, společenské místnosti, restaurace, šachový
klub, zahrada). V třicátých letech minulého století se Orel stává jednou z nejvýznamnějších společenských organizací v Líšni. Zajišťuje
pro své členy sportovní (nářadí, lehká atletika, volejbal, šachy) i kulturní (divadlo, pěvecké sbory) vyžití, širší veřejnosti pak kinoprodukci, divadelní představení dětí i dospělých a společenské akce národopisného i jiného druhu. Líšeňský Orel má druhý nejvyšší počet
členů v celé ČR (512) a je nejpočetnější ze spolků v tehdejší Líšni.
V nacistické okupaci čtyřicátých let je však společenský život devastován, Orel rozpuštěn a jeho činnost ukončena. Orlovna je v závěru
války z 80 % zničena a poté zčásti rozebrána na stavební materiál. Po
krátkém vzryvu, opravách budovy a nadějném rozkvětu společenského života obce v poválečných letech byla činnost Orla již v r. 1948
opět násilně totalitním režimem ukončena, v r. 1950 Orel oficiálně
zrušen, a orlovna předána jako kinosál státním institucím. Pokus obnovit činnost Orla v období let 1968–69 byl udušen prakticky v zárodku v souvislosti s vojenskou okupací státu. Po roce 1989 se Orel
jen obtížně vzpamatovává z téměř padesát let trvající přetržky a hledá
obnovení své činnosti. V Líšni je toto hledání ztíženo i tím, že statut
orlovny postavené na vlastní náklady z darů a práce členstva nebyl ve
složité restituční problematice vyřešen ve prospěch orelské organizace. Bude-li však orlovna v nejbližší budoucnosti vrácena zpět líšeňské
veřejnosti k celospolečenskému užití, bude jistě naplněna i část odkazu těch, kteří areál tohoto stánku vybudovali.
Za Orla Líšeň: Jarmila Hladká
(s použitím podkladů R. Brzobohatého)
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Budoucnost talentované mládeže zajištěna
Důraz na sportovní výchovu dětí a mládeže se v SK Líšeň vyplatil. Tribunál talentované mládaže Fotbalové asociace České republiky klubu znovu s platností od 1. července 2016 přidělil statusy Sportovního centra
mládeže (SCM) a Sportovního střediska
mládeže (SpSM). „Jedná se o vrcholová střediska pro přípravu mládeže. Naše týmy od
kategorie U12 až po kategorii U19 budou hrát
díky tomu nejvyšší soutěže v Česku,“ vysvětlil předseda SK Líšeň Karel Hladiš. Přidělení
sportovních center bude muset líšeňský klub
za rok znovu obhájit. Pro nadějné fotbalisty
a fotbalistky musí zajistit dostatečný počet
kvalitních hřišť, kvalifikovaných trenérů,
tréninkových jednotek (minimálně 4× týdně
pro jednu kategorii), zdravotní péči pro malé
fotbalisty/ky, rozvíjet musí dál spolupráci
s fotbalovými třídami na ZŠ Novolíšeňská
a samozřejmě zajistit dostatečný počet hráčů
na soupiskách. Díky přidělení středisek SCM
a SpSM se tak líšeňské fotbalové naděje budou v ligových soutěžích setkávat s takovými

týmy jako jsou Zbrojovka Brno, Slovácko,
Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Jihlava atd.
„Pro zápasy s takovými týmy musíme mít
samozřejmě i odpovídající zázemí v podobě
kabin, kvalitní travnaté plochy i umělé trávy,“ doplnil Karel Hladiš.
Budoucnost mládeže vypadá v Líšni nadějně i díky nedávnému příslibu radnice postavit ve čtvrti novou sportovní halu. Ta by
totiž měla sloužit především přípravě dětí
a mladých fotbalistů/fotbalistek. Ve schváleném usnesení se píše: „Po vybudování veřejné víceúčelové sportovní haly umožnit přednostně její užívání (včetně zázemí) sportovnímu klubu SK Líšeň, a to v rozsahu 2200
hodin ročně za účelem tréninku dětí a mládeže“. Vedení městské části se zároveň zavázalo pomáhat s budováním haly formou součinnosti při potřebných výměnách pozemků, při shánění dotací a financí na její stavbu
i provoz. „Za to bych chtěl jménem celého
klubu vedení radnice velmi poděkovat,“ prohlásil předseda SK Líšeň Hladiš. Michal Šebela

