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ZDARMA
Netíkova socha zdobí Rokli. Má být jedním z nás, tvrdí umělec

K

romě řezbářství či restaurování se líšeňský umělec
Jiří Netík věnuje i sochařství. Pod jeho rukama
vznikají umělecká díla už čtyřiatřicet let. Jednu jeho
sochu, Lučištníka, obdivují lidé před líšeňskou radnicí.
Nově na ně dohlíží i Netíkův Anděl, tentokrát při odpočinku v Rokli.
n Jak socha vznikala?
Počátek je v mé dílně, kde mám desítky soch. Poměrně nově, asi tři roky, tam stál i anděl. Přišel pan
starosta s panem architektem Kovářem, který úpravu
Rokle navrhl, a měli zájem do průsečíku hlavních cest
umístit sochu. A mně se podařilo sochu rozříznout
a vyleštit bronzové plochy na vysoký lesk. Jsou to vlastně dvě zrcadla proti sobě a dávají soše vnitřní zář. I když
se stmívá, tak vyleštěná plocha bronzu absorbuje světlo
i zdálky, dokonce i od hvězd, a promítá to na to druhé
zrcadlo. Tento model se panu starostovi s panem Kovářem líbil a dali mi úkol, abych to nechal odlít ve výšce
2,13 metru.
Je podle vás dostatečně vysoká?
Myslel jsem si, že ty více než dva metry budou málo.
Socha tam sice z dálky samozřejmě vypadá titěrně, ale
když jsem se tam posadil chvíli na lavičku, říkal jsem si,
že kdyby ta socha byla třeba čtyř nebo pětimetrová, šla
by z ní hrůza. Spíše počítám s osobním dotykem lidí,
kteří si tam sednou a nebudou nad sebou mít něco obrovského. Anděl je v jejich velikosti, je to jeden z nás.
n Proč jste se rozhodl vytvořit právě sochu anděla?
Není to první anděl, kterého jsem dělal. Minimálně
posledních sedm nebo osm let je pro mě andělské období. Dělal jsem jich třeba ze dřeva spoustu, ale nejsou
to ti typičtí andělé. Je to velice krásné, citlivé a abstraktní téma, stejně jako bůh nebo vesmír.
n Anděl je z bronzu. Jaký má význam materiál?
Kdyby byla ze dřeva, tak se socha na dešti a v mrazu
znehodnotí. Dřevo není navěky a bylo vždy určené pod
střechu. A v Rokli žádná střecha není. Bronz je klasický
historický materiál, který odolává počasí a nikdy nekoroduje. Stejně jako měděná střecha vydrží bronzová socha navěky věků, dokud ji někdo mechanicky
n

pokračování na str. 2
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Zprávy z radnice
Co pro vás znamená, že můžete
tvořit sochy přímo do Líšně?
Je to už moje druhá socha, před
radnicí stojí socha Lučištníka. Ta je
zajímavá tím, že stojí na vysokém
podstavci ze žuly, na kterém měl
původně stát Klement Gottwald.
Pro mě je tvorba pro Líšeň zajímavá
a mám z toho radost. Můžu si tím
hlavně ověřit, že drobnější věci, které dělám, potom fungují
i ve zvětšení. To je pro sochaře velmi důležité.
n Chtěl byste i do budoucna tvořit sochy pro veřejný prostor
třeba opět pro Líšeň?
Je to velká čest, jsem rád, že mám tu možnost. Mám teď
dělat jinou sochu, skutečně velkou, do Prostějova. Zatím je to
čistě v návrhu, ta by měla být opravdu hodně vysoká.
n

(HLO), foto P. Švehlová

dokončení ze str. 1

nezničí. Ona si vytvoří vlastní patinu časem a ta bronz chrání.
Když se třeba tahají z moře přes dva tisíce let staré bronzové
řecké sochy, jsou také krásně obalené modrozelenou patinou.
n Jakým způsobem vaše díla tvoříte?
Každý výtvarník musí mít vlastní rukopis, jinak bychom to
dělali všichni stejně. Mám etapy a při nich vždy udělám nějaké
množství soch, které mi odpoví na moje otázky. Když už jsem
s tím tak nějak vyřízený, musím se vrhnout na něco jiného. Teď
jsem v období, myslím, že ho už končím, soch, které hledají
vlastní vnitřní prostor. Určití sochaři hledají i vnitřní sílu,
pnutí a energii. Otvírali sochy různým vrtáním třeba. A tak
každý, kdo je tím zasažený, tak se pokouší taky hledat.

K

Historický úspěch líšeňských fotbalistů

pětadevadesátému výročí snad nemohli
fotbalisté A týmu SK Líšeň dát svému
mateřskému klubu lepší dárek. V posledním
utkání MSFL v dramatickém boji na poli
o udržení bojujícího Hodonína dokázali zvítězit a po zaváhání Frýdku-Místku se jim tak
podařilo třetí nejvyšší českou soutěž vyhrát.
Dosáhli tak historického úspěchu a možnosti postoupit do ligy, kde se budou v příští sezoně setkávat třeba s fotbalisty Zbrojovky.
Ale za tím, že Líšeň bude nastupovat ve
Fortuna: Národní lize, stojí kromě výborných výsledků na hřišti ještě obrovská funkcionářská práce týmu v čele s ředitelem SK
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Líšeň Karlem Hladišem. Jsem pyšný nejen na
to, že díky němu v Líšni funguje klub, který
je schopný konkurovat dalším špičkovým
českým klubům, ale také na to, že zde díky
němu vzniklo zázemí, které nám můžou závidět v celé republice.
Pod hlavičkou SK Líšeň fungují desítky
týmů, počínaje nejmenšími dětmi, které pravidelně zažívají úspěchy ve svých kategoriích. Svoji hráčskou základnou patří SK Líšeň k těm největším klubům u nás vůbec.
Fotbalové základy tam tak získávají děti
a mládež nejen z Líšně, ale i z okolí.
Vždy jsem si byl vědom toho, že tuto

snahu musí radnice dostatečně ocenit a klubu umožnit se dále rozvíjet. Jsem rád, že si to
uvědomilo i vedení města, a rozhodlo se SK
Líšeň podpořit a umožnit tak, aby se v příští
sezoně líšeňští fotbalisté rvali o body v druhé
nejvyšší české soutěži. Za to městu patří
díky.
Největší poděkování však patří samotným fotbalistům s trenérem Miloslavem Machálkem a celému vedení klubu v čele s Karlem Hladišem, bez kterého by líšeňští fotbalisté historického úspěchu nedosáhli.
Břetislav Štefan
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Likvidace bioodpadu
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
chtěl bych Vás informovat o několika opatřeních ve vztahu k likvidování rostlinného odpadu ze zahrádek. Jak asi víte, bioodpad je možné
pálit od února do května a od září do listopadu v tzv. pálicí dny: úterý,
čtvrtek a sobota, vždy od 9 do 18 h. V letních měsících (červen–srpen)
je však pálení většího množství bioodpadu zakázáno.
Současně se na mne obrátilo několik z Vás se zájmem o separátní
svoz biologického odpadu. A proto jsme se rozhodli obnovit praxi,
která zde byla několikrát v minulosti, kdy se svážel rostlinný odpad
vícekrát během roku z vybraných míst. První a druhý víkend června
jsme nechali přistavit modré kontejnery společnosti FCC Environment na tradiční místa: roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku),
roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek), roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha) a nově také na ulici Kučerova
(parkoviště u hřiště SK Líšeň).
Jedná se o doplňkovou službou, kterou městská část nabízí navíc
k systému svozu a ukládání odpadu městskou firmou SAKO. SAKO
separátní svoz bioodpadu nezajišťuje, ovšem během celého roku je
možné ho odvážet do jejich sběrných dvorů, např. na ulici J. Faimonové. Využít lze i sběrný dvůr FCC na Líšeňské ulici.
První zkušenosti s naším svozem jsou velice pozitivní. Většina
kontejnerů byla skoro plná a až na jeden případ, kdy někdo vyhodil
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do kontejneru matrace, lidé dodržovali i pravidla ohledně druhu odpadů. Proto tuto službu nabídneme znovu na podzim. O místě a čase
rozmístění kontejnerů Vás budeme informovat zde v Líšeňských
novinách.
Martin Příborský,
II. místostarosta

Svítíme, svítíte… podívejme se na veřejné osvětlení

některých lokalitách došlo k výměně
původního výbojkového osvětlení za
ledky. Ledky jsou fajn, hospodárné, ekologické i variabilní. Je však nutné je správně
a ohleduplně k lidem, zvířatům i rostlinám
nastavit. Což se zcela nepovedlo. Kontaktovala jsem odborníky zabývající se světelným
smogem, kteří provedli orientační měření.
Vyhláška stanovující limity rušivého
osvětlení, aneb vertikální osvětlenost v době
nočního klidu, dovoluje max. 1 lux v lokalitě
rodinných domků a max. 2 luxy v oblasti sídliště. Měření na ulici Šimáčkova však ukazuje téměř 11 luxů, čímž je tato norma 9× překročena.

