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ZDARMA
Hotovo! Brno zrušilo územní studie
Brno ruší studie, které bránily nekoncepční výstavbě – neměnná skutečnost, uplatnění moci vedoucí k bezmoci městských částí. Vše podle litery zákona, avšak bez vědomí občanů
a samospráv, kterých se problémy týkají.
Odbor územního plánování brněnského magistrátu zrušil
„Územní studii – regulační plán Holzova“. V kombinaci s chybějícím novým územním plánem to znamená, že umožnil další
výstavbu v této lokalitě bez patřičné regulace a dopravních
opatření. Mimo jiné tak hrozí nárůst dopravy a komplikace
v křižovatce Holzovy a Letecké ulice.
Je to boj s větrnými mlýny, směřující k chaosu. Směřující
k neexistenci územního plánu a rušení podkladů, které byly
jedním z mála nástrojů, které měly městské části, aby uhájily
koncepční rozvoj území. Mnoho územních studií a regulačních
plánů jsou minulostí a následky ponesou občané dotčených
lokalit.

Komise veøejného poøádku,
prevence a údržby…
Milé Líšňačky, milí Líšňáci,
všechny čtyři současné koaliční strany se 15. listopadu 2016 mimo jiných programových témat dohodly a zavázaly, že budou
klást důraz na řešení veřejného pořádku v problematických lokalitách Líšně a ve spolupráci s občany Líšně.
Jako radní pro bezpečnost a mnoholetý předseda bezpečnostní
komise v Líšni vím, že již několik let se vedou průběžná jednání
s Městskou policií Brno i představiteli Města Brna o zvyšování počtu územních/hlídkových strážníků pro Líšeň, pouze s minimálními posuny v navyšování počtu těchto strážníků.
Tady je však nutné konstatovat, že líšeňská samospráva ani
ÚMČ Brno-Líšeň nemají žádnou zákonem danou faktickou možnost řídit a přímo ovlivňovat činnost Policie ČR ale ani Městské
policie Brno a zajistit tak citelné navýšení počtu hlídkových policistů PČR a strážníků MP, tzv. „územářů-pochůzkářů“ na katastru
Líšně, což by si Líšeň jakožto „území“ ve kterém žije téměř 27 000
obyvatel zcela jistě zasloužila.
V současnosti je pro Líšeň vyčleněno jen 5 územních hlídkových policistů PČR a strážníků MP, což je oproti stavu v roce 2007
jen o 2 policisty a strážníky více. To je při množství spáchaných
přestupků a trestných činů na počet obyvatel Líšně stav zcela nedostačující. Počtem obyvatel srovnatelná, ale přece jen menší města, jako jsou např. Blansko, Břeclav, Hodonín a Vyškov, mají na
svých územích ve službě několik desítek hlídkových strážníků
a policistů dohromady. Pokud se však započítají i policisté z jiných
útvarů např. služby kriminální policie a vyšetřování, služby dopravní policie aj. působících na jejich teritoriu, tak je to už i v řádu
(pokračování na str. 4) ää

Dvě samosprávy na jednom území jsou
asi moc. Brno má své zájmy a Líšeň své starosti. Chtělo by to změnu. Buď budou základní kameny města, tedy městské části,
více slyšet a budou městem respektovány,
nebo jsou místní samosprávy zbytečné
a slouží jen jako fíkový list nepopulárních
rozhodnutí, na které nemají žádný nebo
pramalý vliv.
Je třeba zjednodušit samosprávu Brna, aby byla srozumitelná, pochopitelná a předvídatelná… a nebo, z tohoto nerovného
svazku vystoupit a být opět Líšní – obcí spojující a hájící zájmy
Líšňáků.
Břetislav Štefan
váš starosta
(více informací v reportáži na www.brno-lisen.cz)

Zprávy z radnice
Přehled dotací MČ Brno-Líšeň do kulturní oblasti v letech 2013–2017

Kultura a dotační
politika Líšně
Způsob rozdělování dotací z veřejných prostředků bývá v každém zastupitelstvu hojně
diskutovanou oblastí. V Líšeňských novinách
nyní chceme čtenářům představit, jak to funguje na zdejší radnici. Postupně představíme
částky a oblasti, na které se z rozpočtu přispívá.
Dotace se každoročně rozdělují do několika
oblastí jako je kultura, sport, sociální oblast
a školství.
V tomto čísle Líšeňských novin se budeme
věnovat kultuře. Podle pravidel pro přidělování
dotací musí spolky, které chtějí získat peníze
na pravidelně pořádané akce, svůj projekt představit a odevzdat do konce října roku, který
předchází konání akce. Tento projekt nejprve
zkontrolují úředníci radnice, kteří posoudí,
zda obsahuje všechny náležitosti dané pravidly.
Posléze projekty projedná na svém zasedání
kulturní komise radnice, která je buď doporučí
ke schválení zastupitelstvu, nebo nedoporučí.
Komise také navrhne částky, jaké by měli jednotliví žadatelé obdržet. Konečné slovo v rozdělování mají pak zastupitelé.
Stalo se pravidlem, že zastupitelstvo předem schválí celkovou částku, kterou je možné

Organizace
Občanské sdružení Líšeň - divadlo Líšeň
Národopisný soubor Líšňáci
Nadační fond Galerie Hády
Folklorní soubor Stará Líšeň
Knihovna J. Mahena
Nadace pro radost
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí
Konvalinová Milena
Líšeň sobě
Besperát Jiří
Urbánková Marie
Foto Líšeň
Moravský přátelský spolek pro hendikepované
Líšeňský ochotnický spolek Marvánek"
Kulturní centrum Líšeň *
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spolkům vyplatit. Komise pak dle svého uvážení tuto částku přerozdělí mezi žadatele. Částka
věnovaná na kulturu se každoročně zvyšuje,
roste ale také počet žadatelů i finanční náročnost projektů.
Kromě spolků radnice jako svoji příspěvkovou organizaci podporuje také činnost Kul-

CELKEM

185 800
490 000
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turního centra Líšeň. To v rámci vlastní činnosti podporuje také líšeňské spolky, například
zvýhodněným pronájmem svých prostor.
V tabulce najdete přehled spolků a částek
přidělených v minulých letech.
* Příspěvková organizace Městské části
Brno-Líšeň. Částka je příspěvkem zřizovatele.

Názory zastupitelů MČ Líšeň na dotační politiku
Myslíte, že schválené prostředky pro kulturu jsou dostatečné a že jsou transparentně
přerozdělovány? Co byste na systému rozdělování dotací případně změnil?

Břetislav Štefan, ČSSD

Spolkový život v Líšni považuji za jeden
z pilířů občanské společnosti. Uvědomuji si, že
kulturu vnímá každá skupina obyvatel trochu
jinak. Proto se snažíme vyhovět všem oblastem
tak, abychom uspokojili co nejširší spektrum
a nabídli pestré kulturní akce lidem žijícím
v Líšni. Každoročně proto na kulturu dáváme
více peněz a jsme rádi, že si toho všimlo i více
spolků, které každoročně o dotace žádají. Letos
jsme podpořili všechny žádosti o dotace. Aby
byla podpora transparentní, leží velká část zodpovědnosti na kulturní komisi, která má nelehký úkol žádosti vyhodnotit a doporučit, nebo
nedoporučit radě a zastupitelstvu ke schválení.

Martin Příborský, ODS

MČ Líšeň dává na kulturu okolo 2 % rozpočtu, tedy dvakrát více než vynakládá např.
stát. Většina jde přes KC Líšeň a zbytek jako dotace spolkům. ODS chce podporovat tradice
a autentickou líšeňskou kulturu, jako např. hody, ale i další aktivity, aby to v Líšni žilo. Bohužel jasná pravidla stále chybí. U nového ředitele
KCL nyní vidíme snahu o racionalizaci jeho
fungování a přejeme mu v jeho úsilí mnoho
úspěchů. Pro dotace spolkům bychom měli stanovit transparentní kritéria, i když v oblasti
kultury se nedá vše vtěsnat do tabulek, a proto
důležitou roli musí hrát i názor odborníků, Komise kultury. Objektivním kritériem by však
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mohl být např. počet prodaných lístků, zapojených líšeňských dětí, podíl prostředků získaných od sponzorů apod. Organizátoři by měli
být motivováni získat co nejvíce peněz sami
a veřejná podpora musí být pouze doplňková.
Někteří argumentují, že bez dotací nelze některé společenské akce vůbec dělat. Já z vlastní
zkušenosti vím, že to jde – když jsme např. organizovali ples Líšeňského občanského spolku,
tak jsme z dotací nedostali ani korunu. Sehnali
jsme sponzory a na zbytek si vydělali.
Hnutí ANO 2011 v Líšni svými myšlenkami chce vystupovat jako moderní hnutí a silně
vnímá potřebu podporovat kulturu, zejména
pak v obci s tak zažitými a udržovanými tradicemi, jakou Líšeň bezesporu je. Současně si ale
uvědomujeme, že je nutné bourat zažité stereotypy a cítíme, že je nutné přispívat na kulturní
dění tak, aby dotace postihly co nejširší oblast.
Není možné dávat stále dokola a hodně jedněm
a těm samým, nýbrž je nutné podpořit také ty,
na které se v minulosti tolik nedostalo nebo
i podpořit nově vznikající spolky a dát jim tak
šanci ukázat se. Z toho důvodu jsme se zasadili o rovnoměrné přispění těm subjektům, které
se byť okrajově podílejí na rozvíjení kultury
a tradic Líšně v tom nejlepším slova smyslu.

ní fakt by MČ měla maximálně podporovat
a vlastními silami realizovat až to, na co žádný
ze spolků nemá chuť nebo kapacitu. Případné
navyšování finančních prostředků na oblast
kultury by mělo být směrováno více k jednotlivým spolkům než do projektů realizovaných
z úrovně MČ.
Tradiční projekty, které jsou již osvědčené a k Líšni „patří“ by měly být financovány
s předstihem a jako víceleté, aby jejich organizátoři nebyli v nejistotě ohledně pokrytí svých
výdajů s danou akcí. Samospráva by měla jasně
stanovit, které projekty nebo činnosti za tradiční a dlouhodobě podporované považuje. Drobnější projekty, každoročně opakované nebo
i nové, inovativní, určené pro menší cílovou
skupinu, by měly být podporovány dle jasných,
zveřejněných kritérií podle MČ preferovaného
typu kultury, cílové skupiny apod. Nové aktivity, které mají potenciál zasáhnout celou Líšeň
a stát se tradičními akcemi, by měly být výrazněji podporovány až po jasném zdůvodnění
potřebnosti a zhodnocení efektivnost využití
finančních prostředků.
V každém případě by výše přidělených financí pro jednotlivé projekty měla být jasně
zdůvodněná a neměla by se v čase měnit dle oblíbenosti nebo neoblíbenosti představitelů daného spolku u představitelů samosprávy.