Hledáte vhodný sport?
Přípravka na Vinohradech!
SK Vinohrady-Brno pořádá nábory
do basketbalové přípravky na ZŠ Mutěnická 23.
Od září 2016 bude, v tělocvičně na ZŠ
Mutěnická 23 na Vinohradech, opět působit basketbalová přípravka pro děvčata
i chlapce (ročníky narození 2007 a mladší). Dále doplňujeme stávající družstva
(ročníky narození 2005, 2006). Tréninky
budou probíhat 2× týdně (úterý a čtvrtek
od 15.00 do 16.00 hodin), první trénink
proběhne 13. září 2016.
Přihlaste se na email hlobiltomas@
email.cz a budou Vám obratem zaslány
podrobnější informace nebo na stránkách www.basketvinohrady.webnode.cz,
kde najdete i bližší informace o klubu SK
Vinohrady.
Pro bližší informace můžete rovněž
volat Tomášovi Hlobilovi na tel. číslo
731 188 690.

Páté kolo soutěží družstev v tenise
Pátým kolem pokračovaly soutěže družstev a o dramatické zápasy nebyla nouze.
V kategorii dospělých měl náš oddíl v divizi za soupeře družstvo ŽLTC Brno. Obě
družstva jsou v popředí nejvyšší jihomoravské soutěže a zápas byl přímým soubojem
o třetí místo v tabulce. Náš soupeř měl však
problémy se sestavou a tak se ze zápasu stala
jednoznačná záležitost našich. V sestavě
T. Prokop, V. Prokop, Holiš, Šprlák, Daňková
a Pleskačová si se svým soupeřem poradili
7:2 a v tabulce se posunuli na třetí místo.
V kategorii dorostu čekal naše oslabené
družstvo (Trefný, Steinauser – oba dlouhodobě zranění) v I. lize soupeř z Vysočiny –
Spartak Jihlava. Soupeř byl nad síly našeho
oslabeného družstva a v sestavě Ryšánek, Rybář, Kocí a Guziurová prohrálo 3:6.
Důležitý zápas čekal v I. třídě naše
„B“ družstvo. Naše družstvo mělo před tímto zápasem na svém kontě dvě vítězství a dvě
porážky. Z této soutěže budou na konci sestupovat dvě družstva a díky vyrovnanosti je
to boj o záchranu. Naši však nakonec dokázali po výborných výkonech svého soupeře
Spartak Jihlava „B“ porazit a udělali důležitý
krok k záchraně. Za družstvo nastoupili Pařízek, Blažka, Pozdenkov, Gold, Daňková,
Pleskačová.
Velké starosti začínají mít obě naše družstva v soutěžích staršího žactva. V I. lize nastupovalo naše družstvo v brněnském derby
proti TC BRNO. Naši v sestavě Nerud, Blažka, Valenta, Kocí a Mikulcová na svého soupeře nestačili a prohráli 2:7, jejich šance na
záchranu je však stále reálná, jelikož o všem
rozhodnou poslední dvě kola.
14

V I. třídě si naše „B“ družstvo připsalo
také porážku s „B“ družstvem TC Brno.
V sestavě Grois, Nešpor, Strážnický, Krňávek, Pařízková a Bajerová prohráli 2:7.
V I. lize mladšího žactva odehráli naši
zápas proti Agrofertu Prostějov. Proti aspirantovi na titul mistra ČR nemělo naše
družstvo šanci a prohrálo 0:9. V opačné
pozici nastoupilo naše „B“ družstvo v sestavě Mandelík, Jurda, Bednář, Krňávek,
Bajerová a Navrátilová ve Ždáru nad Sázavou. Zápas prvního
s druhým přineslo
jednoznačnou převahu našich a tudíž vítězství 8:1 pro naše
družstvo.
Našim družstvům
v předžákovských kategoriích se opět dařilo. Baby tenisté dokázali zvítězit v Jihlavě 4:2 v sestavě Šichtař, Grois, Valentová
a Čank. Minitenisté měli za soupeře družstvo ŽLTC Brno a v sestavě Bajer, Růžičková,
Mikeš a Bačík dokázali svého soupeře také
porazit 6:2. Všechna naše předžákovská
družstva (BABY „A“,BABY „B“, MINI ) postoupila do krajského finále, které se bude
hrát začátkem září.
Po odehrání zápasu v minitenise proti
družstvu ŽLTC Brno bylo na kurtech v Líšni
připraveno zakončení první části sezony
v podobě turnaje všech našich minitenistů.