Osvětlení komunikace žádné normované limity nemá, ale pod ledkovým svítidlem
bylo naměřeno 37 luxů, což je 148× více než
měsíc v úplňku, ten má 0,25 lx. A když už
porovnáváme, naměřená hodnota původního sodíkové osvětlení je 12 luxů. Spektrálně je docela navýšena modrá barva světla,
v rámci nočního osvětlení může ohrozit biorytmy nás i celé přírody.
V této věci jsem kontaktovala Technické
sítě se žádostí o nápravu, což po mě udělal
i pan II. místostarosta, děkuji. Technické sítě
nám oběma slíbily řešení problému. Cílem je
dosáhnout regulace ledkového osvětlení,
které zajistí náš pocit bezpečí, ale co nejméně

zatíží přírodu a splní zákonné normy. Problematika intenzivního led osvětlení je řešena kolegy napříč Brnem, nejsme jediní.
Bohužel, v noci neznamená, že světlo je
život. Světelný smog má negativní vliv na
všechny rostliny i živočichy, může narušit
jejich přirozené biologické i orientační procesy a způsobit změnu chování. Již nyní existuje hodně studií s touto tématikou. Ruší také náš klidný spánek a ztrácíme krásu ranního svítání.
Jsme tu pro Vás, kdykoliv nás kontaktujte na info@spoluvlisni.cz.
Silvie Dražanová, Spolu v Líšni

Spolky a sdružení

Další anglické aktivity našich
seniorů
Prázdniny začínají a za chvíli tu máme nový školní rok 2019/2020.
V naší Angličtině třetího věku připravujeme další pokračování již
započatých kurzů. Rádi uvítáme nové členy do mírně pokročilých
začátečníků (středy 12.30), také do mírně pokročilých (středy 14.15)
a dále i do kurzu pokročilých (středy 10.15) v KC Kotlanova. Více na
www.sejdeme-se.webnode.cz.
Také plánujeme další přednášky s naší americkou lektorkou. Jako
odměnu za těžkou a poctivou práci všech studentů angličtiny pořádáme opět Anglický víkend pro seniory s rodilými mluvčími
(1.–3. 11. 2019). Znovu vyrazíme do hor, tentokrát na Ramzovou, a to
spolu s našimi úžasnými lektory Grahamem, Andrewem, Michaelou
a Colleen. V plánu je spousta zábavy, učení, dobrého jídla a pití, vycházek i lenošení. Přidat se může kdokoli, kdo si chce zlepšit mluvenou angličtinu, dosáhl zlatého věku 60+ a chce se dobře pobavit.
Veškeré informace najdete na www.sejdeme-se.webnode.cz nebo na
tel. čísle 603 22 33 53. Těšíme se na nové i již známé tváře!
Tým Sejděme se, z.s.

líšeňské noviny

Výdejní termíny potravinové
banky Klára pomáhá z.s.
Organizace Klára pomáhá z.s. distribuuje ve spolupráci se spolkem Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. potraviny
a drogerii zdarma pro pečující a pozůstalé. Výdejní místo je v naší
poradně pro pečující v Brně-Líšni na Poliklinice Horníkova (Horníkova ul. 34).
Výdejní dny jsou přibližně ve dvoutýdenních intervalech.
Přijít může každý, kdo doma dlouhodobě pečuje (nebo donedávna pečoval) o někoho blízkého. Je vhodné se předem nahlásit na
mailovou adresu: lukas.karnet@klarapomaha.cz, nebo na tel. čísle:
733 678 819 (stačí sms).
Naše potravinová banka funguje i přes léto. Prázdninové výdejní
termíny jsou:

9. července, 25. července, 6. srpna a 20. srpna
vždy od 9.30 do 12.00

PhDr. Lukáš Karnet
koordinátor pro styk s veřejností,
konzultant Klára pomáhá z.s
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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 2019
Pátek 30. srpna
16.00 h – STAVĚNÍ MÁJE na nám. Karla IV.
18.00 h – PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
		
před radnicí (ul. Jírova)
		
18.00 h – vystoupení předkapel
22.00 h – Žlutý Pes

Neděle 1. září

Sobota 31. srpna
HLAVNÍ PROGRAM HODŮ
14.00 h
– Průvod krojovaných vyjde z ulice Kubelíkova
na náměstí Karla IV.
– Taneční zastávka u domu první stárky – Obecká 36
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 zámkem Belcredi
20.00-02.00 h – Taneční zábava před zámkem
Belcredi s Dechovou hudbou Dubňanka
20.30 h – Stárkovské sólo s Cimbálovou muzikou
Líšňáci (v rámci taneční zábavy
před zámkem Belcredi)

10.00 h – Hodová mše s účastí stárků v kostele
sv. Jiljí, troubení slavnostních fanfár
před kostelem, zpěv chrámového sboru
POHODOVÝ KONCERT v zámecké zahradě
19.00 h – Katka a Dalibor Štruncovi & Cimbal Classic
+ host: kapela Ateliér líšeňského rodáka,
		
herce Městského divadlo Zlín Matěje Štrunce.
Změna programu vyhrazena!
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). Všechny časové
údaje jsou orientační kromě nedělního koncertu. Předprodej
vstupenek – Copycentrum Líšeň (Jírova 10), TIC Brno (Panenská 1), Prodejna Indies (Poštovská 2), Dům pánů z Lipé (nám.
Svobody 17). Online na www.smsticket.cz. 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.
Líšeňské hody se konají pod záštitou starosty Břetislava Štefana. Pořadatelé hodů děkuji občanům Líšně za toleranci
zvýšené hlučnosti při večerních tanečních zábavách.

DOPROVODNÝ PROGRAM
15.30–20.00 h – Vystoupení cimbálových muzik před
restaurací U Libušky, na ulici Pohankova,
ve farním dvoře a před zámkem Belcredi
– Cimbálová muzika Líšňáci, Cimbal
Classic Dalibora Štrunce s primášem
Františkem Černým a další
15.00–18.00 – Zábava pro děti pod zámkem
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

LÉKÁRNA
MASAROVA

Přejeme
všem pohodové
léto

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

Letní akce

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

VÝHODNÉ CENY 24.6.-18.8.2019
GS Laktobacily Forte 21, 60+20 cps
Cemio Kamzík 60 cps
Cemio RED3 90 cps
Nicorette Spray lesní ovoce
Nicorette Gum 105×4 mg
Flixonase 60 dávek
Nalgesin S 20 tbl
Panthenol Omega těl. mléko
Faktu čípky 20 ks
Repelent Predator Forte 150 ml
Calcichew D3, 60 žvýk. tbl.

349,359,599,429,768,319,109,145,145,139,159,-

Zaječická hořká voda 500 ml
Priessnitz Žíly a cévy 125 ml
Forfemina Slim 60 cps
Sudocrem 125 g
Panadol Novum 24 tbl
Endiaron 20 tbl
Iberogast 20 ml
Biopron Forte 30 cps
Ibalgin Rapidcaps 20×400 mg
VALETOL 24 tbl
Voltaren Forte 2,32% gel, 100 g

29,199,219,149,33,159,159,199,89,79,279,-

Voltaren Rapid 20 cps
125,Uroval D-manosa 15 sáčků
199,389,Prostenal® Night 60 tbl.
Brufen 100×400 mg
109,Corega extra silný 40 g+Corega 6 tbl 99,NOVINKA Vigantolvit Osteo 30 tbl. 159,Hylak forte 100 ml+Sanytol gel 75 ml 199,Diosmin micronized 60 tbl
1+1zdarma
B-KOMPLEX FORTE 30 tbl
1+1zdarma

Sunárek kaše
2+1 ZDARMA
Eucerin Sun
SLEVA 150 Kč
Annabis Arthrocann gel z konopí
1+1 ZDARMA

u

fid
ela

Rezervace na tel. č. 725 140 090
nebo na www.ufidela.cz.
Děkujeme a těšíme se Vás.