Eliška Vondráčková, KDU-ČSL

Petr Štědronský, TOP 09

Jan Skotal, ANO 2011

Částka, kterou MČ Líšeň na podporu kulturních projektů vynakládá, je poměrně vysoká, ale potenciál mnoha občanů pro rozvíjení
aktivit v této oblasti, tedy budování aktivní občanské společnosti, je obrovská. Tento pozitiv-

Po volbách jsme v koalici prosadili zvýšení
finanční částky pro dotace líšeňským spolkům
na 2,5 mil. Kč, z čehož více než 400 tisíc Kč je
(pokračování na str. 3) ää
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přerozdělováno na kulturní projekty. Vzhledem k tomu, že žádosti na kvalitní kulturní
projekty každoročně rozdělovanou částku převyšují více než dvojnásobně, stálo by za zvážení
další navýšení prostředků. Pro srovnání uvádím, že 2,5 mil. Kč rozdělovaných dotací nepředstavuje ani 1 % líšeňského rozpočtu.

Návrh RMČ na přidělení dotací předkládá
Komise kultury. Větší transparentnosti by určitě přispělo nastavení systému jasných kritérií
hodnocení žádostí s přidělováním bodů, přizvání zástupců žadatelů na jednání komise
a v neposlední řadě dostatečný časový prostor
komise k hodnocení žádostí. Tato tři opatření

jsou zároveň návrhem na změnu. Neodpustím
si na závěr ještě jeden nešvar, který může mít
vliv na výsledek hodnocení, a to eventuální
upřednostňování osobních sympatií nebo naopak antipatií k žadateli ze strany hodnotitelů
na úkor objektivního hodnocení kvality projektu.

Názory příjemců dotací v oblasti kultury na dotační politiku MČ Líšeň
Jste spokojeni s podporou MČ? Co byste
na způsobu přerozdělování peněz případně
změnili?

Jaroslava Lánová,
Divadelní spolek Marvánek:

Za náš ochotnický divadelní spolek Marvánek můžeme říci, že s dotační politikou naší
městské části máme jen ty nejlepší zkušenosti.
Dotace jako takové jsou samozřejmě důležitým
nástrojem pro existenci a funkčnost spolků, jako je ten náš. Myslíme si, že podpora kulturní
činnosti je v naší městské části prováděna citlivě a rozumně s ohledem na skutečnou finanční
potřebu jednotlivých spolků, což lze dovodit
z dostupných informací na webových stránkách radnice.

Národopisný soubor Líšňáci:

Bereme za pozitivní, že městská část podporuje oblast kultury, historicky tomu tak nebývalo. Myslíme si, že je z pozice radnice složité
vybalancovat rozhodování mezi koho konkrétně a v jakých částkách peníze prodotovat. Otázka spokojenosti je složitá, na jednu stranu si
nesmírně vážíme podpory a ačkoliv může v nominálním vyjádření vypadat jako vysoká, tak
tyto peníze zdaleka nepokryjí náklady spojené
s činností a ty jsou pak dofinancovávány z jiných zdrojů či osobně – i třeba prací, která má
v konečném důsledku velikou hodnotu. Vidíme potenciál v rozvoji KCL, které když by se
rovněž vhodně podpořilo, tak by mohlo fungovat jako složka, která by výrazně ulehčila organizaci akcí.

KJM Brno, Jírova:

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně na
Jírově 2 je jedním ze subjektů, který je příjemcem finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
na podporu kultury. Z finanční dotace je výhradně nakupován knihovní fond pro celé
spektrum uživatelů knihovny, kterým nabídneme kvalitnější výběr knih. Spokojeni jsou především místní občané, kteří služeb knihovny
využívají.

Jana Stross, Foto - Líšeň, z.s.:

Spolek Foto - Líšeň, jako nově vzniklý subjekt, požádal o dotaci MČ Líšeň poprvé pro rok
2017 a to ve výši 53 000 Kč. Zastupitelstvem mu
byla schválena částka 35 000 Kč, což pokrylo
náklady jen na jeden projekt (venkovní výstavu
fotografií „Líšeň našima očima“), tzn. pořízení
17 ks venkovních rámů, primárně určených na
tuto výstavu, nicméně rámy jsou a budou k dispozici i ostatním líšeňským spolkům a subjektům. Vzhledem k dalším připravovaným akcím
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spolku na rok 2018, ať už jednorázového či
dlouhodobého charakteru, bude spolek Foto Líšeň, z.s. o dotace žádat i letos. Jménem spolku
Foto - Líšeň, z.s. tímto děkuji MČ Líšeň za poskytnutí dotace a tak i podpory výše uvedeného
projektu, na kterém participovaly i ostatní líšeňské spolky a organizace.

Pavla Dombrovská,
divadlo Líšeň, Líšeň sobě:

V problematice dotací pro kulturu v Líšni
vnímám především tyto problémy.
Chybí zásadní strategický materiál – koncepce kultury v Líšni. Proto materiály, které se
vytvářejí, ať už se týkají dotací pro spolky nebo
Kulturního centra, nezapadají do širšího smysluplného celku promyšlené kulturní politiky
a stávají se tak pouze nahodilými jednotlivostmi.
Kulturní činnost vytvářená líšeňskými
umělci a spolky se v poslední době rozvíjí. Tuto
skutečnost však nezohledňuje vedení radnice,
a proto částky, které jsou na jednotlivé projekty
přidělovány, klesají. Tak v současné době podpora v některých případech nedostačuje ani
k udržení stávající činnosti, např. spolek Líšeň
sobě má na tento rok zhruba polovinu částky,
kterou dostal v minulých letech. Tato skutečnost se nejvíce dotkne Festivalu Líšeň sobě. Ve
veřejných prohlášeních líšeňských politických
stran a také ve stávající koaliční smlouvě je zakotvena „podpora tradic“. Líšeň sobě je tradiční
událost. Letos se připravuje její 8. ročník. Kro-

mě toho řada Festivalů Líšeň sobě navazuje na
řadu Festivalů divadla Líšeň konaných od roku
1999. Jedná se tedy o téměř dvacetiletou nepřerušenou tradici festivalů vzešlou z iniciativy
místních občanů.
Na rozdíl od situace před několika lety, kdy
částky dotací byly zahrnuty přímo v rozpočtu
a zastupitelstvo o nich rozhodovalo v prosinci,
v roce 2015 byl schválen dodatek, který posouvá
rozhodování o dotacích a jejich přidělování
o čtvrt roku později – tedy v neprospěch žadatelů, což prakticky znemožňuje plánovat větší
akce na první polovinu roku (např. Ostatky,
které se konají v únoru/začátkem března, navíc
financování této akce je nesrozumitelné – jeden
ze spolků, který se také na realizaci Ostatků
podílí, je honorován Kulturním centrem, což
zaručuje určitou stabilitu, zatímco Líšeň sobě,
které je autorem a organizátorem maškarní
části Ostatků, dostává finance formou dotace
z MČ).
Hodnocení žádostí vnímám jako nedostatečně objektivní a nezaujaté. Navíc probíhá
v časové tísni. Loni jsem podala podnět Kulturní komisi, aby žádosti, které v elektronické
i papírové formě leží na úřadě od konce října,
byly členům Kulturní komise, kteří o nich mají
rozhodovat, předloženy v dostatečném předstihu, aby byl čas případná nedorozumění konzultovat s žadateli. Přestože byl tento požadavek
Kulturní komisí schválen, členové komise se
stále seznamují s materiály několik dnů předtím, než o nich mají rozhodovat.

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa
podporuje děti na Ukrajině
Během loňských Vánoc se naše škola zapojila do humanitární sbírky pro válkou zmítanou Ukrajinu. Dodnes mnohé rodiny trpí
nejen nedostatkem základních potravin, léků
a hygienických potřeb, ale zažívají zejména
strach, nejistotu a opuštěnost. Naši žáci se
proto rozhodli poslat dětem na Ukrajinu jak
oblečení, spacáky, základní hygienické potřeby, ale také dárky a hračky s osobní vzkazy.
31. 5. 2017 naši školu opět navštívil hlavní
koordinátor organizace Chuť pomáhat, aby
nám předal díky a pozdravy od těchto rodin
a informoval nás o výsledcích celé sbírky. Na
Ukrajinu se podařilo dostat 90 tun materiálu

a také z finanční sbírky zakoupit 500 kubíků
dřeva.
Tentokrát se naši žáci a učitelé zapojili do
projektu Tábor Bezpečí. Ukrajinské děti tak
mají možnost aspoň na pár dní opustit zdevastované území a odpočinout si v přírodě za
frontovou linií, kde si mohou v bezpečí hrát,
běhat a koupat se.
Ve sbírce se nám podařilo vybrat téměř
dva tisíce korun. Pokud byste uvažovali o pomoci těmto dětem, můžete najít více informací na webových stránkách naší školy –
www.krestanskaskola.cz.

Program Rodinného centra Pastelka
a zápis nových účastníků kurzů, který probíhá od 24. 7. 2017
najdete na www.pastelka.net.
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Zprávy z radnice
ää (dokončení ze str. 1)

stovek policistů a strážníků pro každé z těchto
měst. To Líšeň z důvodu, že není samostatnou
obcí nemá a nemůže bohužel mít.
Mezi lokality v Líšni, které jsou z bezpečnostního hlediska na základě poznatků Policie
ČR, Městské policie Brno, členů bezpečnostní
komise ale i občanů problematické, patří v současné době především: okolí obchodního centra Albert při ulici Bednaříkova/Jírova, okolí
obchodního centra Billa při ulicích Vlkova/
Sedláčkova, okolí obchodního centra Kotlanova, líšeňská Rokle pod zastávkou 8 Kotlanova,
okolí obchodního centra LCOS při ulici Masarova, ulice Trnkova (park), ulice K. Světlé, Holzova, Belcrediho, Šimáčkova, okolí náměstí
Karla IV. a obchodního centra Charlie, dopravní uzel MHD na ulici Jírova, dopravní uzel
MHD na ulici Novolíšeňská, okolí radnice MČ
Brno-Líšeň a ZŠ Novolíšeňská.
Z výše uvedených důvodů, na základě
mých osobních poznání, ale především na základě četných podnětů a stížností od občanů,
kteří je sdělovali a sdělují jak osobně, tak telefonicky, SMS či emailem, nebo je poměrně často
sdílejí na sociálních sítích, jsem spolu s kolegy
nabyl přesvědčení, že je potřeba s touto neutěšenou situací v oblasti zajištění bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku i majetku Líšně
něco hmatatelného udělat. Již jsem nechtěl jen
stále Líšňákům dokola říkat a odpovídat, že
městská část nemá (téměř) žádné pravomoci
v této oblasti, a že jim nezbývá, než jen sami
volat na Městskou policii nebo Policii ČR, pokud budou něčím nebo někým ohroženi, nebo
pokud jsou svědky nějaké nelegální činnosti,
a to ať už přestupkové nebo i trestné. Na to mi
někteří spoluobčané říkali, že bohužel nedokážou sami rozlišit, zda to které jednání již naplňuje znaky přestupku či trestného činu. Mnozí