Vítězem turnaje se stal Matěj Bačík, který
v krásném finále porazil Nelu Růžičkovou.
Ani v pátém kole se náš oddíl nedostal do
záporné bilance v počtu vyhraných (5) a prohraných (4) zápasů. V kategorii mladšího
žactva je stále šance postupu obou našich
družstev. Složitá je situace ve starším žactvu,

ale naděje umírá poslední. Hráčem týdne se
stal Petr Pozdenkov, který dokázal v I. třídě
dorostu otočit kvalitní zápas ze stavu 1:6, 6:4,
2:5 a velkou měrou se podílel na vítězství
družstva.
V prázdninových měsících bude náš
oddíl pořadatelem příměstských táborů.
18.–22. 7., 1.–5. 8 a 15.–19. 8. bude areál
každý den od 8.30 hod. do 15.30 hod. sloužit dětem.
Hlásit své děti můžete na t. 603 421 212
nebo e-mailem m.juda@seznam.cz.
Michal Juda
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Navštivte nás

LÉKÁRNA pod Klajdovkou
Horníkova 34, Brno-Líšeň

Otevírací doba:

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

Open Air 2016
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz

Doplnìní lékárnièky na dovolenou: napø. repelenty,
opalovací pøípravky, náplasti, léky na
Brno
zažívací potíže za zvýhodnìné ceny. Více na www.lekhornik.cz a www.mojelekarna.cz.

Open Air 2016

Open Air 2016

26. července 2016

od 19,30 hodin
PIVNICE NA SPARTAKU, Tuřanka 1

Daniel Čech, Arnošt Frauenberg,
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek

Brno
Brno
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Vstupenka: 220 Kè
Vstupné v předprodeji 220 Kč a na místě 250
Předprodej v Pivnici Na Spartaku denně od 14 hodin
Více info na 732 585 109

26. července 2016

26. července 2016

od 19,30 hodin
PIVNICE NA SPARTAKU,
Tuřankaopravy,
1
ELEKTRIKÁŘ:
montáž,
revize – vč. so a ne.


Tel.: 777 019 667.
od Arnošt
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NA
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Tuřanka
1
 VENČENÍ
a
HLÍDÁNÍ
PSŮ,
KOČEK
a
DOMÁCÍCH
ZVÍŘAT v Brně.
Lukáš Pavlásek, Karel Hynek
Vstupné v předprodeji 220 Kč a na místě 250
www.venceni-psu.jecool.net
• tel.: 730 420 278
Daniel
Čech, Arnošt Frauenberg,
Předprodej v Pivnici Na Spartaku denně od 14 hodin

Lukáš Pavlásek,
Karel přijme
Hynek pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň,
 Bezpečnostní
služba
Vstupné
v předprodeji
Kč a na podmínkou
místě 250
vhodné
pro
ID a220SD,
práce s PC. Nabízíme mzdu až
Předprodej v Pivnici Na Spartaku denně od 14 hodin
80 Kč/hod.,Vícenáborový
info na 732 585 109příspěvek až 10 tis. Kč. Tel.: 773 087 670.
Více info na 732 585 109

 BRIGÁDA–PŘIVÝDĚLEK. Hledáme distributory reklamního tisku.
Vhodné pro důchodce, studenty, ženy na mateřské.
Volejete nebo pište: tel. 721 821 943, adamki@centrum.cz.

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

Brno

 PROVÁDÍME POKLÁDKU PVC, koberců, plovoucích podlah
a montáž SDK desek a minerálních stropů. Tesařské, pokrývačské a klempířské práce, montáž nábytku. Tel.: 774 577 841.
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POKOS trávy, kácení stromků atd., vše levně! M: 776 339 166.

 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.
 Koupíme větší byt v Líšni. Máme hotovost. Spěchá! T: 730 411 872.
 Jazyková škola Líšeň English zve širokou veřejnost na jazykové
kurzy v létě 2016 i v novém školním roce! Více na tel. 776 857 806
nebo na www.lisenenglish.cz. Kurzy probíhají v Brně-Líšni.
 Doučím FYZ – MAT 6.–9. tř ZŠ, prima–kvarta GYM. I o prázdninách
– reparáty, opakování, úspěšný vstup na SŠ. Tel.: 774 621 703.
 Nabízím levné rekreační pobyty na ČM vrchovině v rodinné vilce.
Ideální pro rodiče-prarodiče s malými dětmi. Tel.: 604 247 252.
 Hledám ke koupi byt, ideálně Líšeň a okolí. Cena do 4 mil. Kč.
Děkuji, RK nevolat. Tel: 605 514 210.
 Nabídne mi někdo ke koupi dům? Horší stav nevadí. Děkuji moc. T: 728 945 527.
 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.