Přijďte si zpříjemnit
prázdninové dny

CE
RESTAURA

VÝPRODEJ

22.–27.7. VELKÉ TESTOVÁNÍ KOL A ELEKTROKOL
BRNO-LÍŠEŇ, Masarova 7 (LCOS)

www.bikemax.cz

kolo lyže běh
NOVINKA

SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

oblíbenci
v akci

ální
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Po celý ČERVENEC–SRPEN
akční cena

BPA free

Mladá gouda s chilli

50,90 Kč / 100g

nanoCARE™

Nový letní katalog
plný vychytávek u nás
v prodejně.

ka

ochutnáv

Krůtí šunka z farmy Druhaz

centrum
Drogerie a domácí potřeby

29,50 Kč / 100g

ka

ochutnáv
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2019 – Dvacet let festivalů v Líšni

rdečně zveme místní i přespolní na Festival Líšeň sobě, kterým
letos oslavíme dvojité jubileum – dvacet let od konání prvního
Festivalu divadla Líšeň v roce 1999 a deset let ročníků Festivalů
Líšeň sobě! Slavit budeme několik odpolední a večerů v nové i staré Líšni, v srpnu i září, pestrou a exkluzivní kulturní nabídkou
místních i přespolních.

Festival jako prostor pro setkávání i angažované utváření
veřejného prostoru
Dvacetiletou tradici festivalů v Líšni zahájilo Divadlo Líšeň s vizí
kultivovat a rozvíjet tvůrčím způsobem okolní veřejný prostor.
Uchránit a zachovat to, co je hodnotné, významné, inspirativní. Festival se stal otevřeným místem pro setkávání činorodých lidí napříč
generacemi, místem vzájemné inspirace a podpory a také místem, ve
kterém se formulují a řeší problematická témata veřejného života.
V roce 1999 se Festival divadla Líšeň uskutečnil poprvé. S podtitulem Probuzení ze sutin reagoval na hrozící demolici líšeňského
Dělňáku. Otevřel debatu o dalším osudu budovy a pomohl k její záchraně a navrácení ke kulturnímu a společenskému životu. Navazující Festivaly divadla Líšeň zviditelnily i další zajímavá místa v Líšni.
Kromě vlastní tvorby divadla a místních tvůrců představily hosty
z celé republiky i zahraniční inscenace, často v české premiéře (tvorba profesionálních divadel z Holandska, Německa, Francie či Slovenska). Ročníky festivalu průběžně dokumentovala Česká televize a jednotlivé dokumenty jsou v archivu ČT.
Na organizaci festivalů pořádaných Divadlem Líšeň
se v průběhu let stále více podíleli i přátelé z Líšně a místní organizace. Proto vznikl spolek Líšeň sobě, který je
sdružil, a začal pořádat stejnojmenný festival od roku
2010. Představuje vždy zajímavé počiny místních i kvalitní tvorbu z celé republiky. Divadlo Líšeň je jedním
z významných spolupořadatelů, festival si stále zachovává občansky angažovaný rozměr. V roce 2016 zviditelnil
téma obecní Zahrady Orlovny, které hrozilo vykácení
stoletých lip a zastavění. Zájem veřejnosti podnícený
a vrcholící benefičním festivalem přispěl zásadně k její
záchraně a jejímu otevření pro veřejnost a spolkovou činnost. V letošním roce se chce festival k tématu bývalé
Orlovny vrátit a upozornit na stále nevyřešenou situaci.
Letošní ročník Festivalu Líšeň sobě proběhne v několika dnech v průběhu srpna a září, a to nejen v Zahradě Orlovny.
Neopomene ani publikum nové Líšně, kde ve spolupráci s Potulnou
kavárnou Éléphant uvede dvě představení – obnovenou inscenaci
Divadla Líšeň Schovejte si slepice vytvořenou ve spolupráci s romskými tanečníky a muzikanty a také maňáskovou rakvičkárnu pro dospělé Domovní requiem.

Program zaměřený na téma využití Zahrady a Orlovny uvede
v pátek 23. srpna např. přednášku o chystané a nerealizované Líšeňské expozici. Její koncepci představí profesor Rostislav Brzobohatý.
Program doplní hudební nabídka nejmladší i nejstarší generace –
písničkářka Adéla Václavová a kapela Stará Líšeň.
Následující den – v sobotu 24. srpna – naplní zahradu jak domá-

cí nabídka (kapela Acha, Taneční soubor Mystery), tak světoznámí
a v Líšni vítaní hosté (Bratři vtricku a Divadlo Víti Marčíka s exkluzivním Robinsonem a jako vrchol hudební produkce Tomáš Kočko &
ORCHESTR). Nebudou chybět dílny, výstavy a další doprovodný
program včetně dobrého jídla, pití a společného zpívání u ohniště.
Festival zakončíme 6. září Zpíváním na konci léta, které představí místní novinku Višně z Líšně, ale i pěvecký sbor z Kuřimi a hru
Divadla Líšeň Spoutaný trávou. Pokud bude příznivé počasí, bude
zpívání pokračovat u ohně, nebojte si vzít své oblíbené hudební nástroje.
Děkujeme publiku, že nám zachovává přízeň již dvacet let a těšíme se, že s námi oslaví i letošní dvojité jubileum – dvacet let konání
festivalů v Líšni a desátý ročník Festivalu Líšeň sobě.
Také bychom chtěli poděkovat všem, díky kterým se festivaly
v Líšni konají. Jsou to Líšeň sobě, Divadlo Líšeň, Effeta denní stacionář, Hobbylab, TK Kamzíci, TS Mystery líšeňského Sokola, Kulturní
centrum Líšeň, Ateliér Studánka, rodina Belcredi a další umělci,
organizace a spolky.
Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Brna
a MČ Brno-Líšeň.
Aktuální informace na www.lisensobe.cz.
Pavla Dombrovská
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Festival LÍŠEÒ SOBÌ X.
9., 19., 23.–24. srpna. Vstupné dobrovolné.

pátek 9. 8. v 17.00 Divadlo Líšeň: Schovejte si slepice.
Tanečně-hudební představení Potulná kavárna Éléphant (líšeňská
rokle, zastávka Kotlanova, tram.č. 8)
pondělí 19. 8. ve 20.00 Divadlo Líšeň: Domovní requiem
(zlá hra). Rakvičkárna pro dospělé. Potulná kavárna Éléphant
Zahrada Orlovny, Holzova 7
V případě nepříznivého počasí se koná v Dělňáku (Klajdovská 28).
pátek 23. srpna
18.00 Stará Líšeň – vystoupení folklorního souboru
18.40 Muzejní noc neexistující Líšeňské expozice – prezentace
virtuálního muzea Líšně – Rostislav Brzobohatý; debata o zpřístupnění Orlovny a Zahrady pro spolky a veřejnost
20.00 Frappé – koncert mladé folkové kapely

Hledáme pohádkové babičky
a dědečky!
Rodinné centrum Pastelka se rozšiřuje o mezigenerační aktivity
a tak ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Mezi námi hledá
pohádkové čtecí babičky a dědečky z řad seniorů, kteří budou pravidelně
docházet jako dobrovolníci do mateřské školy a předčítat dětem pohádky. Pokud máte chuť svůj život obohatit smysluplnou aktivitou a kontaktem s dětmi a máte jednou týdně 20–30 minut volného času pro čtení
dětem ve školce a chcete se stát pohádkovou čtecí babičkou nebo dědečkem, kontaktujete nás! Email: irena@pastelka.net, tel.: 728 818 034.

sobota 24. srpna
16.00 ACHA – koncert populární líšeňské kapely
17.00 Bratři v tricku: Prasečí cirkus – originální klauniáda
TS Mystery La Seine – taneční kreace tanečního souboru
líšeňského Sokola
18.00 Višně z Líšně – nové hudební těleso
18.30 Tomáš Kočko & Orchestr – world music s moravskými
kořeny
20. 00 Divadlo Víti Marčíka: Robinson Crusoe – představení
slavného kejklíře
21. 00 Muzicírování u ohně
Výstavy a doprovodný program:
20. let od prvního Festivalu divadla Líšeň (1999), 10 let Festivalů Líšeň
sobě. Divadlo Líšeň: Figurkov, Hobbylab: Dřevařská dílna pro děti i dospělé. Ateliér Studánka, Eﬀeta denní stacionář, Věra Špičková, Johanka
Strnadová a další.