mi také říkali a říkají, že mají strach z pomsty
pachatelů, pokud takové jednání oznámí na policii, a tak raději vůbec nikam nevolají, ani na
policii nejdou.
Toto mi nemohlo být jako radnímu pro
bezpečnost a předsedovi bezpečnostní komise
lhostejné a z důvodu naplnění výše uvedeného
koaličního závazku jsem přišel během prosince
2016 s myšlenkou vytvořit „operativní“ komisi
složenou jen zcela na odborném a profesionálním principu z policistů PČR, strážníků MP či
bývalých policistů sloužících u policie po roce
1989, kteří mají minimálně několikaleté zkušenosti z této oblasti a čistý výpis z Rejstříku trestů, a kteří v ní budou působit ve svém volném
čase. Bohužel příslušníci PČR ani MP nemohou
mít jiný služební, pracovně-právní či obdobný
právní vztah (dohody o pracovní činnosti či
provedení práce), takže jedinou možností je jejich jmenování do příslušné komise Rady městské části.
V lednu 2017 jsem tedy oslovil současného
ředitele MP Brno a ředitele MŘ PČR Brno-město, jakožto ty nejpovolanější autority, co se týká
bezpečnosti na území města Brna, a osobně
jsem je na schůzkách seznámil se záměrem na
zřízení „operativní hlídkové komise“, pracovně
nazvané Komise veřejného pořádku a prevence.
Oba dva tento projekt přivítali a považují ho za
smysluplný, reálný a praktický, protože jejich
policisté a strážníci vzhledem k počtům a tabulkám nemůžou být všude.
Oba ředitele jsem požádal o nominace
svých lidí do nově utvářené komise, což po vzájemné dohodě přes vedoucí příslušných územních oddělení učinili.
K 1. únoru 2017 na můj návrh Rada vytvořila novou operativní komisi, Komisi veřejného
pořádku, prevence a údržby (KVPPU) a během
měsíců února až dubna byli vytipováváni, vybí-

ráni a jmenováni členové této komise, kterých
bylo Radou jmenováno celkem 13. První červnový víkend zahájila svoji faktickou činnost.
Důvodem je především zajištění lepšího
dohledu na veřejný pořádek a prevenci kriminality. Hlídky budou ve dvoučlenném složení
vykonávat dohledovou a vyhledávací činnost
v ulicích Líšně, ale jen o víkendech, kdy není ze
strany PČR zajištěn stálý dohled pořádkovou
hlídkovou službou a ze strany MP Brno je dohled početně omezený. Členové KVPPU budou charakterem své činnosti vždy o víkendech
(od Pá 16.00 do Ne 24.00 v celkovém rozsahu 10
hodin) poskytovat součinnost a pomoc PČR
a MP Brno, kde budou po dohodě s řediteli MŘ
PČR Brno-město a MP Brno prostřednictvím
speciálních telefonních linek, informovat o páchané trestné či přestupkové činnosti a žádat
výjezd policejních hlídek na místo činu. Působit budou tyto hlídky výhradně na území MČ
Brno-Líšeň.
Členové KVPPU budou v terénu telefonicky komunikovat jako tzv. „všímavý občan“, který učinil oznámení o páchání přestupku nebo trestného činu s operačními středisky MP
a PČR na speciálních telefonních linkách. Mohou případně i dosvědčit průběh spáchání přestupku či trestného činu a podat policejním
orgánům příslušné informace. V krajním případě mohou jako kterýkoliv jiný občan zadržet
osobu podezřelou ze spáchání tr. činu dle § 76
odst. 2 trestního řádu.
Závěrem Vás chci informovat, že byla pro
Vás „Líšňáky“ zřízena sdílená emailová schránka bezpecnalisen@seznam.cz, do které můžete
zasílat své podněty, či oznámení určené pro členy této komise. Přeji Vám krásné a hlavně bezpečné prožití léta.
Mgr. Jaroslav Stross,
radní pro bezpečnost MČ Brno-Líšeň

Český úřad zeměměřický a katastrální chystá ve spolupráci
se stavebními úřady revize
Český úřad zeměměřický a katastrální
a Ministerstvo pro místní rozvoj, sekce stavebního práva, vydávají ve vzájemné dohodě
tyto pokyny pro spolupráci katastrálních
úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního
plánování při revizi katastru nemovitostí:
Katastr nemovitostí je podle § 1 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), zdrojem informací, které
slouží vedle ochrany práv k nemovitostem pro
účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí,
k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče a v neposlední řadě
i pro rozvoj bydlení, k oceňování nemovitostí.
Z uvedených důvodů je nezbytné, aby údaje
katastru nemovitostí co nejvíce odpovídaly
skutečnému stavu v terénu, a proto je vlastníkům a jiným oprávněným uložena povinnost
ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru nemovitostí týkající se jejich nemovitostí. S ohledem na možné nedodržení této povinnosti ze strany vlastníka nebo jiného oprávně4

ného katastrální úřad v souladu s ustanovením
§ 35 katastrálního zákona reviduje za součinnosti obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci
(zejména stavebních úřadů) a za účasti přizvaných vlastníků a jiných oprávněných, obsah
katastru nemovitostí se skutečným stavem
v terénu (dále jen „revize“).
Povinnými předměty revize jsou podle
uvedeného ustanovení hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, pokud katastrální úřad při přípravě revize zjistí, že je třeba prověřit rozdíly mezi
evidovanými údaji a skutečným stavem. Zapojení příslušného stavebního úřadu a úřadu
územního plánování může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek revize, který
může i stavebnímu úřadu napomoci ke zjištění
některých přestupků a správních deliktů, kterých se fyzické a právnické osoby dopustily na
úseku stavebního řádu. Výsledkem revize je
protokol o revizi a jeho přílohy, ve kterých jsou
popsány jednotlivé nesoulady.

Odkaz na Společný pokyn:
http://www.cuzk.cz/Predpisy/
Resortni-predpisy-a-opatreni/CUZK-Pokyny/
Pokyn-c-j-CUZK-3095-2017-22/170309522pokyn-k-revizim-MMR.aspx
Ing. arch. Markéta Hoskovcová, Ph.D.
vedoucí stavebního odboru MČ Brno-Líšeň

Je ti 6 až 9 let?
Chceš hrát závodně badminton?

SKP Kometa Brno – oddíl badmintonu
pořádá NÁBOR dětí
Kdy: 6. a 13. září 2017 v 17 hodin
Kde: Badminton Líšeň,
Úlehlova 3050/16 (areál Zetoru)
Tréninky budou probíhat vždy
ve středu v 17–18 hodin.
Kontakt: Martin Svoboda, 777 008 698
Hanka Pospíšilová, 739 056 868

kometabadec@seznam.cz
www.kometabadec.cz
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

LÉKÁRNA MASAROVA

99 Kč
117 Kč
149 Kč
199 Kč
249 Kč
214 Kč
149 Kč

NOVINKA

A SLIM
FORFEMINodnění těla

na odv ři hubnutí
ap
Kč
219
apslí
k
0
6

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

Ibalgin® 400, 100 tab.
Endiaron® 20 tab.
Pancreolan® forte 60 tab.
GS Dormian Rapid 40 tab.
BIOPRON forte 30 tab.
Canesten GYN Combi Pack 1
vaginální tableta + krém
Calcichew 60 žvýkacích tablet

Přejeme všem
krásné léto
a pohodovou dovolenou

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

Corega Original 40 g,
extra silný krém
95 Kč
+ NAVÍC Corega Antibakteriální tablety
6 ks
Corega Bez příchuti 40 g,
95 Kč
extra silný krém
+ NAVÍC Corega Antibakteriální tablety
6 ks

Bepanthen Care mast 100 g
Zovirax Duo krém
50+10 mg/g, 2g
Repelent PREDATOR
FORTE 150 ml
Repelent PREDATOR
JUNIOR 150 ml
Faktu mast 20 g

278 Kč
219 Kč

Daylong kids SPF 30, 200 ml
Sunar gravimilk s přichutí čokoláda,
vanilka, malina 300 g
Sunarka mléčná kašička 225 g,
různé příchutě
Sunárek Do ručičky 90 g, různé příchutě
NOVÝ Sunar complex 4, 600 g

449 Kč
129 Kč
65 Kč
20 Kč
219 Kč

129 Kč
169 Kč
79 Kč

ZVÝHODNĚNÉ CENY
Sunar complex 2 a 3, 600 g

VÝPRODEJ
BRNO-LÍŠEŇ, Masarova 7 (LCOS)

www.bikemax.cz

kolo lyže běh

salátová nabídka

SRPEN

STEAKOVÁ
NABÍDKA

fid
ela

Po celé
léto

u

ČERVENEC

CE
RESTAURA

aneb poskládej si
svůj talíř

čtvrteční venkovní
grilování
burgery měsíce
italská pizza
z kamenné pece
točená zmrzlina

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Každý týden 5 nejrychlejších
zákazníků v Prodejních
centrech TESCOMA obdrží při
nákupu nad 1999 Kč džbán
TEO 2,5 l, s vyluhováním
a chlazením, nálevku na
vrstvené koktejly myDRINK
a chladicí tašku UNO VINO
v hodnotě 867 Kč ZDARMA.
Akce platí ve všech
Prodejních centrech TESCOMA

od 10. 7. 2017 do 23. 7. 2017.

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

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

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

Těšit se můžete na vyzrálé
hovězí maso z českého
i zahraničního chovu, oblíbené
vepřové, krůtí a nebo zdravé
pštrosí maso či lahodného
tuňáka z Malediv…

GRILOVACÍ SEZÓNA
V PLNÉM PROUDU
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)
Akční cena na mleté maso vhodné na BURGERY
hovězí 170 Kč/kg, vepřové 109 Kč/kg
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!
Výběr ze stálé nabídky našeho řeznictví (cena/kg)
sti / 145 Kč
Krkovička bez ko

Kotleta bez kosti / 155 Kč
Žebírka / 109 Kč
Bůček / 109 Kč
Panenka / 249
Kýta / 135 Kč
Kč

Spolky a sdružení
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Festival Líšeň sobě VIII. v zahradě Orlovny 19. srpna

o květnové Národopisné slavnosti a červnové Cestě ke Kostelíčku
Vás srdečně zveme na poslední díl festivalu, který se bude konat
19. srpna v zahradě Orlovny od 15 hodin.
Kromě tvorby místních amatérských i profesionálních umělců festival každoročně nabízí i díla celorepublikově významných souborů.
Můžete se těšit například na Ensemble Opera Diversa s Manželskými
minioperami, divadlo Líšeň s novou fraškou o české politice Mazel
a Sakumprásk, koncert Garáž bandu. Host – Divadlo 100 opic zahraje v zahradě představení Cháronovi blázni.
Doprovodný program nabídne dílny, hry a výstavy divadla Líšeň,
Hobbylabu, Orelské jednoty, Effety i místních výtvarných umělců.
Přijďte si s námi užít festival do zahrady Orlovny, nebudete litovat! A pokud máte něco, co byste rádi ukázali, předvedli či vystavili,
ozvěte se.

Pavla Dombrovská, 602 734 447
www.divadlolisen.cz

Upřesněný program a aktuální informace ve facebookové skupině Líšeň sobě a www.vlisni.cz.
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Filmové léto s brněnskou Českou televizí: 4. 9. – 8. 9. 2017

inematograf bratří Čadíků společně
s brněnským studiem České televize
plánují založit tradici promítání studentských a celovečerních filmů v prostorách
před budovou brněnské České televize (Trnkova 2345/117, 628 00 Brno-Líšeň).
Akci zahájíme 4. 9. projekcí pohádky Anděl Páně 2. Hned druhý den 5. září odpromítáme kultovní film Petra Zelenky Rok ďábla,
který vznikal ve spolupráci s brněnským stu-

S

diem České televize. 6. 9. pak bude následovat divácký hit minulého roku, komedie Teorie tygra. 7. 9. to bude další film brněnského
studia České televize – snímek Jiřího Stracha
Osmy. Zakončovacím filmem se 8. 9. stane
úspěšná komedie Všechno nebo nic. Před
každým celovečerním snímkem zhlédnou
diváci jako bonus krátký studentský film,
který byl oceněn na festivalu studentské tvorby START FILM Bystřice nad Pernštejnem.