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

líšeňské noviny

Jsem vozíèkáøka – 55 let – a hledám muže èi ženu
s podobným osudem. Tel. 608 179 006.
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Úspěšné přípravky SK Líšeň
Nejmladší naděje líšeňské kopané byly v letošním ročníku velice úspěšné. Tým U11 vyhrál svoji městkou soutěž, zimní halovou
ligu a několik turnajů. Velkým úspěchem je vítězství v kvalifikačním turnaji Ondrášovka Cupu a účast na velkém klání v Plzni, kde
se utkal s nejlepšími týmy z celé ČR (např. Sparta Praha, Slavia
Praha nebo Zbrojovka Brno). Prohra s vítězem turnaje Slávií Praha
0:2, remíza s finalistou Spartou Praha 2:2 a další remíza s ligovým
Jabloncem 0:0, vítězství nad Libercem 1:0 a Jihlavou 3:2 – to jsou
skvělé výsledky. Celkové 17. místo z 26 účastníků ligových – profesionálních – klubů je skvělou reprezentací Líšně. Tým U10 vyhrál
obě své městské soutěže a řadu turnajů, hráči U9 vyhráli městskou
soutěž a budou reprezentovat město Brno na meziokresním finále
v Blansku. Úspěšné týmy přijme na líšeňské radnici pan starosta
a předá jim medaile. Děkujeme!
David Linger

Úspěšný tým U11 na finálovém turnaji v Plzni.

Nábor SK Líšeň se vydařil
Mrazík, slalom nebo ocásky – význam těchto zdánlivě nesourodých a neslučitelných pojmů poznaly ve středu více než dvě stovky dětí z líšeňských základních a mateřských škol. Celkem 143
chlapců a 88 dívek vyběhlo v rámci akce Měsíc náborů na hřiště
v Kučerově ulici, aby vyzkoušelo základy fotbalové abecedy. Čekalo je přivítání od starosty Líšně Břetislava Štefana, od vedení klubu
v čele s Karlem Hladišem, od aktivních hráčů A týmu Tomáše
Vejmělka a Jakuba Milotínského i od hráčky žen Martiny Šperkové. Celé dopoledne se dětem věnovali trenéři mládežnických týmů
pod vedením hlavního trenéra mládeže pana Zdeňka Šmýda a ukázali jim na deseti stanovištích nejrůznější pohybově-fotbalová cvičení. Zkoušeli obratnost při „Mrazíkovi“, rychlost při „ocáscích“,
vytrvalost při „běžeckých slalomech“ a mnoho dalšího. Díky vydařenému počasí, ale hlavně díky nasazení pořadatelů a vstřícnému přístupu základních a mateřských škol najde SK Líšeň určitě

v řadách dětí další naděje do budoucna. Všechny dostaly pozvání
na pravidelné fotbalové tréninky pod vedením licencovaných trenérů a trenérek. Budeme se těšit!
Michal Šebela

Tenisové turnaje TK Líšeň 2016
Dva tenisové turnaje neregistrovaných
uspořádal v měsíci květnu Tenisový klub
Líšeň v areálu Sport Centra Gaudeo na ulici Střelnice u lesního lomu v Líšni.
V sobotu 14. 5. 2016 se sešlo za nádherného slunečného počasí na 1. ročníku turnaje dětí 12 dívek a chlapců ve věku 6–14
roků. Po rozdělení do dvou věkových kategorií probíhal turnaj ve skupinách. Za přispění pořadatelů z TK Líšeň, kteří pomá-

hali mladým tenistům správně se orientovat v pravidlech a počítání, byly obě
kategorie zdárně odehrány.
V kategorii mladších bylo toto pořadí:
1. Daniel Nikodým – ZŠ Masarova, 2. Karolína Trojčáková – ZŠ Holzova, 3. Adam
Nikodým – MŠ Synkova. Konečné pořadí
kategorie starších: 1. Tomáš Novák – ZŠ
Masarova, 2. Martin Trungel – ZŠ Novolíšeňská, 3. Karolína Frydrýšková – ZŠ Holzova. Hráči na prvních
třech místech obdrželi
věcné ceny, všichni účastníci drobnou upomínku.
O čtrnáct dní později
v sobotu 28. 5. 2016 přivítal
sportovní areál na 9. ročníku turnaje dospělých rekordních 22 hráček a hráčů, kteří se ve vzájemných
soubojích utkali o celkové
vítězství.
Konečné pořadí kategorie dospělých: 1. Vladi-

mír Jeřábek, 2. Václav Mimráček, 3. Tomáš
Mezlík, 4. Karel Tůma.
Hráči na prvních třech místech obdrželi po skončení turnaje věcné ceny. Pro
účastníky obou turnajů připravili pořadatelé občerstvení – tradiční opékání špekáčků.
Partnerem obou akcí byla Městská část
Brno-Líšeň.
Fotografie z turnajů je možné si prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.
Ladislav Breicetl
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