Cvičení pro seniory
Musím se ohlédnout zpět, když jsem na začátku školního roku
začala vést cvičení pro seniory v rámci projektu Réva. Byla jsem velmi
překvapena výbornou kondicí žen, které si uvědomují, že jsou zodpovědné za své zdraví. Těšila jsem se z každého jejich pokroku, z dobré
nálady, která vždy v hodinách vládla. Obdivovala jsem jejich odvahu
a vytrvalost a plné nasazení během celého roku. Uvědomuji si, jak je
důležité tyto aktivity podporovat, protože péče o zdraví seniorů se
vrátí celé společnosti. Moje úžasné ženy, přeji vám krásné prázdniny
a v září se na vás budu zase těšit!
Petra Sušická, vaše lektorka

Kulturní centrum Líšeň vyhlašuje
fotosoutěž k příležitosti 30 let
od Sametové revoluce

Líšeňská fotka
svobody na téma:
„Co pro mě znamená svoboda“
Pravidla soutěže
• Fotka musí být pořízena v Líšni. Lze přihlásit pouze
2 snímky, které jste sami vyfotili.
• Soutěž probíhá od 1. 7. do 10. 9. 2019.
• Fotka společně se jménem a příjmením účastníka
bude zveřejněna na webu, Facebooku KCL.
Pravidla soutěže včetně informace o zpracování
osobních údajů naleznete na webové stránce KCL.
• Fotky zasílejte v co největším rozlišení
na email info@kclisen.cz.

SVOBODOVA.IVA75@SEZNAM.CZ

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ

Hlasování bude probíhat on-line prostřednictvím webu a facebookové stránky KCL
od 15. do 30. 9 2019. Vítězem soutěže se stává fotka, která získá v součtu nejvíce hlasů.
Vítěz bude vyhlášen v listopadu v rámci líšeňských oslav 30. let od Sametové revoluce.
A ceny! Samozřejmě budou, nechejte se překvapit!

líšeňské noviny
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Kam v Líšni
2. 7.–30. 8.
Líšeňská pasáž zve na výstavu Atelieru Studánka
			„Výtvarné umění pro malé, větší
květen–září

a největší“.
Venkovní ping-pong pro širokou veřejnost každý den.

9. 8.			

Festival Líšeň sobě X.

19. 8.			

Festival Líšeň sobě X.

23. 8.			

Festival Líšeň sobě X.

pátek

pondělí

pátek

17.00

20.00

18.00
18.40

20.00

24. 8.			
sobota

16.00
17.00

18.00
18.30
20.00
21.00

31. 8.–1. 9.

Zahrada Orlovny, Holzova 7. Pálky, míčky svoje.

Schovejte si slepice. Divadlo Líšeň, tanečně-hudební představení.
Potulná kavárna Éléphant (líšeňská rokle, zastávka Kotlanova, tram. č. 8). Vstupné dobrovolné.
Výstavy a doprovodný program:
20 let od prvního Festivalu divadla Líšeň (1999), 10 let Festivalů Líšeň sobě Divadlo Líšeň:
Figurkov, Hobbylab: Dřevařská dílna pro děti i dospělé.
Ateliér Studánka, Effeta denní stacionář, Věra Špičková, Johanka Strnadová a další

Domovní requiem (zlá hra) rakvičkárna pro dospělé.
Potulná kavárna Éléphant (líšeňská rokle, zastávka Kotlanova, tram. č. 8). Vstupné dobrovolné.

Stará Líšeň – vystoupení folklorního souboru.
Muzejní noc neexistující Líšeňské expozice – prezentace virtuálního muzea Líšně –
Rostislav Brzobohatý; debata o zpřístupnění Orlovny a Zahrady pro spolky a veřejnost.
Frappé – koncert mladé folkové kapely.
Zahrada Orlovny, Holzova 7. Za nepříznivého počasí se akce koná v Dělňáku (Klajdovská 28).
Vstupné dobrovolné.

Festival Líšeň sobě X.

ACHA, koncert populární líšeňské kapely.
Bratři v tricku: Prasečí cirkus, originální klauniáda.
TS Mystery La Seine – taneční kreace tanečního souboru líšeňského Sokola.
Višně z Líšně – nové hudební těleso.
Tomáš Kočko & Orchestr, world music s moravskými kořeny.
Divadlo Víti Marčíka: Robinson Crusoe, představení slavného kejklíře.
Muzicírování u ohně.

Líšeňské hody

PROGRAM HODŮ
14.00
Průvod krojovaných z ulice Kubelíkovy na náměstí Karla IV.
14.20
Taneční zastávka u domu první stárky.
15.30
Požehnání v kostele sv. Jiljí.
16.00
Předání hodového práva starostou Líšně před restaurací U Libušky.
16.30
Moravská beseda a hodová veselice před zámkem Belcredi.
20.00–02.00 Taneční zábava před zámkem Belcredi.
20.30
Stárkovské sólo s Cimbálovou muzikou Líšňáci (v rámci taneční zábavy před zámkem Belcredi)
Doprovodný program. Zábava pro děti pod zámkem.
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Život v Líšni

Ž

ijeme ve čtvrté nejlidnatější brněnské
městské části a naše zastupitelstvo se
usilovně stará, abychom se tady cítili všichni
dobře bez ohledu na to, kolik nám je let. Jako
důkaz tohoto snažení lze uvést například
dětská hřiště.
Když vyrazíte na tour de hřiště napříč
Líšní, dovolím si říci, že budete potřebovat
několik dní.
Zkuste si tipnout, kolik jich tady máme.
Věřte nevěřte, dětských hřišť najdete 31. Za
zmínku také stojí 15 workoutových, fitness
a dalších víceúčelových sportovišť.
Než jsem se tomuto tématu začala věnovat, věděla jsem, že hřišť je v Líšni skutečně
mnoho, nicméně číslo 31 mne překvapilo.
Koukáte stejně jako já a říkáte si: a kde
jako? Čtěte dál, všechno se dozvíte. Máte
v podstatě dvě možnosti, jak to zjistit:
1) Nabalíte do batohu svačinku, pitíčko,
opalovací krém, pláštěnku, kyblíček, lopatičku, bábovku, bagřík… no, snad jsem na nic
nezapomněla. Celí uřícení posadíte dítě do
kočárku a tour de hřiště začíná. Moment, ještě se vracíte pro motorku, co kdyby náhodou.
Vyrážíte tedy na slepo. Naštěstí pro všechny
zúčastněné a vzhledem k tomu, kolik hřišť
zde máme, brzo na nějaké narazíte. Zdá se mi
to jako skvělý nápad, který jistě bude plný
dobrodružství. Jen pozor, nevydávejte se od
městečka směrem do Mariánského údolí,
tam po dlouhém klesání narazíte na konečné
autobusu jen na obrovskou kaluž. Vaše dítko
to jistě ocení, ale u maminek, nedej bože babiček, si už tak úplně jistá nejsem. Vyrazíte-li
v horkém letním dni, tak už ani ta kaluž na
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Dětská hřiště v Líšni
vás čekat nebude. No, dovedu si představit tu
frustraci. Mariánské údolí si zvolte na jiné
aktivity, provozovat jich tam lze celou řadu.
Volně dostupné dětské hřiště ale nenajdete.

herní prvky napříč celým táhlým prostorem.
A v neposlední řadě toho nejstaršího doprovodíte na „lezeckou stěnu” mezi poliklinikou a základní školou Horníkova.

2) Nebo si můžete trasu naplánovat předem a v klidu doma u počítače. Neříkám, že
ten batoh nepotáhnete také, ale možná si
ulehčíte alespoň od toho odrážedla. Otevřete
si webové stránky www.brno-lisen.cz, klikněte na záložku Život v Líšni, sekci Děti a rodina a v odkazu Hřiště v Líšni – mapa, popisy, fotografie najdete mapu a fotografie. Můžete si vybrat, zda se budete orientovat podle
fotografií, nebo podle mapy.
Po rozkliknutí mapy se zobrazí „kapičky“ dvou barev: růžové značí dětská hřiště,
modré pak sportoviště.
Po rozkliknutí každé kapičky se zobrazí
informace o tom, co lze na daném hřišti očekávat.
Jestliže si vyberete fotografie, přečtěte si
pod obrázkem ulici, na které se hřiště nachází, a hledejte na mapě.
Vážení, už jste si mapu prohlédli? No
dobře, tak nikdo není dokonalý, a ano, mapa
není v současné době stoprocentně aktuální
(na její aktualizaci se usilovně pracuje), ale
pomůže vám udělat si obrázek, kam vyrazit.
Zda chcete zavítat s nejmladší ratolestí například na Molákovu nebo Strnadovou na
pogumované hřiště. Tato dvě hřiště obsahují
prvky pro opravdu nejmenší a začínající
chodce. Spousty zábavy si užijí i začínající
jezdci, právě na té motorce, kterou tentokrát
netáhnete zbytečně. Nebo si vyrazíte třeba
pod Kostelíček, kde čtyřleťák prozkoumá