Veškeré projekce budou začínat od 20.30
hodin, vstupné je dobrovolné. Celkový výtěžek bude věnován Nadaci Konto Bariéry,
s níž Kinematograf bratří Čadíků dlouhodobě spolupracuje (během čtvrtstoletí existence Kinematografu již bylo na charitativní
účely vybráno 10 milionů Kč). Těšíme se na
vaši návštěvu a věříme, že počínaje letoškem
zahájíme tradici, která bude v příštích letech
úspěšně pokračovat.

Jedinečná zahrada Orlovny

etkat se s přáteli u ohně, relaxovat v houpací síti u mlhoviště nebo
posedět na lavičce ve stínu vzrostlých stromů – tak mohou Líšňáci
trávit letní měsíce. Jedinečné zázemí na zahradě Orlovny se podařilo
vytvořit díky 40 dobrovolníkům, kteří po dva víkendy opracovávali
a usazovali dubové fošny, ze kterých je mobiliář vyroben. Patří jim
velké díky! Celou akci pořádaly líšeňské spolky – Hobbylab, ČTU –
T.K. Kamzíci, Divadlo Líšeň, Rodinné centrum Pastelka, Líšeň sobě,
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Událost pořádají, spolupořádají či podporují spolky a organizace
Líšeň sobě, divadlo Líšeň, Hobbylab, Ensemble Opera Diversa, Kulturní centrum Líšeň, MČ Brno-Líšeň, sousedky a sousedé z Líšně
a další.

Jednota Orel a Foto – Líšeň a odborně byl mobiliář vytvořen pod
vedením dřevosochaře Lukáše Gavlovského. Akce mohla být realizována díky finanční podpoře Nadace Via z programu Živá komunita,
MČ Brno-Líšeň, Hobbylab, z.s. a soukromých dárců.
V případě zájmu a využití zahrady pro vaše rodinné, komunitní,
spolkové, nekomerční akce, volejte správci zahrady tel. 727 963 222.
Veronika Hradová

líšeňské noviny
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Vyjádření města Brna k výstavbě
Novolíšeňská – Kubelíkova
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení obdržel na vědomí Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní
řízení obytného souboru Rezidence Novolíšeňská ze dne 30. 5. 2017
adresované developerovi této stavby, kde je mimo jiné uvedeno:
Primátor města Brna požaduje, aby před zahájením územního
řízení uzavřel investor s městem plánovací smlouvu, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu:
– soustavy veřejných prostranství (obslužné komunikace, chodníky,
veřejné parkoviště, osvětlení a zeleň);
– vodovodního řadu, stoky splaškové a dešťové kanalizace, včetně
odtoků pro zpomalení odtoku dešťové vody.
Předložené urbanistické řešení území zahrnuje pouze část pozemku. Celá 1/5 pozemku (plocha 160 m × 55 m) zůstává nedořešena.
Z městotvorného hlediska je toto řešení nevhodné.
Pan primátor požaduje dořešení nezastavěné části území včetně
prokázání splnění limitů IPP (index podlažních ploch regulující rozsah výstavby) a následné předložení dokumentace k opětovnému
projednání Radě města Brna.
Tyto požadavky jsou také obsaženy v naší petici „Líšeň podle občanů“ a v usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.
Vážení Líšňáci, děkujeme Vám za podporu a důvěru. Přejeme
Vám báječné léto!

Fotohádanka

V

minulém vydání Líšeňských novin byla zveřejněna již šestá fotografie, jejíž
místo pořízení bylo hádankou pro čtenáře
Líšeňských novin. Autorem této čtvrté fotohádanky byla Ing. Vladimíra Holoubková.
Správná odpověď na tuto minulou fotohádanku je „BD Leskauerova 10, pohled z parkoviště v ulici Poslušného“ a bohužel žádná z obdržených odpovědí
nebyla správná. Snad budou mít příště „hádankáři“ více štěstí. Tímto
děkujeme inženýrce Holoubkové za zapeklitou fotohádanku.
Níže Vám představujeme v pořadí již sedmou fotohádanku, jejíž
autorkou je paní Petra Švehlová. Fotohádanka zní, kde byla předmětná fotografie pořízená v rámci Městské části Brno-Líšeň. Své odpovědi nebo také fotografie pro další fotohádanku můžete posílat do
neděle 13. 8. 2017 na e-mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz. Správnou odpověď se dozvíte v následujícím čísle Líšeňských novin.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení,
Andrea Fischerová, Silvie Dražanová

Procházky a exkurze
Seniorského klubu Réva
S příchodem teplých, slunečních dnů Seniorský klub Réva vyráží
ze zázemí Kotlanky ven, za poznáním a krásami přírody.
Na procházku jsme se vydali do Mariánského údolí po stopách
sestřelené stíhačky s kronikářem obce Podolí. Pozemkový spolek Hády nás provedl přírodou okolo lomů pokochat se krásou právě rozkvetlých květin.
Půvaby přírody jsme na chvíli vyměnili za kouzlo techniky. Prohlédli jsme si neveřejné prostory letiště v Tuřanech i areál čistírny
odpadních vod. Zhlédli jsme reálný výcvik hasičů, seznámili se s jejich zázemím, technikou i výstrojí. Ani sport nám není cizí, zahráli jsme si přátelskou hru v minigolfu ve spolupráci s SŠSE na ulici
Trnkově.
Zpět do zázemí Kotlanky se vracíme na besedu s výzkumníky
Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Závěr sezony a první
půlrok klubu slavíme na Dělňáku – jak jinak než grilovačkou.
Věříme, že v novém školním roce se všichni zase sejdeme, přivítáme i Vás jako nové členy a společně prožijeme příjemná čtvrteční
odpoledne.
Seniorský klub Réva přeje všem Líšňákům krásné léto a plno
radostných zážitků se svými blízkými.
Kulturní centrum Líšeň, Silvie Dražanová

A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co možná nejpřesnějším
uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné či podrobný popis místa, zašlete prostřednictvím e-mailu na e-mailovou
adresu foto.lisen@seznam.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „fotohádanka“. Současně do přílohy e-mailu připojte fotografii Vámi navrhované fotohádanky do dalšího čísla Líšeňských novin spolu
s uvedením řešení Vámi navrhované fotohádanky (příklad: správná
odpověď – Ondráčkova 17, červený dům vpravo, řešení mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí, druhá borovice u pravého
břehu). Autor první správné odpovědi zaslané dle pravidel výše se
stane vítězem fotohádanky a bude jmenovitě uveden v následujícím
čísle Líšeňských novin a současně jím navrhovaná fotohádanka bude
uveřejněna jako další fotohádanka v pořadí. V případě, že první
správná odpověď nebude mít v příloze e-mailu další navrženou fotohádanku, bude jako vítěz fotohádanky uveden autor první odpovědi
a další fotohádanka bude uveřejněna od následujícího hádajícího
v pořadí bez ohledu na správnou odpověď. U každé zveřejněné fotohádanky bude vždy jmenovitě uveden její autor. Pokud neznáte
správnou odpověď, nevadí, a klidně zašlete pouze svůj námět na další fotohádanku.
Více podrobností nejen o fotohádance se dozvíte na
www.foto-lisen.cz.
Mgr. Tereza Vašíčková
Foto – Líšeň z.s.

Orel jednota Brno-Líšeň
srdečně zve malé i velké sportovce (širokou veřejnost)
na prázdninový ping-pong
Kdy: každý den • Kde: zahrada Orlovny, Holzova 7
K dispozici budou dva venkovní ping-pongové stoly
(svoje pálky + míčky, po tel. domluvě lze zapůjčit).
Činnost finančně podporuje MČ Brno-Líšeň.

líšeňské noviny
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ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Masarova

Školní šachový turnaj na ZŠ Novolíšeňská

Škola Masarova oslavila 35. narozeniny

25. května se na naší škole uskutečnil turnaj v šachu pro
první stupeň. Celkem se jej zúčastnilo 18 žáků. Hrálo se švýcarským systémem na čtyři kola. Vítězem se stal Jirka Oliva ze
4. D, druhé místo obsadil Honza Juřička ze 4. A a třetí místo
získala Ivana Jacková z 5. C. Poděkování patří všem organizátorům ze třídy 6. D a zejména rozhodčím turnaje Tobiasi Filoušovi z 9. A a Petru Kaláčkovi ze 7. D. Všem děkujeme za
účast a vítězům gratulujeme.

V letošním roce oslavuje naše škola 35. výročí svého založení. Mnozí naši bývalí žáci obdivují, jak se škola změnila od
dob, kdy se zde učili, co všechno je tu nové, pěkné a moderní,
a často litují, že už sem nechodí. Však také mají pravdu. V posledních letech se škola změnila k nepoznání. Proběhla zde
rozsáhlá rekonstrukce, která změnila nehezkou šedivou budovu s nedoléhajícími okny ve veselou, barevnou a přívětivou.
Rovněž vnitřní prostory prokoukly, především šatny a vstupní
vestibul. Zmizely nevzhledné „klece“ a každé dítě dostalo vytoužený klíč od své skříňky, o kterou musí pečovat. V učebnách se objevily dataprojektory a interaktivní tabule zpestřující výuku, přibylo mnoho nových moderních pomůcek, děti
běžně pracují na počítačích. Třídy jsou pestře vymalované,
cítíme se v nich dobře. Výuka tělocviku probíhá na zcela novém, dobře vybaveném a velmi pěkném hřišti.
V rámci různých projektů děti mohou vyjíždět spolu se
svými učiteli do zahraničí, poznávají výuku na jiných evropských školách a využívají své znalosti angličtiny nebo němčiny.
V letošním roce škola připravila velké oslavy tohoto významného jubilea. Vydali jsme informativní bulletin a učitelé
se svými žáky nacvičili různá vystoupení na akademii, která
proběhla ve čtvrtek 22. 6. v líšeňském Dělňáku. Na tuto oslavu
jsme pozvali nejširší veřejnost, rodiče i bývalé a současné žáky,
aby se s námi o tuto radost podělili.

vyučující ZŠ Novolíšeňská

Finále šifrovací soutěže Technoplaneta 2017
Technoplaneta je dětská šifrovací hra, kterou pořádá pražský Klub KAPSA. Hra je určena pro pětičlenné týmy žáků
ZŠ a probíhá vždy na jaře formou několika internetových kol.
Ve hře bylo letos zaregistrováno 228 hrajících týmů z 59 škol.
V letošním roce se 25 náročných úkolů internetového kola
podařilo vyřešit dvěma týmům složeným ze žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Novolíšeňská (Supermanky a koleckaakrizky). Nejúspěšnější účastníci si změřili síly v pražském finále dne
7. června 2017.
Dějištěm finále se stal Hostivařský lesopark. Na rozdíl od
základního internetového kola bylo v rámci luštění šifer vždy
nutno zjistit, kde se nachází následující stanoviště. Těch bylo
celkem deset, oběma našim týmům se podařilo dojít ve stanoveném čase na deváté z nich. Soutěž komplexně prověřila fyzickou kondici, orientaci v mapě a logické myšlení všech soutěžících. Doufáme, že v příštím roce si účast ve finále minimálně zopakujeme.
Věra Fabíková, ZŠ Novolíšeňská