Výlet – plánovaný i neplánovaný – můžete zakončit na kávičce v Rokli, ve stanu
potulné kavárny Elephant.
Na toto místo můžete vyrazit hned ráno.
Ať jsem se ptala maminek, babiček či tatínků
napříč Líšní, všichni se nakonec shodli, že
hřiště v Rokli je nejlepší.
„Do Rokle se dá pohodlně dostat s kočárkem, Michálek si v něm schrupne. Martínek
si pohraje na písku, Péťa proleze na lanové
pavučině. Oba větší kluci si pak projedou takovou tu kopečkovou dráhu. Když mi někam
odběhnou, nemusím se stresovat, že skočí
pod kola nějakého auta. No a já si můžu odskočit“ říká babička Jarmila (62).
Tatínkové a maminky oceňují dobrou
kávu a žejdlík piva, děti ledňáček.
Velkým úskalím hřiště je ale nekonečná
záře slunečních paprsků, zejména na pískovišti.
„V dohledné době plánujeme nad stříšku
vedle pískoviště dodat zastínění z rákosu.
Neřeší to sice slunce přímo nad pískovištěm,
ale zveme všechny, děti i rodiče, do stínu našeho stanu, kde se mohou občerstvit a ochladit. Plánujeme také vodní prvky v podobě
nějakého rozprašovadla, jako tomu bylo loni.
Děti si můžou pohladit kůzlata a jehňata.
Kůzlata budeme letos odvážet dříve. Jsou pak
už dost drzá a kdo je tady má večer nahánět“
dodává pan Milan, majitel potulné kavárny
Elephant.

líšeňské noviny

Život v Líšni
Záře slunečních paprsků v letních dnech
jde napříč celou Líšní. Najde se jen pár míst,
kde si děti mohou pohrát ve stínu velkých
stromů. Takové útočiště skýtá například hřiště a park na Trnkově ulici či malé hřiště na
náměstí Karla IV.
Tento parčík je ale trošku neutěšený. Nezoufejte však, o pár ulic výše na ulici Klajdovská se chystají novinky.
„Na Dělňáku v současné době plánujeme
kompletní rekonstrukci celého hřiště s herními prvky jak pro děti malé, tak i ty odrostlejší. Mezi keři mohou vyrůst opičí dráhy,
tam se děti před sluníčkem určitě schovají.
Představy jsou zatím ve fázi diskuse, po výběrovém řízení bude jasněji. Dalším cílem je
i znovuotevření kavárny ve vnitřních prostorách Dělňáku,“ říká místostarosta Martin
Příborský.
Líšeňské maminky trápí nejen sluneční
paprsky, ale i kočičí vykaly.
„Ano, jsem si vědom, že maminky by rády, aby pískoviště byla na noc zakrytá. Do
všech pískovišť pravidelně doplňujeme písek
a zakrývání bychom také přivítali. Je to ale
velice náročné, lidé plachty poškozují a kra-

dou. Tato idea by byla bezstarostná v uzavřených prostorách. Přesto však zakrývání
zkoušíme. Například na ulici Kosíkova se
dobrovolně této funkce ujala jedna maminka. A zrovna před pár dny se nám ozvala další maminka, která se bude starat o zakrývání
pískoviště při ulici Molákova. Bude-li to fungovat a najdou se dobrovolníci, budeme rádi
a plachty připravíme, dodává pan místostarosta.
Nešvarem velkých i malých hřišť je jejich
poškozování. Narazíte-li na nějaké poškození, nebo velké znečištění, na všech hřištích
provozovaných obcí je vývěska. Na ní najdete telefonní kontakt a poškození můžete
oznámit.
V Líšni se o úklid a opravy hřišť starají
dva pánové. Na jednu stranu můžeme být
pyšní, kolik hřišť tady máme, ale na stranu
druhou musíme být trpěliví, než na různé
opravy dojde.
Na čekací listině je například hřiště s mašinkou při ul. Elplova. Nebude dlouho trvat
a děti si budou moci pohrát na mašince nové.
líšeňské noviny

Dalším velkým projektem bude nové
sportoviště pod ulicí Kosíkova. Sportoviště
s umělým povrchem, kde se malí i velcí sportovci budou moci věnovat házenkářským
aktivitám.
Pan místostarosta
mi také prozradil, že se
chystá revitalizace staršího hřiště vedle nového
Rákosníčkova pod ulicí Popelákova. V plánu
jsou lanové prvky pro
větší děti.
Zeptala jsem se ho,
zda by namísto tohoto
„zdvojení“ nebylo vhodnější nasměrovat síly
a peníze k Mariánskému
údolí.
„Je to dobrá myšlenka, o které přemýšlím. Údolí by si hřiště zasloužilo. Není zde ovšem mnoho vhodných
veřejně přístupných ploch na obecních po-

zemcích, což je obecně problém Staré Líšně.
I proto chci, aby pod Popelákovou vzniklo
kvalitní hřiště pro větší děti, dostupné pro
velkou část Staré Líšně.“ doplňuje pan místostarosta
Tolik k plánům a návrhům radnice.
Závěrem ještě dvě prosby od všech maminek:
„Milí pejskaři, uklízejte, prosím, po
svých čtyřnohých miláčcích výkaly. Naši
dvounozí miláčci v nich – v lepším případě
šlapou.
Milí zastupitelé, budete-li plánovat výstavbu nových hřišť či obnovu těch stávajících, nedávejte na ně plechové klouzačky.
V létě jsou rozpálené tak, že se jich nedá ani
dotknout. Nejlepší jsou ty klasické červené.“
Děkujeme.
Přeji všem dětem, rodičům a prarodičům
krásné nejen prázdninové chvíle při objevování „nových“ líšeňských hřišť.
Martina Rychtářová
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ZŠ Masarova

ZŠ Novolíšeňská

Školní výměnný pobyt ve Španělsku

Novolíšeňská v projektu KaPoDaV

V květnu mělo pět žáků naší školy společně s dalšími brněnskými základními školami možnost vycestovat do španělského Bilbaa
a městečka Sodupe, kam se vypravili za svými přáteli a jejich rodinami, se kterými se seznámili na podzim při návštěvě Brna. Všechny
rodiny se o žáky výborně postaraly tak, jako se naše české děti a rodiče postarali o španělské žáky. Měli jsme možnost se zúčastnit nabitého programu a poznat spoustu nádherných a zajímavých míst.
V neposlední řadě si žáci procvičili angličtinu, bez které by se v hostitelských rodinách neobešli. Náš bohatý týdenní program obsahoval
návštěvu školy v Sodupe, orientační běh v krásné přírodě v La Arboleda a navštívili jsme také Karpín – záchytnou stanici podobnou zoo,
kde jsou umístěna zvířata, která se dostala do ohrožení a nejsou
schopna svobodného života v přírodě. Nemohla chybět ani prohlídka
Bilbaa, největšího města Baskicka, kde jsme strávili celý den, a španělští žáci pro nás měli připravené zajímavé informace o jednotlivých
částech města. Celý týden se nám počasí celkem vydařilo. Až v pátek,
kdy jsme navštívili San Juan de Gaztelugatxe – místo známé zejména
díky seriálu Hra o trůny – nás provázel déšť. Náročné stoupání jsme
ale zvládli a sobotu už žáci strávili ve svých náhradních rodinách
společným programem. Všichni si týden ve Španělsku moc užili a my
věříme, že naše spolupráce bude v budoucnosti i nadále pokračovat.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu KaPoDaV (Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný
rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji). Jeho hlavním
cílem je rozvíjet u žáků jejich tvořivost, kreativitu, samostatnost, spolupráci s ostatními a vlastní iniciativu. V rámci účasti na tomto projektu jsme si mohli zvolit mezi několika krátkodobějšími i dlouhodobějšími produkty. My jsme rozhodli zrealizovat následující aktivity:
Žáci 8. B si vybrali
projekt Extra třída,
prostřednictvím něhož měli vytvořit takovou aktivitu, díky
které by prospěli komukoli ve svém okolí.
Žáci si projekt pojmenovali „Ve škole jako
doma“ a jejich cílem
bylo zpříjemnit ostatním spolužákům prostředí ve škole. V průběhu celého školního roku pracovali na vzniku tzv. Relaxační zóny.
Nábytek sami tvořili z použitého materiálu – z palet vznikla sedačka
a stolečky, z cívek stoličky na sednutí a z bedýnek knihovna, kterou
žáci zaplnili knížkami a časopisy ze sbírky, která na škole proběhla
v průběhu května.
Žáci 7. D se zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Jejich
úkolem bylo vytvořit procházku po okolí školy, při níž se účastníci
seznámí s částmi Líšně a její historií i současností. Na každém stanovišti si načtou do mobilu QR kód, který jim otevře webovou stránku
s informacemi a závěrečnou otázkou. Pokud na ni správně odpoví,
zobrazí se jim GPS souřadnice dalšího stanoviště. Po projití stanovišť
a splnění všech úkolů je čeká poklad v podobě kešky.
Jedlá zahrada představuje další aktivitu projektu KaPoDav, jejíž
hlavním cílem je zvelebit školní zahradu. V průběhu roku žáci sázeli
semínka, pečovali o rostliny a zpracovávali z nich různé produkty.
Kromě pěstování se žáci učí na zahradě rostliny i poznávat. Poslední dva projekty se týkaly finanční gramotnosti: Rozpočti si to
a Dr. Zdědil a pan Zdražil. Do prvního z těchto projektů se zapojili
žáci 7. ročníku a do druhého žáci 8. a 9. ročníku. Učili se řídit rodinné finance, hospodařit s určitými příjmy a seznámili se se spoustou
pojmů z finanční oblasti.

Mgr. Denisa Pavlíková

Z minulosti do budoucnosti
Za příznivého květnového počasí se vydaly děti z naší školy na
výlet do Linze. První zastávkou byl koncentrační tábor Mauthausen,
který vznikl před druhou světovou válkou a nachází se přibližně
30 km od Linze. Byl první mimo území Německa a vězni zde byli
využíváni převážně k nuceným pracím. Žáci si zde připomněli smutné období války, kdy zde ztratily život tisíce lidí.
Po prohlídce tábora a pomníků věnovaných národnostním obětem jsme pokračovali do Linze, třetího největšího města v Rakousku.
Leží na Dunaji a díky své poloze je důležitou křižovatkou silniční,
železniční a vodní dopravy. Srdcem Lince je náměstí Hauptplatz, které je největší v Rakousku. Po zajímavé procházce městem měly děti
vytoužený rozchod a mohly si zakoupit suvenýry.
Třetí atrakcí bylo tzv. muzeum budoucnosti Ars Elektronica
Center, což je velmi moderní prosklená budova o rozloze 3.000 m 2.
Přestože byly některé části muzea nepřístupné kvůli rekonstrukci,
mohli zde žáci poznat formou hry a interakce inovativní projekty,
hledat odpovědi na otázky týkající se umění, technologií, společnosti. Byla nám také předvedena velmi poutavá půlhodinová 3D projekce. Tento výlet se opravdu vydařil a budeme se těšit na příští rok,
až sem opět zavítáme.
Vyučující NJ

Návštěva ve Fakultní nemocnici Brno
V květnu žáci 5. ročníku zakončili učivo o lidském těle návštěvou
Fakultní nemocnice v Brně. Domluvený program nás provedl urgentním příjmem, porodnicí, laboratoří i oddělením radiologie. Na
každém oddělení na nás čekali velmi příjemní lékaři i sestřičky a odpovídali na všetečné dotazy. Lékaři dětem předvedli nejmodernější
radiologická zařízení – mohly tak vidět vyšetření na CT, magnetickou rezonanci i vlastní svaly na ultrazvuku. Na porodním oddělení
se podívaly na monitor miminka v maminčině bříšku nebo model
maminky, která je těhotná. Na urgentním příjmu se dětem věnovala
skvělá paní doktorka, která dětem popsala svou práci, nabídla možnost si vyzkoušet aplikaci léku do kostní dřeně na modelu kosti nebo
si poslechnout své srdce stetoskopem. Děti si prohlédly záchranářskou brašnu a vyzkoušely si, jak je na zádech těžká. V poslední části
měly děti možnost vidět, jakým způsobem nemocnice vyšetřuje odebrané vzorky krve, tkání nebo třeba moči. Pro všechny děti byla návštěva obrovským zážitkem.
Mgr. Kateřina Krbková Trnková
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Mgr. Alena Matoušková

Projekt Polygram na ZŠ Novolíšeňská
Dne 29. 5. 2019 jsme se zúčastnili v rámci projektu Polygram matematické exkurze v ZOO Brno. Po úspěšné exkurzi v Mahenově divadle dostalo dalších pět žáků, účastnících se matematických soutěží,
příležitost zažít něco neobvyklého. Prožili jsme dopoledne, v němž
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech žijících v brněnské
zoologické zahradě. Viděli jsme lední medvědici Coru, jak si hraje
i medvědici Kamčatku, jak netrpělivě čeká na krmení. Dozvěděli se,
jaké zvíře se skrývá pod anglickým názvem wolverine, viděli klokanici s mládětem, malá vlčata a spoustu dalších zajímavých zvířat.
A nejen to! Také jsme si spočítali, jaký stisk mají americký aligátor
a krokodýl mořský, kolik Kč stojí tygří pár jenom krmení na měsíc,
zkusili si, jestli skočíme dál než blecha, žába nebo klokan. Už víme,
jak daleko máme stát od lamy, když nechceme být ohroženi jejím
plivnutím.
Také jsme vyřešili napínavou úlohu, v níž gepard lovil antilopu
a také zjišťovali, kolik prostoru pro létání má v ZOO orel. Odcházeli
jsme plni dojmů a nových informací. A já jako pedagogický doprovod
byla pyšná na to, jak šikovné máme u nás ve škole žáky.
Mgr. Pavla Kočvarová

líšeňské noviny
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ZŠ Horníkova

ZŠ Holzova

Pohár rozhlasu – je dobojováno

Poznávací zájezd do Amsterdamu a Londýna

Po parádním výsledku a postupu všech 4 družstev do brněnského finále jsme se směle vrhli
do bojů o atletického krále Brna
s možností vybojovat si postup
do krajského finále v Břeclavi.
Tým mladších žáků vybojoval nepopulární bramborovou
medaili. Stejně pod stupni vítězů
závod dokončilo i družstvo žáků
starších. Nutno však dodat, že
pouze pár bodů vždy chybělo
k medailovým pozicím.
U družstva starší dívek se
postup očekával. Na krajských závodech naše dívky podaly, bojovný
výkon a výsledkem nám pak bylo zasloužené druhé místo v kraji. Pro
žákyně to tak byl pravděpodobně poslední závod, kdy mohly skvěle
reprezentovat naši školu. Všem sportovcům patří velký dík!

Koncem května jsme se se 46 žáky druhého stupně ZŠ Holzova
vydali na cestu do Amsterdamu. Tam nás čekalo překvapení v podobě stávky dopravců, kvůli které jsme museli změnit naplánovaný program. Nakonec nám změna přinesla výhody, neboť jsme toto město
protkané vodními kanály mohli poznávat v klidu bez davů lidí, bez
tramvají a jen jsme se podivovali nad neskutečným množstvím všemožných jízdních kol brázdících ulice.

Mgr. Martin Půček

Mach a Šebestová k tabuli
Letos nám poprvé školní akademii moderovali Mach s Šebestovou a společně s kouzelným sluchátkem nám přivolali na pódium
spoustu krásných vystoupení. S čistým svědomím mohu říci, že jsem
se účastnila dosud každé školní akademie. Od třetí třídy vystupuji
s pěveckým sborem Pavouček. Jelikož jsem v deváté třídě, letošní
akademie byla moje poslední, ale opravdu jsem si ji užila. Když jsem
viděla mladší žáky, připomnělo mi to mě samotnou. Téměř každý
z nás zná ten pocit před svým prvním vystoupením na veřejnosti.
Za pódiem byla ve vzduchu cítit nervozita, zatímco před ním byla
vidět hrdost rodičů, která se projevila smíchem i slzami.

Druhý den jsme už přejeli do Anglie, kde jsme po návštěvě malebného městečka Rochester strávili několik hodin ve filmových ateliérech Warner Bros, v místech, kde se natáčela velká část scén Harryho Pottera. S nadšením jsme se mohli například podívat na komůrku,
kde Harry vyrůstal, na učebny i ložnice v Bradavicích, projít se Zapovězeným lesem, vyzkoušet si kouzelnické hůlky všech čarodějů, projít si vlak do Bradavic, ochutnat máslový ležák – prostě splnit si sen
fanoušků tohoto legendárního příběhu.
Následující dva dny jsme už trávili v Londýně, kde jsme shlédli
většinu známých pamětihodností – Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, pevnost Tower, Tower Bridge, budovy Parlamentu, observatoř s nultým poledníkem na Greenwichi a mnoho
dalších.
Ubytování v rodinách přineslo žákům příležitost zúročit to, co se
naučili v hodinách angličtiny a poznat prostředí a zvyky jiné kultury.
Po návratu do Brna byli všichni účastníci plní zážitků a jistě doma
dlouho o zájezdu vyprávěli.