Mgr. Jana Osičková

ZŠ Masarova na Olympiádě města Brna
Sportovní den žáků 1. a 2. tříd na ZŠ Masarova má již svou
tradici. Také letos děti se zápalem skákaly do dálky, běhaly
50 m a házely kriketovým míčkem. Počasí bylo teplé a slunečné, takže padly i nějaké rekordy. Chlapci a dívky s nejlepšími
výkony postoupili do celoměstského finále Olympiády v LA,
které se konalo na ZŠ Svážná. Ani zde se malí sportovci z naší
školy v konkurenci 19 brněnských škol neztratili. Celý tým vybojoval stříbrný pohár za 2. místo. Eliška Nechutová ze 2. A
a Adrian Raab ze 2. C obsadili v jednotlivcích také druhá místa a získali stříbrné medaile. K dosaženému úspěchu gratulujeme.
Mgr. Eva Proklešková

Projekt Lidské tělo na ZŠ Masarova
Ve středu 24. května se na ZŠ Masarova uskutečnil projekt
„Lidské tělo.“ Žáci 3. A a 3. C byli rozděleni do osmi skupin, ve
kterých plnili úkoly na jedenácti stanovištích. Procvičili si názvy částí lidského těla a orgánů, zahráli hry, vyzkoušeli své
znalosti v oblasti lidských smyslů a rozšířili si slovní zásobu
z oblasti lidského těla.
Nechyběla stanoviště, kde si děti vyzkoušely chůzi o berlích, vodění slepého, ochutnávání potravin se zavázanýma očima či poznávání věcí poslepu. Celý projekt jsme završili zhlédnutím jednoho dílu z dokumentárního seriálu Byl jednou jeden život, který byl zaměřen na činnost srdce. Všichni jsme si
projektové dopoledne moc užili.
Mgr. Kateřina Aulehlová
a Mgr. Jitka Hégrová
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ZŠ Holzova

ZŠ Horníkova

Páťákům z Holzovky opět tleskala Praha

Den činu pro Litter Less – Recyklojarmark

Přivádět děti zpět ke knize a rozvíjet jejich zájem o čtení je
vždy velká radost. Děti ze třídy paní učitelky Němečkové byly
pozvány na osmý literárně dramatický festival „Děti čtěte“,
kde se představily vítěznou dramatizací dvou Jihočeských pohádek. V krásném prostředí Kampy se sešli nejen malí herci,
ale mnoho zajímavých osobností z literárního a dramatického
světa.
Nám se poštěstilo osobně se setkat se známým spisovatelem Jiřím Stránským, vyslechnout jeho autorské čtení a hlavně
si s ním popovídat o jeho nelehkém životě a psaní.
Jelikož si říkáme třída „Knihomolů“, rádi jsme se nechali
vtáhnout do děje připravované knihy Petra Tučka „Vlasy se
vrací“, kterou nám sám autor přiblížil nejen autorskou četbou
ale i písničkami. Festival nám přinesl samé hezké zážitky
a kromě slunečného dne v Praze jsme si odvezli i chuť pustit se
do nějaké nové knížky.

Na začátku školního roku jsme se v rámci ekoškoly zapojili se školním parlamentem Horníci do mezinárodní kampaně
na snižování množství odpadu Litter Less, který koordinuje
vzdělávací centrum Tereza. Letos jsme se zaměřili na sběr
a využití tříděného papíru. Na podzim proběhla kampaň cílená na správné třídění odpadu v prvních třídách, leden a červen
byl zaměřen na sběr papíru. Celkem se nám podařilo nashromáždit 7230 kg papíru. Naše celoroční snaha vyvrcholila
30. května největší ekoakcí letošního roku – Recyklojarmarkem. Žáci naší školy spolu s učiteli vyráběli výrobky z recyklovaného papíru. V nabídce byla široká nabídka krásných drobností a utržená částka téměř 5000 Kč je toho důkazem. Část
výtěžku z obou akcí poputuje na adopci „naší“ sovice sněžní
v brněnské ZOO. Jménem školního parlamentu Horníci děkujeme všem žákům, rodičům, učitelům a vedení školy za podporu. Je vidět, že životní prostředí nám ve škole není lhostejné
a v příštím školním roce budeme v našich aktivitách určitě
pokračovat.

Žáci 5. B

Mgr. Barbora Žabková

Naši „Oskaři“ slaví úspěch!
Oblíbené videoklipy z loňského ročníku našich „Oskarů“
putovaly do Zemské postupové soutěže pro Moravu v kategorii FILMOVÝ EXPERIMENT, KLIP 15–19 let
a porotu skutečně zaujaly.
Na 3. místě skončila loňská
třída 9. B s videoklipem
„Příběh nekončí“ a 1. místo vybojovala loňská 9. A
klipem „Sexy cool driver“.
Oba klipy tak postoupily
do Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby (CSNFF)
v oboru školních filmů, která
se konalo v Blansku 8.–9.
června 2017. Úspěch loňských devátých tříd jistě motivuje třídní kolektivy, aby
i v letošním školním roce natočily co nejlepší klipy k písničkám známých interpretů.
líšeňské noviny

Horníkova vyrazila na Britské ostrovy
Na konci května se skupina žáků vydala směrem na západ,
až za Lamanšský průliv, otestovat své znalosti angličtiny v praxi. Kromě dopolední výuky jsme toho za pět dní stihli opravdu
hodně. Prozkoumali jsme kosmopolitní Londýn s jeho světoznámými památkami. Dále známé přímořské letovisko
Brighton, královské město Windsor, město Portsmouth, kde
leží základny britského královského loďstva. Zde jsme zhlédli
největší námořní pýchy Velké Británie. Ale vše jednou končí.
Plní zážitků, nových informací, slovíček a dojmů jsme se šťastně vrátili domů do Brna.
Mgr. Barbora Žabková
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Stalo se

Klub rodičů a dětí

Běh škol již po jedenácté

Ve čtvrtek 8. června proběhl 11. ročník Běhu líšeňských škol pod záštitou starosty.
Závodit přišli vybraní žáci ze základních
škol Masarova, Horníkova, Holzova a Novolíšeňská, ze středních škol to byla zdravotnická škola Šimáčkova. Za bouřlivého

potlesku se závodníci snažili zdolat v co nejkratším čase nelehkou trať, vytyčenou kolem
Saleska. S vědomím, že běží o co nejlepší
umístění, ale že mohou přinést své škole
i cenné body, se závodníci snažili, co jim síly
stačily. Na závod se přišel podívat i pan starosta, aby podpořil snahu všech závodníků.
Aby šli dětem příkladem, přidali se do závodění i učitelé a nejen, že si před zraky svých
žáků mohli vychutnat jejich neutuchající potlesk, ale přinesli své škole i velkou porci bodů, což posléze zamíchalo i pořadím jednotlivých škol.

Opět je tu čas, kdy je dobré ohlédnout se zpět
a připomenout si okamžiky končícího školního roku.
Letos jsme pro vás v Klubu rodičů a dětí otevřeli 23 pravidelných aktivit se zaměřením
na keramiku, hudebku, výtvarku, cvičení
a fotbal.
Čtvrteční dopoledne patřilo jednou za měsíc
Čtvrtkování, kde si maminky vyráběly nejrůznější šperky a ozdoby.
Druhou možností byl Dopolední klub maminek. Náplní byly besedy o ekologii, líčení,
povídání o výchově, praktická ukázka vázání šátku pro nošení dětí, navštívili jsme také
lesní školku Zeměkvítek.

Nyní se těšíme na letní tábory. Je to příležitost k navázání kamarádských vztahů a prožití nejednoho dobrodružství.
Skončil školní rok, nový má svůj plán a nabídku připravenou a já chci poděkovat za vaši přízeň, za všechna setkání a přeji vám
krásné léto plné odpočinku.
Aktuální nabídku aktivit pro nový školní rok
naleznete na www.salesko.cz
Martina Kosíková

Chystáme pro vás

O prázdninách se s vámi potkáme na našich
pobytových i příměstských táborech.
Vítání nového školního roku zahájíme ve
čtvrtek 7. září od 14 hodin. Budeme vám
k dispozici, zodpovíme dotazy a pomůžeme
se zápisem.
Přejeme všem krásné prázdniny.

Zápis do kroužků a programů
Klubu rodičů a dětí
na školní rok 2017–2018

2. kolo: 6.–12. 9.
Během školního roku jsme prožili několik
akcí – USPÁVÁNÍ BROUČKŮ, TVOŘENÍ
ADVENTNÍCH VĚNCŮ, přivítali jsme MIKULÁŠE S ANDĚLEM, užili jsme si veselí
během KARNEVALŮ, únorové nedělní odpoledne patřilo SPOLEČENSKÝM HRÁM,
v dubnu jsme se nezalekli nepříznivého počasí a uspořádali jsme akci HRAJEME SI NA
ZÁVODNÍKY.
Na podzim a na jaře proběhla BURZA.
Ve spolupráci s RC Pastelka proběhla akce
LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE a na první jarní den
VYNÁŠENÍ MORENY.

Přihlašování on-line na
www.salesko.cz.
Činnost zahájíme 18. září.
Nabízíme možnost pronájmu
venkovního hřiště s umělou trávou

(fotbal, futsal, volejbal, nohejbal) – 400 Kč/
hod. nebo hřiště s asfaltovým povrchem (hokejbal, in-line hokej) – 300 Kč/hod.
Bližší informace:
na www.salesko.cz, sekce pronájmy
nebo pište na pronajmy@salesko.cz.