Výlet s Klokánkem

Podle mě školní Akademie není jenom o ulívání se z hodin matematiky. Je to jedna z mnoha krásných vzpomínek na základní školu. Příprava takového vystoupení upevňuje vztahy mezi žáky ale
i učiteli. Dalo by se říci, že je to kreativnější část výuky. Přece jenom
se i při těchto aktivitách učíme, například improvizovat, bojovat
s trémou nebo spolupracovat. Improvizaci jsem si vyzkoušela na
vlastní kůži, například letos, když jsem místo házení lopatou musela
zpívat. Některé děti si mohli poprvé zkusit mluvit na mikrofon před
větším množstvím lidí. Další děti se převlékly do kostýmů a zahrály
divadlo, zazpívaly či zatancovaly. Pozadu nezůstali ani učitelé a připravili si pro nás překvapení v podobě aquabel. Myslím si, že akademie je zážitek ať už v ní hrajete nebo ne. Příští rok určitě neváhejte
přijít se podívat.
S pozdravem Elizabeth Pospíšilová, 9. B

Děkujeme všem žákům, zaměstnancům, rodičům, zřizovateli
a přátelům školy za úspěšný školní rok.
Přejeme všem krásné a dlouhé prázdniny a dovolené.
líšeňské noviny

Na vánoční návštěvě Klokánku, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, slíbili členové Žákovské rady ZŠ Holzova, že připraví
pro děti nějakou akci. Ta se uskutečnila 17. května a povypráví o ní
Barbora Trojčáková, žákyně 7. A:
V pátek 17. 5. jsme si pro děti z Klokánku připravili zábavné odpoledne. Přichystali jsme pro ně šipkovanou, kde děti po cestě plnily úkoly. Když jsme se s nimi setkali na zastávce Obecká a řekli jim, ať jdou
hledat první úkol, tak se hlavně malé děti hned s nadšením vydaly na
průzkum. Ze začátku se starší děti do úkolů moc nezapojovaly, ale
netrvalo dlouho a všechny hra zaujala. Po celou cestu děti plnily úkoly,
například zpívaly písničku, skládaly obrázek, hledaly věci, co do lesa
nepatří a mnoho dalších. Cesta vedla až do Mariánského údolí, kde na
děti čekala odměna, což byla bobová dráha, na které si mohly zajezdit.
Malé děti se nejdříve bály, ale hned po první jízdě se to všem zalíbilo
a jely ještě mnohokrát. Všichni byli nadšeni a říkali, že ještě nikdy nic
takového nezažili a že to bylo super. Po dlouhém a vyčerpávajícím ježdění na bobovce jsme se s dětmi rozloučili. Tento výlet jsme si moc
užili a už se těšíme na další akce s Klokánkem.
Další materiály z líšeňských škol najdete na:
www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny.

MŠ RADOST Michalova 2 hledá pedagogického asistenta.
Informace na tel. 776 216 878.
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Stalo se

Běh škol poprvé v líšeňské rokli

Ohlédnutí za školním rokem
v Klubu rodičů

S koncem školního roku je zvykem ohlédnout se a připomenout, co všechno jsme
prožili a čemu se naučili. Celý tým pedagogů a dobrovolníků se snažil vytvořit přátelské prostředí a nabídnout pestrý program.
Klub rodičů a dětí letos připravil 23 aktivit
pro rodiče s dětmi a předškoláky. Pravidelně
jsme se potkávali při hudebních, výtvarných
a sportovních činnostech. Program byl vždy
připraven v tematických blocích a jako inspirace k trávení času rodičů s dětmi. Akce připravované pro naše účastníky programů
i pro veřejnost také patří neodmyslitelně
k nabízenému programu Saleska. Ráda bych
připomněla podzimní Uspávání zvířátek,
tvoření adventních věnců, lednové karnevaly, Hrajeme si na závodníky a burzy. Spolu
s RC Pastelka se každoročně těšíme na Líšeňské Vánoce, při kterých prožijeme spoustu
milých setkání při tvořivých dílnách. Jaro
jsme letos přivítali v Mariánském Údolí vynášením Moreny, opět ve spolupráci s RC
Pastelka a nově také s RC Stonožka.
V těchto dnech vrcholí naše celoroční pravidelné aktivity, připravujeme nabídku pro
další školní rok a finišujeme s přípravou letních táborů.
Děkujeme za vaši přízeň, milá setkání
a přejeme krásné letní dny!
Za tým Klubu rodičů a dětí
Martina Kosíková
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Letošní 13. ročník Běhu líšeňských škol
pod záštitou starosty prošel velkou změnou. Myšlenka uspořádat běh mimo Salesko
vznikla v hlavě letošního organizátora Jakuba Jeřábka. Prostor zrekonstruované rokle se
totiž přímo sám nabízel. Je kousek od Saleska, bez ohrožování dopravními prostředky,
s možností různých běžeckých tras. Pro
zúčastněné sice méně komfortu, co se zázemí
týče, ale v krásném koutu přírody. Původně
plánovaný běh se kvůli vydatnému dešti
musel sice o týden posunout, ale ve čtvrtek

zúčastnilo deset dospěláků. Novinkou byl
také zkušební běh, kterého se mohli zúčastnit všichni přítomní. Na prvním stupni dominovala ZŠ Masarova s velikou podporou
učitelek a vychovatelek. Druhý stupeň základních škol ovládla jako minulý rok ZŠ
Novolíšeňská. Mezi středními školami vyhrála SZŠ EA Brno těsně před SŠSE Brno
Trnkova. Všem závodníkům i učitelům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník
Renata Lorencová
opět v líšeňské rokli.

Chystáme pro vás

Prázdninový provoz: těšíme se na vás na našich příměstských a pobytových táborech.
Nový školní rok: kroužky zahájí provoz 16.
září a Klub rodičů 23. září.
Přejeme všem krásné letní dny.
Zápis do Kroužků a programů
Klubu rodičů a dětí
na školní rok 2019–2020

3. kolo 9.–13. 9.

Přihlašování on-line na www.salesko.cz.

Salesiáni budou spadat
pod Žabovřesky. Líšeň neopustí

v půli května vše propuklo s plnou parádou,
i když počasí s námi docela laškovalo. Více
než 160 závodníků z osmi škol a další fandící
kamarádi zaplnili prostor kolem Potulné kavárny Éléphant, které tímto děkujeme za zázemí, které nám poskytl majitel. Velké díky
patří také líšeňským skautkám, jejichž klubovnu jsme využili pro počítání výsledků
a chystání diplomů a gymnáziu Akademia za
nezištnou pomoc jejich studentů při organizaci. Diplomy a ceny si odnesli nejen nejstarší závodníci, ale i nejmenší prvňáčci, kteří
celou akci zahájili. Akci okořenil závod učitelů, zaměstnanců a osobností, kterého se

Změna čeká od září návštěvníky líšeňského
Salesiánského střediska mládeže. Centrum
totiž získá nového ředitele. O zábavu ale děti nepřijdou, pro návštěvníky kroužků
či akcí pořádaných salesiány se ale nic nemění.
Salesiánů je v Líšni totiž málo, proto přijdou
o vlastní církevně zřízenou komunitu. „Budou správně patřit do Žabovřesk, kde je velká komunita. Tady, v Líšni, budou vlastně
na odloučeném pracovišti,“ popsal za líšeňskou farnost farář František Vavruša.
Potvrdil také, že Salesiáni volnočasové středisko neopustí úplně. „Stále v něm budou
figurovat. Samostatnost střediska se nemění, vše, včetně třeba názvu i kroužků a akcí,
zůstává stejné,“ uvedl.
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Koncert Cimbal Classicu opět zakončí Líšeňské hody
Hostem Dalibora Štrunce bude i jeho syn
Matěj s kapelou Ateliér.
Letos potřetí, tentokrát 1. září, završí
program Líšeňských hodů vystoupení Dalibora Štrunce se skupinou Cimbal Classic.
Nově bude večer na zámku, nebo v případě
nepřízně počasí na Dělňáku, hrát i host: kapela Ateliér, v níž hraje a zpívá Daliborův syn
Matěj. A kdo jiný než právě otec by měl svého
syna vyzpovídat a představit.
n Prozraď mi, synku, narodil ses do muzikantské rodiny: bylo to motivující, nebo odrazující?
Zažil jsem obě varianty náhledu na umění. Bylo skvělé být od narození tak blízko
muziky, která je mnohokrát lékem na takový
ten životabol. Zároveň skrze muziku dokáže
člověk vnímat mnohem intenzivněji nejen
emoce v sobě, ale i z okolí. Na druhou stranu,
už od malička mi rodiče neustále utíkali na
koncertní turné, případně se vraceli z koncertů pozdě v noci. Jako malé dítě, které si
vytváří pohled na svět, jsem se s tímto pocitem loučení setkával velmi brzo a vlastně si
na ten netradiční způsob života zvykl. A taky
když vám celý den hraje v jednom pokoji někdo na cimbál, ve druhém na housle a o patro
níž si dědeček pouští Mozarta na LP deskách,
máte chuť mít chvilku klid...
n To „strádání“ nám odpusť. Hned po konzervatoři jsi tedy za klidem prchnul do divadelního angažmá ve Zlíně – brzy tě potkaly
velké role Hamleta, pak Petra v představení
Petr a Lucie. Jak ses s takovou příležitostí
vypořádal?
Do cesty mi přišla velká výzva a já jsem
se rozhodl, že se jí postavím. Moc mě to posunulo, a to nejen divadelně, ale i v rovině
osobního vývoje. Navíc setkat se v takovém
mladém věku s „divadelní osmitisícovkou“,
jak se Hamletovi přezdívá v divadelním prostředí, je pro mě neuvěřitelně cenné. Stal
jsem se tak po Richardu Krajčovi druhým