V kategorii prvních stupňů základních škol
se tedy na prvním místě umístila škola Masarova, v kategorii druhých stupňů vybojovala vítězství škola Novolíšeňská a za kategorii středních škol si vítězství odnesla zdravotní škola Šimáčkova.
Na akci nám naštěstí vyšlo i počasí a organizační záležitosti spojené s touto velkou akcí
proběhly hladce, takže jak závodníci a učitelé, ale i organizátoři ze Saleska a jejich nepostradatelní spolupracovníci z řad zkušených
rozhodčích a saleskových dobrovolníků, byli
s touto akcí spokojeni.
Lukáš Pospíšil
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Z kultury

Katka a Dalibor Štruncovi & Cimbal Classic
Čtvrtstoletí laskavé hudby
Nadžánrová kapela Cimbal Classic, jejímuž zvuku dominuje cimbál a v jehož čele stojí Kateřina
a Dalibor Štruncovi, vystoupí v rámci rozšířeného programu Líšeňských hodů v neděli 3. září od 19.00
hod. v zahradě zámku Belcredi. Na pár otázek nám odpověděl kapelník Dalibor Štrunc.
n Narodil ses ve Valašském Meziříčí, vyrůstals v Rožnově pod
Radhoštěm. V Brně jsi studoval, první angažmá jsi měl v Praze, ale
co tě přimělo se zde, konkrétně v Líšni, usadit – muzika? Nebo je
třeba za vším hledat ženu?
V tomto případě se všechno krásně propojilo. V roce 1992 jsem si
vzal za ženu svou spolužačku z konzervatoře, houslistku Kateřinu
Sehnalovou, rodačku z Líšně, a zároveň jsem vyhrál konkurs do
BROLNu. To byly ty síly, které mě nakonec přiměly odejít od moc
pěkně rozdělané muzikantské práce v Praze zpátky na Moravu. Nikdy jsem ovšem nelitoval, protože moje žena je stále stejně krásná
a milá, v Líšni se líbí a daří nám i našim dětem a Brno mělo k mému
hudebnímu snažení vždy přívětivou tvář.
n Cimbal Classic vznikl vlastně tak trochu náhodou a tak trochu
na několikrát. Jaký okamžik vlastně považuješ za zrodový, od něhož počítáte čtvrtstoletí svého fungování?
Tím počátečním bodem je naše první vystoupení, které proběhlo
v rámci festivalu Okolo Třeboně v již zmiňovaném roce 1992. Šestice
mladých muzikantů si udělala příjemný výlet, v jehož rámci si zahrála krapet vážné hudby, folklóru, ale také doprovodila pár písní tehdy
vycházející hvězdy Vlasty Redla. Nenapadlo nás tehdy, že se naše živelné vystoupení bude tak líbit a že přijdou nabídky na další koncerty.
Už vůbec jsem netušil, že začnu písničkařit a jako ojedinělá kapela
svého druhu u toho vydržíme tak dlouho.
n Dá se Vaše tvorba a produkce nějak výstižně charakterizovat?
Už ten slogan Čtvrtstoletí laskavé hudby leccos napovídá. A Váš
název taky…
Od samého počátku jsem se snažil, aby naše hudební výpověď
byla sdílná, vlídná a laskavá. Prostě taková, která osloví a dotkne se
lidí, kteří jsou naladěni na podobnou duchovní frekvenci jako my. Na
takové co vidí krásu v obyčejných věcech, vnímají člověku nadřazenou moudrost přírody, věří v lidskou dobrotu, lásku, i v to, že každý
z nás je součástí příběhů toho druhého. Může to znít jako klišé
a fráze, ale my to tak máme. Snad je to krédo z našich autorských, ale
i folklórních projektů slyšet i cítit. My zase děkujeme za zpětnou vazbu a blízkost našich posluchačů.
n Bude líšeňský koncert něčím výjimečný – skladbou repertoáru
či pozvanými hosty?
Výjimečný bude už tím, že budeme hrát doma. Tedy v Líšni, kde
kapela zkouší a vzniká i většina písní. Bude to průřez naší tvorbou se

vším všudy a věřím, že posluchače pohladíme i rozesmějeme. Vždyť
jsme „napáchali“ celou desítku CD a je z čeho vybírat. Zámecký park
bude jistě nakloněn i překvapivým momentům a dost možná i hostům. Jako bonus odehraje Cimbal Classic i hodovou zábavu na faře
o den dříve a to téměř v původní sestavě i s primáši Františkem Černým a Jiřím Čihákem z Ponědrážky. Hlavně to celé bude o vzájemném kontaktu s těmi, co nám průběžně už čtvrtstoletí naslouchají
a drží nás tím při životě-J.
Roman Burián

Dalibor Štrunc je jedním z nejžádanějších tuzemských cimbalistů, ale působí také jako hudební skladatel, textař, zpěvák a pedagog. Svou koncertní činnost kombinuje s pestrou studiovou prací
a výukou hlavního oboru cimbál na brněnské konzervatoři. Kromě Cimbal Classicu vystupuje se svou ženou Kateřinou také s Javory Hany a Petra Ulrychových. Více o jeho aktivitách najdete na
webových stránkách www.cimbalclassic.net.
Vstupné na koncert: 200 Kč (předprodej), 230 Kč (na místě).
Kombinovaná vstupenka na sobotní večerní hodovou zábavu a nedělní koncert Cimbal Classicu je za 250 Kč (pouze předprodej). Předprodej vstupenek – TIC, Dům pánů z Lipé, Smsticket, Chovatelské
potřeby Kotlanova 7.

Každý rok je zázrakem
Čas letí, jako bláznivý, nikdo ho nezastaví,
ani já, ani vy…
Máme za sebou opět báječný školní rok,
kdy jsme společně s dětmi a rodiči prožili
krásné chvíle při divadelních představeních,
výletech do přírody, na zámek v Miloticích,
na škole v přírodě v Ujčově, na zámečku Mitrovských, výstavách v Letmu, v podzemí Zelného trhu, při zážitcích ve výcvikovém středisku s hasiči, vzdělávacích programech na
Jezírku, prohlídce Zetoru, historické části
města Brna a letiště, návštěvě divadla Radost,
při společných dílnách „Mámo, táto, pojď si
se mnou hrát…“, oslavě Dne rodiny, společných sobotních brigádách, mši svaté k oslalíšeňské noviny

vám 33. výročí založení naší mateřské školy
v kostele sv. Jiljí v Líšni a v neposlední řadě
při zahradní slavnosti „Rozloučení s předškoláky“. To je vždy trošičku smutné, loučíme se s dětmi a s kusem jejich
i našeho života, ale věříme, že to
vše nekončí 30. 6. 2017, protože
všichni mají stále dveře otevřené a nejen ty, ale i naše srdce, za
které nás chytaly po celou jejich
předškolní docházku. Bylo nám
velkou ctí je všechny poznat.
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny, plné rodinné pohody, děkujeme za to, že

vás všechny máme a nesmírně se těšíme na
nové děti a rodiny, které s námi společně budou žít nejen jejich, ale i naše životy.
Za kolektiv MŠ Neklež 1a, Jitka Kubecová
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Vážení senioři,

Z kultury

děkujeme Vám za přízeň, kterou jste během školního roku Révě v
Náš dík patří také všem lektorům za jejich obětavou práci a partn
kteří s námi sdíleli své zkušenosti a znalosti.

Vytvořte si přes prázdniny
FOTOKOMIKS!

Aktivity pro seniory v Líšni

Líšňáci a fotografové vůbec,
letní školní prázdniny a dovolené jsou pro většinu z nás dobou odpočinku, netradičních zážitků a výletů u nás či na jiných kontinentech,
případně dobou bourání a budování ledasčeho, vrcholící agrosezónou atd. Jistě mi dáte za pravdu, že mnozí neuděláme asi víc fotek než
právě v těchto letních měsících, kdy nám dlouho svítí sluníčko a tak
nějak přirozeně máme na to focení víc času, nehrozí nám, že umrzneme a jsme ochotní si kvůli jedinečnému snímku lehnout venku i na
zem.
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Rádi bychom Vás povzbudili, aby jste si zkusili vytvořit přes léto
takový FOTOKOMIKS. Věříme, že si při focení tak užijete více zábavy a to nejen sami, ale třeba se Vám do FOTOKOMIKSu podaří zapojit i Vaše rodinné příslušníky nebo přátele. V čem to spočívá? Vyberte 3–20 z Vašich fotografií na libovolné téma, upravte dle potřeb
a každou fotku v elektronickém názvu popište jejím pořadovým číslem. Fotky můžete doplnit texty přímo ve fotce. Pokud chcete doplnit
textem a neumíte vkládat text do fotky, klidně napište samostatně
legendu a ke každému číslu fotky uveďte požadovaný text. Příběh
můžete zajisté sestavit i z vlastních fotek starších. Fotky zašlete do
10. 9. 2017 na mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz ve formátu JPG.
Tři nejlepší FOTOKOMIKSy ohodnotíme zajímavými cenami a uveřejníme v Líšeňských novinách, na stránkách www.foto-lisen.cz
a jejich FB verzi, kam je postupně vložíme jak budou přicházet. Výherce kontaktujeme mailem do 30. 9. 2017.
Spolek Foto-Líšeň z.s. si vyhrazuje právo vulgární, rasově diskriminační apod. fotografie vyloučit a neuveřejnit.
Foto - Líšeň z.s. Vám přeje dobré světlo a kreativní prázdniny!

Národopisná slavnost 2017
Posledního květnového sobotního odpoledne se jako úvodní
událost festivalu Líšeň sobě již po sedmnácté uskutečnila Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka.
Zářivé kroje a naškrobené sukně v průvodu opět ozdobily Líšeň,
poté pak na zahradě Orlovny proběhlo vystoupení domácích souborů a souboru z Kořence. Celé slunné odpoledne se neslo v příjemném
duchu a dvě mohutné stoleté lípy, pod jejichž listy se konaly hody
a slavnosti již před desetiletími, poskytly stín divákům a účinkujícím
i dnes. Národopisný soubor Líšňáci v závěru slavnosti za doprovodu
cimbálové muziky Líšňáci předvedl zbrusu nové vystoupení, které
nacvičil pod vedením manželů Aleny a Aleše Kučerových. Snad to, že
Aleniným pradědečkem byl František Svoboda, profesionální zkušenosti, neskutečný zájem, energie a elán vložený do přípravy – asi to
vše zapříčinilo, že nové pásmo s názvem „Gdo nehomí tancuvat“ mělo obrovský úspěch u diváků. Jsem přesvědčen, že by se líbilo i Františku Svobodovi a Josefu Trávníčkovi.
Rád bych poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci národopisné slavnosti i celého festivalu, a zahradě Orlovny přeji
spoustu takovýchto energických akcí i poklidných odpolední.
Kdo by se rád účastnil krojového průvodu v kroji či tančil moravskou besedu může se přihlásit a domluvit na info@lisnaci.cz.
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Rozšíříme aktivity
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Pasování na školáky

přejeme Vám krá
zážitků a odpočin
školním roce.

Pyšně se dívám na svoje mladší dítě, jak si hrdě vykračuje
s obří aktovkou na zádech směrem ke královně. Do školky
už půVÍCE INFORMACÍ
O AKTIVI
jde jenom desetkrát, pak mu začne škola. A začnu vzpomínat.
Vzpomínat na první zápis, druhý zápis, až na třetí rok jsme uspěli.
Školku jsme vybírali kvůli zahradě, velký a příjemný výběh byl
pro nás prioritou. A taky dobré reference. To všechno mateřská
školka Neklež měla. A i když je od našeho domečku trochu dál,
můžu teď, o čtyři roky později říct, že nám stála za to.
Kluci si užili spoustu zábavy s ostatními dětmi, těšili se na
každou zábavnou akci, ať už to byla divadla, exkurze, výlety. Bylo
jich hodně. Dodnes nechápu, jak paní učitelky dokážou obléct
celou třídu, vypravit všechny děti na autobus, odvézt se do Mariánského údolí, zvládnout tam hezký program a vrátit se včas do
školky na oběd.
Skvělé bylo i plavání, nebo školky v přírodě. Ale i samotný
„obyčejný“ pobyt ve školce skončil nezřídka protaženým „ksichtem“ a větou: „Jsi tady blzy, vždyť jsem si ani nepohlál!“ (Ve čtvrt
na pět odpoledne.) Teď už to bude jenom párkrát. Škola volá.
A nám zbývá jenom poděkovat celému týmu Mateřské školky Neklež a popřát jim ještě hodně takových lumpíků, jako byli ti naši.
Jedna ze spokojených maminek Lenka Báňová

líšeňské noviny

MČ Brno-Líšeň, Národopisný soubor Líšňáci, Kulturní centrum Líšeň, Římskokatolický farní úřad
sv. Jiljí v Líšni, Rodinné centrum Pastelka a Divadlo Líšeň zvou na

Líšeňské hody
Pátek 1. září – PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
16.30 h
17.30 h
18.00 h

Stavění máje na nám. Karla IV.
Průvod z nám. Karla IV. na ul. Jírovu
Předhodová zábava před radnicí
(18.00 h – Golden Delicious, 19.30 h – Paul & Joe,
21.00 h – Aivn’s Naked Trio, 22.00 h Olga Lounová)

17.30-18.00 h Vystoupení v podání Divadla Chůdadlo (ulice Pohankova)
18.00-20.00 h Beseda s Cimbálovou muzikou Líšňáci
před zámkem Belcredi

Neděle 3. září
10.00 h

Sobota 2. září – HLAVNÍ PROGRAM HODŮ
14.00 h

Hodová mše s účastí stárků v kostele sv. Jiljí,
troubení slavnostních fanfár před kostelem,
zpěv chrámového sboru

Průvod krojovaných vyjde z ulice Kubelíkova
na náměstí Karla IV.
15.00 h
Taneční zastávka u domu první stárky v Šimáčkově ul. č. 83
15.30 h
Požehnání v kostele sv. Jiljí
16.00 h
Předání hodového práva starostou Líšně
před restaurací U Libušky
16.30 h
Moravská beseda a hodová veselice
před líšeňským zámkem
20.00-02.00 h Taneční zábava před líšeňským zámkem
s Dechovou hudbou Dubňanka
20.30 h
Stárkovské sólo s Cimbálovou muzikou Líšňáci

POHODOVÝ KONCERT v zámecké zahradě

Doprovodný program

V případě nepříznivého počasí se sobotní průvod nekoná a program se
přesouvá do Dělňáku (Klajdovská ulice č. 28). Nedělní koncert Cimbal
Classicu se v případě nepřízně počasí též přesune na Dělňák.

15.30-16.00 h Cimbálová muzika Milana Horvátha U Libušky
16.30-21.00 h Cimbálová muzika (Dalibor Štrunc a přátelé)
ve farním dvoře
16.30-20.00 h Cimbálová muzika Milana Horvátha na ulici Pohankova
15.00-18.00 h Dětské atrakce pod zámkem
15.00-18.00 h Žonglérská dílna (nejen pro děti) pod zámkem
15.10-15.40 h Dell Arte s obříma rukama v podání Divadla Chůdadlo
(ulice Pohankova)
16.25-16.45 h Obří loutky „Drak, Jiří a věž“ v podání Divadla Chůdadlo
(ulice Pohankova)
17.00 h
Pohádka „Jůlie na výletě“ v podání Divadla KUFR
(pod zámkem)

19.00 h

Katka a Dalibor Štruncovi & Cimbal Classic:
Čtvrtstoletí laskavé hudby.

Vstup na páteční Předhodovou zábavu je zdarma. Sobotní odpolední program – vstupné dobrovolné. Vstupné na sobotní večerní zábavu 100 Kč
(předprodej i na místě), vstupné na nedělní koncert 200 Kč (předprodej),
230 Kč (na místě). Kombinovaná vstupenka sobotní večerní zábava + nedělní koncert 250 (pouze předprodej). Všechny časové údaje jsou orientační kromě nedělního koncertu. Předprodej vstupenek – TIC, Dům pánů
z Lipé, Smsticket, Chovatelské potřeby Kotlanova 7.

Líšeňské hody se konají pod záštitou starosty Břetislava Štefana.
Pořadatelé hodů děkuji občanům Líšně za toleranci zvýšené hlučnosti při
večerních tanečních zábavách.

Oživte s námi Kotlanku!

Hledáme aktivní Líšňáky, sportovce, nadšence pro své koníčky
i maminky na MD. Staňte se našimi partnery. Ozvěte se nám
na e-mail reva@kclisen.cz nebo tel. 734 313 653 a popovídáme
si, co můžeme společně podniknout. Děkujeme.
Projekt Réva

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

Finále Krajského poháru
starších žáků
FC Slovan Rosice – SK Líšeň U15
Rozhodující utkání o Krajský pohár JmKFS starších žáků se odehrálo
na stadionu FC Zbrojovka Brno ve středu 31. 5. 2017. Favoritem utkání
bylo družstvo SK Líšeň, kdy jako přední celek soutěže SpSM postoupilo
do finále přes Boskovice, Blansko a Veselí n./M. bez obdrženého gólu
s brankovým poměrem 20:0.
Utkání za slunečného počasí začalo velkým nasazením SK Líšeň
a družstvo velice rychle vedlo 2:0. Snížením aktivity a zaváhání v obranné činnosti líšeňských využil snaživý soupeř ke vstřelení gólu. Tým SK
Líšeň si ale neustále udržoval herní převahu a postupně ji využíval ke
střílení dalších gólů. Soupeři dovolil pouze občasné protiútoky. Rozdílná
výkonnostní kvalita se projevila i v konečném výsledku 10:2, góly v tomto utkání dal Chládek 3×, Spusta 3×, Fila, Štourač, Pricca, Holomek.
Na celkovém úspěchu získání poháru JmKFS se podíleli hráči Andres, Pěgřim, Mojžíš, Dvořák Jar., Jordán, Hovězák, Schulz, Spusta, Killar,
Spiřík, Buček, Kacvinský, Fila, Chládek, Štourač, Pricca, Holomek, Dvořák Jar., včetně realizačního týmu trenéra Benka, Hnáta, Gogha a vedoucí družstva Spiříkové.
Zdeněk Šmýd, manažer dorostů a žáků SK Líšeň

líšeňské noviny

Tenisové turnaje TK Líšeň 2017
Dva tenisové turnaje neregistrovaných hráčů uspořádal v měsíci
květnu Tenisový klub Líšeň v areálu Sport Centra Gaudeo na ulici Střelnice u lesního lomu v Líšni.
V kategorii mladších bylo toto pořadí: 1. Laura Nezvalová – ZŠ Holzova, 2. Daniel Nikodým – ZŠ Masarova, 3. Jan Králík – ZŠ Mokrá.
Konečné pořadí kategorie starších: 1. Tomáš Novák – ZŠ Masarova,
2. Martin Trungel – ZŠ Novolíšeňská, 3. Barbora Trojčáková – ZŠ Holzova.
Hráči na prvních třech místech obdrželi věcné ceny, všichni účastníci drobnou upomínku.
O čtrnáct dní později v sobotu 27. 5. 2017 přivítal sluncem zalitý
sportovní areál na 10. ročníku turnaje dospělých 13 hráčů a 3 hráčky,
kteří se ve vzájemných soubojích utkali o celkového vítěze.
Ve finále zvítězil Pavel Tůma nad svým synem Karlem, třetí místo
obsadil Vladimír Jeřábek, který porazil Marka Hökla.
Konečné pořadí kategorie dospělých: 1. Pavel Tůma, 2. Karel Tůma,
3. Vladimír Jeřábek, 4. Marek Hökl
Partnerem obou akcí byla Městská část Brno-Líšeň.
Fotky z turnajů je možné prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.
Ladislav Breicetl (redakčně kráceno)
13

inzerce
n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize
– vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n VYMĚNÍM ZREKONSTRUOVANÝ
MĚSTSKÝ BYT 2+1 v Juliánově na
ul. Krásného za větší kdekoliv
v Líšni. Tel. 608 730 832.
n RD – hledáme. T: 722 012 297.
n MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH
A INDIVIDUÁLNÍCH TV ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV,
SAT SIGNÁLŮ, DODÁVKY NA KLÍČ.
Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
T. 602 536 866, 603 443 626, e-mail:
frantisek.kucka@volny.cz.
n Hledám byt v Líšni nebo v Židenicích. Děkuji. T: 739 826 409.
n MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

Brno-Líš
í eň, Sedláčkova 4 (parkoviště

Provoz NON-STOP, 7 dní v týdnu
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Nejšetrnější způsob
Í MYČKA v ČR
NEJVYBAVENĚJŠ

n Hledám chatu ke koupi. T: 607 127 906.
n KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky a pracovní desky na míru, zásuvky pod
linku. Vrba 603 438 707.
n KOUPÍM Simsona jakýkoliv typ.
3000 Kč. T. 736 741 967.
n Hledám k pronájmu zahradu (na léto). Chatka výhodou. T: 734 64 64 61.
n Líšeňská jazyková škola Líšeň English zve širokou veřejnost na jazykové kurzy v létě 2017 i v novém školním
roce! Více informací na t. 776 857 806
nebo na www.lisenenglish.cz.
n Přijmeme pracovníky ostrahy pro
Brno-Líšeň, nepřetržitý provoz, práce s PC. Nabízíme až 80 Kč/hod.,
náborový příspěvek až 10 tis. Kč, věrnostní odměny, dlouhodobou perspektivu. Tel.: 773 087 670.
n OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv.
Ing. Miloslav Hánečka, Herbenova
8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106,
mob.: 723 624 643.

5 mycích boxů, 8 mycích programu vše si obsluhujete sami:
• spodní mytí pomocí zabudovaných trysek
• chemické předmytí
• vysokotlaké mytí mikropráškem
• mytí kartáčem s aktivní pěnou
• oplach vozidla
• nano vosk
• leštící oplach vodou bez minerálů-osmóza
• vzduchový fukar
Cena je stejná u každého z 8 mycích programů
ů
Platíte pouze za čas, po který auto umýváte.
Tent čas je přepočten na tzv. impulzy.
Tento
pulzy.
Cena za
a 1 impu
impulz
ulzz = 10 K
Kč
č = 50 sek
kund

Nová samoobslužná prádelna

Laundry

)

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to,
co se vám doma do pračky nevejde!
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky
Od července nás najdete i ve Slatině!

EDEN, Purkyňova 35g, Královo Pole
(zastávka Skácelova)

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

www.brno-pradelna.cz

www.LaundryBrno.cz

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00

PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH (šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška
dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %, 4× a více uveřejnění – 15 %.

Firma Kadlec – elektronika, s.r.o. hledá do výroby

ELEKTROMECHANIKA SLABOPROUD
a do servisního støediska

SERVISNÍHO TECHNIKA ELEKTRO-SLABOPROUD
pro servis svých výrobkù a zaøízení.
Podmínkou je vzdìlání elektro, oprávnìní dle vyhlášky 50, min. § 6,
znalost práce na PC (HW i SW), schopnost pracovat v kolektivu,
zruènost a spolehlivost, pro servis ØP sk. B.
Nabízíme zajímavou práci v moderní a zavedené èeské firmì
ve SLATINÌ, stravenky, dodateènou dovolenou,
pøíspìvek na sport nebo zdravotní prevenci.
Podrobný popis pozic najdete na: www.kadlecelektro.cz
Profesní životopis nám pošlete na e-mail: info@kadlecelektro.cz
Možnost nástupu ihned nebo dohodou.

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

N e w s l e t t e r
UŽ 90 rOKOV PÍŠeMe HIstÓrIU OrGANIZOVANeJ
OrtOPeDICKO –PrOtetICKeJ VÝrOBY NA slOVeNsKU
celoštátny národný podnik ORTHOPEDIA. V roku 1957 sa vyčlenil slovenský národný podnik ORTOPÉDIA, ktorý sa stal v roku 1960 súčasťou
združenia zdravotníckych podnikov SPOFA Praha. Od 1. januára 1962
nesie názov PROTETIKA. Národný podnik sa v roku 1989 pretransformoval na štátny podnik a dňom 1.mája 1992 bola založená akciová spoločnosť PROTETIKA Bratislava so sídlom na Bojnickej ulici č. 10.

PŘIPRAVTE SVÉ DĚTI DO ŠKOLY!
KE KAŽDÉMU NÁKUPU OBAL NA PŘEZŮVKY ZDARMA.*
Výroba ortopedicko-protetických pomôcok sa kontinuálne zvyšovala a zdokonaľovala úmerne udalostiam a pokroku, ktoré nasledovali.
Sortiment ortopedických a terapeutických pomôcok v tomto období
expandoval – zavádzali sa nové technológie, zvyšoval sa počet zamestnancov. Vznikli aj nové výrobné prevádzky v Piešťanoch, v Senci, Gabčíkove a v Častej. Koncom roka 1988 bola PROTETIKA plne stabilizovaným podnikom, ktorý zamestnával 537 ľudí a dosiahol tržby vo výške
88 miliónov Kčs.

Filiálka družstva ODIP v Bratislave

Prvý zákon o zaopatrovaní invalidov začal na našom území platiť
v roku 1875. Neskôr po roku 1914 sa tu začala formovať výroba ortopedických a protetických pomôcok, najmä protéz dolných končatín.
V roku 1915 založil MUDr. Ľudovít Bakay prvé Štátne ortopedické dielne
v Bratislave, kde sa vyrábali pomôcky, najmä protézy pre vojnových invalidov.

História predchodcu akciovej spoločnosti PROTETIKA Bratislava sa začala písať 1. januára 1923, kedy vznikla v Bratislave samostatná filiálka
družstva invalidov ODIP v bývalých štátnych ortopedických dielňach na
Vajnorskej ulici č. 2, pod taktovkou skúseného ortopéda MUDr. Chlumského. Družstvo sa stalo jediným dodávateľom ortopedických a protetických pomôcok aj ortopedickej obuvi pre vojnových invalidov na
celom území Slovenska.

*Platí do vyčerpání zásob.

Po zmene politického systému po roku 1989 sa spoločnosť reštrukturalizovala na akciovú spoločnosť. Z pôvodne centrálnej výroby v Bratislave boli vytvorené ďalšie strediská ortopedickej protetiky vo viacerých mestách na Slovensku. Rozšírením výrobných kapacít sa zlepšila
dostupnosť zdravotníckych pomôcok zákazníkom z celého Slovenska.
Bolo otvorených celkovo 76 merných miest pre ortopedických technikov, ktorí poskytujú zákazníkom prvý kontakt – odobratie mier na
individuálnu zdravotnícku pomôcku. Zdravotnícke pomôcky a ortopedicko-protetické sandále predáva spoločnosť v 30 výdajniach a predajniach. V roku 2001 získala spoločnosť PROTETIKA ako prvý výrobca
zdravotníckych pomôcok na Slovensku certifikát EN ISO 9001:2000.

Od svojho založenia PROTETIKA, a.s. prešla rôznymi organizačnými formami od výrobného ortopedického družstva invalidov Ortopédia, cez

Princíp otvorenej spoločnosti a zmena v prístupe k zákazníkom si vyžiadal modernizáciu aj v korporátnom štýle spoločnosti. V minulom roku
prebehol proces redizajnu značky a predajných miest PROTETIKA. Nové
logo a korporátne vizuálne prvky budú postupne zavedené vo všetkých
prevádzkach. Do života sme uviedli aj novú web stránku spoločnosti
www.protetika.sk.

Nové logo na priečelí výdajní a predajní PROTETIKA

Vynovený interiér prevádzok

Vše nejlepší do dalších spoleèných let
pøeje
syn Honza a dcera Romana s rodinami.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

D ovoz i n ko n t i n e n è n í c h p o m ù c e k

NOVÌ PRO VÁS OTEVÍRÁME

UZENINY–LAHÙDKY Mirenka
Místo plné chuti

Uzeniny vynikající kvality od èeských výrobcù
Najdete nás: Jírova

8, Líšeò (vedle vinotéky)

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

Rádi vám poradíme a pomùžeme doplnit vaši lékárnièku
na dovolenou. Krásné léto pøeje kolektiv lékárny.

MŠ Prušánecká, Vinohrady, Brno

HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

pøijme vyuèenou kuchaøku s praxí.
Požadavek: samostatnost a flexibilita.
Nabídky zasílejte: ms.prusanecka@bm.orgman.cz.
T. 721 639 564 (øeditelka školy).

Sport

Líšeň se zachránila v MSFL
Na Britských ostrovech mají pro úspěšnou a na
první pohled beznadějnou záchranářskou jízdu vžitý pojem „big escape“, tedy velký únik.
A muži SK Líšeň měli ve fotbalové MSFL po podzimní časti v tabulce ze 16-ti zápasů 7 bodů, když 1×
vyhráli, 4× remizovali a 11× prohráli – při skóre
14:33. Byli na posledním místě tabulky. Na nesestupové místo ztráceli v této chvíli 9 bodů.
V zimní přestávce ještě odešli někteří kmenoví
hráči Zbrojovky do Blanska, protože v té chvíli vypadala záchrana Blanska v MSLF jako reálnější.
Líšni se podařilo získat trenéra Machálka a s ním
přišlo i několik nových hráčů.
Hlavní zásluhu na záchraně má trenér Machálek, který měl
vůbec odvahu do mužstva přijít v takové situaci, dále hráči,
kteří díky němu, přes téměř neřešitelnou situaci, také na jaře
posílili SK Líšeň.
Vznikl kolektiv hráčů, kteří záchraně věřili a dokázali ve 14
zápasech 9× vyhrát, 1× remizovat a jen 4× prohrát a získat 28
bodů.
Poděkování patří celému realizačnímu týmu a všem z SK
Líšeň, kteří se snažili vytvořit pro mužstvo co nejlepší podmínky.

P

V konečném účtování SK Líšeň ze 30 utkání 10× vyhrál,
5× remizoval, 15× prohrál, získal 35 bodů, které stačily v záchraně v soutěži na 12. místě ze 16-ti účastníků.
SK Líšeň při druhém účinkování MSFL překonal tříletou
účast a v sezoně 2017/18 zahájí již sedmou sezonu v MSFL.
O jeho úspěšnosti rozhodne pomoc sponzorů při finančním
zajištění všech 27 soutěžních družstev SK Líšeň (z toho 19-ti
mládežnických), protože hráčský kádr a trenérské obsazení
všech mužstev je na dobré úrovni.
Karel Hladiš
předseda SK Líšeň

Hodnocení výsledků SK Líšeň za sezonu 2016/17

řed jarní sezonou 2017 předseda klubu
Ing. Hladiš vyhlásil cíle všech mužstev
klubu a výbor se s nimi ztotožnil. Stručně
řečeno – záchrana v soutěži pro A muže
a pro ostatní ve všech soutěžích – hrát
o postup.
Dnes již můžeme konstatovat, že cíle
byly naplněny. A muži se v MSFL (3. liga)
udrželi – po podzimu velký zázrak (viz. čl.
předsedy klubu). Muži B, C a senioři hráli
o přední místa v soutěžích (2. místo I. A tř.
JmKFS, 4. místo v MP Brna a 3. místo
v seniorské lize). Dorost U19 – cíl skončit
do 6. místa v MSDL (2. liga) a tím se udržet
v soutěži splnil. U 17/16 ve svých soutěžích SCM(2. liga) v rámci Moravy obsadili
2. místa.
Žáci U15 v soutěži SpSM (2. liga) skončili na 2. místě a vyhráli pohár předsedy
JmKFS. U 14/13 (2. a 1. liga) v těchto soutěžích nezklamali a prokázali oproti minulým rokům další zlepšení. Pochvalu za-

slouží za výsledky i umístění v soutěži tým
U12 (1. liga), který skončil v konkurenci
všech ligových klubů Moravy na 4. místě.
Ženy vyhrály svou skupinu divize před
Lokomotivou Brno.
Všech 10 mužstev přípravek patří tradičně k nejlepším v soutěžích města Brna.
U11 vyhrála svou skupinu a bude hrát
o přeborníka starších přípravek JmKFS.
Ostatní skončili ve svých soutěžích na
předních místech. U8 se kvalifikovala do
celorepublikového finále Ondrášovka Cup,
kde mezi všemi ligovými kluby z 24 mužstev obsadili 13. místo.
Za dosaženými výsledky se skrývá
obětavá práce všech (trenérů, vedoucích,
hráčů, funkcionářů), kteří se podíleli na
chodu klubu, za což jim patří poděkování
a uznání. K udržení nastavené úrovně
a splnění dalších plánů (nafukovací hala,
rekonstrukce UT, další travnaté hřiště) bude potřeba veškerá, zejména finanční, pod-

pora zainteresovaných subjektů.
Výbor SK děkuje všem, kteří se podíleli
na dosažených výsledcích a věří, že nastavenou laťku udrží i v nastávající sezoně
2017/18, kdy muži budou hrát nadále
MSFL, B muži I. A tř. s nadějí postoupit do
krajského přeboru mimo pořadí. Dorosty
U19, U18, U17, U16 budou hrát nejvyšší
moravské soutěže, taktéž žáci U15, U14,
U13, U12 nejvyšší moravské soutěže.
Přípravky U11, U10, U9, U8 budou hrát
po 2 mužstvech v ročníku soutěže v Brně
a U11/9 pak krajskou soutěž přípravek.
Předpřípravky A/B + nábory A+B budou hrát interní turnaje a spolupracovat
s oddíly ze Slovenska.
Ženy budou hrát 3. ligu nebo divizi dle
počtu přihlášených a navíc přihlašujeme
do soutěží dvě družstva juniorek.
Senioři a dvě mužstva futsalu budou
pokračovat ve stávajících soutěžích.
Cyril Malý

Ondrášovka cup

Dětský den SK Líšeň

Hráči SK Líšeň r. 2009 se o víkendu 10.–11. 6. zúčastnili hlavního turnaje Ondrášovka cup, který se konal v Benešově za účasti
24 nejlepších týmů ČR dané kategorie U8. Líšeňští kluci a děvče se
na toto Velké finále probojovali vítězstvím v kvalifikačním turnaji.
Jen o vlásek jim unikla účast ve Zlaté skupině. Stříbrnou skupinu
však ovládli, když jen jednou prohráli. Mnohé ligové týmy nechali
za sebou. Celkové 13. místo je pro SK Líšeň velkým úspěchem
a motivací do dalších fotbalových let. Děkujeme všem hráčům
a trenérům za skvělou reprezentaci Líšně.
David Linger

V neděli 4. 6. se v Tréninkovém Centru Mládeže SK Líšeň
v Mariánském údolí konal Dětský den. Pro kluky a holky zde bylo
připraveno několik převážně fotbalových disciplín.
Mohli si zahrát nejen fotbálek, ale vyzkoušet různé sportovní
pomůcky a zdokonalit své dovednosti. Kdo si chtěl od fotbalu odpočinout, mohl si tak zadovádět na skákacím hradu, který zde byl
k dispozici, zajištěný firmou Allianz.
Počasí bylo krásné, děti si svůj den náramně užily.
David Linger
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