nejmladším Hamletem
v dějinách českého divadla. Shakespeare mě úplně pohltil – verše v Hamletovi jsou opravdu nadčasové a velmi přesně
platí i v dnešní době.
„V sobecké a přežrané
době“, jak by ji nazval
Shakespeare. Zároveň za
mě patří velký dík vedení
divadla, že se nebálo mě
před takovou životní a divadelní zkoušku postavit a že mi věřili, že to
zvládnu.
n A teď nám prozraď něco o Tvé skupině
Ateliér.
Hrajeme už asi pět let. Vydali jsme se po
stopách folku, rocku a world music a někde
uprostřed těchto tří žánrů jsme narazili na
svou, věřím že osobitou „ateliérovskou“ hudební výpověď. Vydali jsme teď novou desku
Kalevala, která nás hodně stmelila. Nejen
lidsky, ale právě hudebně. Myslím, že díky
této desce jsme se stylově ukotvili.
n Jaké jsou inspirační zdroje čerstvého alba Kalevala? Zúročil jsi své cestovatelské
zkušenosti, našel jsi tam nosné téma?
Naše Kalevala je plná příběhů. Cestování
je hlavním pilířem většiny písniček. Často
mě na mých netradičních cestách do míst,
kde si člověk opravdu sáhne na dno, potkávaly příběhy. Buď jsem je osobně zažil, nebo se
mi o nich třeba zdálo ve snu hluboko v horách, anebo jsem se potkal s někým, kdo mi
ten příběh sdělil. Jeden z nich se odehrál právě kousek od vesnice Kalevala, která se nachází v rusko-finském pohraničí. Nějak se
nám to v kapele poskládalo a vytvořili jsme
si naši vlastní Kalevalu, do které jsme právě
všechny naše příběhy, o kterých zpíváme, zasadili.

n Já jsem „náplava“ z Valašska, mamka
Katka pravověrná Líšňačka a ty samozřejmě taky. Říká se, že doma není nikdo prorokem. Budeš mít na prvním velkém koncertu doma v Líšni větší trému? Jsi vůbec
trémista?
Asi moc nebudu. Samozřejmě nevím.
Tyto věci člověka překvapují nejčastěji v momentech, kdy si myslel, že už přece žádnou
trému nemá… Trému jsem zažíval vždycky,
ale takovou tu zdravou, nikdy nade mnou
zatím nevyhrála. Ve zlínském divadle máme
poměrně vysoké tempo a k tomu jedno z největších hledišť na Moravě. Takže když hraju
třeba pětkrát týdně před sedmi sty diváky, ta
tréma se postupem času vytratila. Na společný líšeňský koncert se samozřejmě moc těším a jsem zvědavý, jak nás domácí publikum přijme a taky kolik kamarádů ze školky
a ze školy na něm potkám.

Matěj Štrunc (1996) – herec, zpěvák, cestovatel, písničkář, člen Městského divadla Zlín,
frontman skupiny Ateliér.
Dalibor Štrunc (1966) – cimbalista, zpěvák,
skladatel, textař, člen skupiny Javory, kapelník Cimbal Classicu, profesor brněnské konzervatoře.

Prázdniny v KCeLku
I když jsou naše dveře zavřené a žádný plakát na nástěnce nevisí,
neznamená to, že KCL nemá žádný program!
Vás, naše milé návštěvníky, na ty dva měsíce vystřídají řemeslníci. Bude probíhat údržba, opravy a velký úklid. Je také nutné
vyřadit a zlikvidovat nefunkční a zastaralý nábytek i zařízení. Čekají nás i revize pro Vaši bezpečnost.
Dělňák dostal novou ozvučovací techniku, kterou nainstalujeme. Vymalujeme foyer a chodbu. Celý dům od sklepa po půdu projde údržbář a opraví vše poškozené. A samozřejmě generální úklid,
aby se na Líšeňské hody otevřel náš Dělňák zase v plné parádě.
Zpracovává se projekt na úpravu zahrady a dětského hřiště.

líšeňské noviny

Loni prošla Kotlanka významnější úpravou, měnilo se stropní
osvětlení a odstranil se nefunkční nábytek z místností. Prostory,
které slouží pro Vaše aktivity byly nově vymalovány a zejména
jsme upravili a zmodernizovali vstupní místnost. Letos nás mimo
běžné údržby čeká i oprava havarijního stavu odpadů, drobné řemeslné úpravy, šití a výměna závěsů. A samozřejmě generální
úklid a malé zkrášlení – ať je Vám u nás dobře!
Milí Líšňáci, přejeme Vám báječné prázdniny a těšíme se v září na viděnou!
Kulturní centrum Líšeň
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Žuráň – královská hrobka nedaleko Líšně

ávrší Žuráň (286 m n. m.) sice leží již na katastru obce Podolí, ale
z konečné stanice MHD v Mariánském údolí je vzdušnou čarou
vzdáleno jen 1,5 km. Po turistické značce je to něco přes 4 km. Vyrazíme
směrem na Podolí, mineme Zukalův mlýn s množstvím zvířátek a pokračujeme směrem na kopec Santon. U přírodní památky Vinohrady (chráněná stepní květena na skaliscích kulmských slepenců) odbočíme doprava na Šlapanice a přejdeme po mostu přes dálnici. Pak je nejlépe pokračovat dále na Šlapanice, projít pod cílem naší cesty a na vrchol Žuráně
odbočit až po vyšlapané cestičce v poli za malým lesíkem.

Návrší Žuráň s památníkem bitvy tří císařů

Žuráň zná každý, kdo se zajímá o bitvu tří císařů u Slavkova 2. prosince 1805. Vždyť odtud Napoleon bitvu řídil a rakousko-ruskou armádu
čítající kolem 90.000 lidí porazil. Málo návštěvníků ale ví, že pod žulovým podstavcem s deskou znázorňující rozmístění vojsk v době
bitvy byl nalezen archeologický nález obrovského významu.
Nenápadné návrší přitahovalo pravěkého člověka mnohokrát. Jsou
odsud známy dva bíle patinované pazourkové nástroje již ze starší doby
kamenné nebo mohyla s hrobem z pozdní doby kamenné, ve které byl
před zhruba 4000 lety pochován muž se šňůrovou keramikou i s kamenným sekeromlatem. Další dvě mohyly zde navršili lidé tzv. podolské
kultury z pozdní doby bronzové (před asi 2000 lety). To vše ale bledne
ve srovnání s nálezem z doby stěhování národů, jenž se nacházel
hluboko pod povrchem a o němž u památníku dnes bohužel není ani
zmínka.
Podivuhodný objev v roce 1853
Že se na návrší skrývá archeologický nález nedozírné ceny, to se tušilo již od roku 1853, kdy se majitel pozemku rozhodl přeměnit pastvisko
na pole. Při orání však s překvapením zjistil, že na pole bylo kdysi navezeno množství velkých kamenů, které musel postupně odvážet. Při páčení jednoho z balvanů železnou tyčí se mu tato propadla do hluboké prostory. Místo začal postupně vybírat a zjistil, že jde o uměle vykopanou
šachtu, ve které se v hloubce 5–6 m nacházely koňské a lidské kostry
včetně lebek, dále zvláštní stromovitě rozvětvené železné předměty
upevněné původně na dřevěných tyčích. O jeho objevu se dozvěděl moravský historik Petr rytíř Chlumetzky, jenž Žuráň navštívil a podrobně
místo i předměty popsal. Podle jeho zprávy byly ve spodní části šachty
zbytky dřevěného obložení s vyrytými znaky či písmeny. Také ho zaujaly zmíněné 4 železné předměty, které interpretoval jako zobrazení stromů života. Vše svědčilo pro představu, že na Žuráni byla odkryta prostorná hrobka se zdobeným dřevěným trámovým stropem. Bohužel tato
honosná hrobka byla již kdysi dávno vyloupena a z její výbavy zůstaly jen
ony zvláštní železné předměty a kosterní pozůstatky pohřbených lidí
a koní.

Plánek s výsledky archeologického
výzkumu na Žuráni v letech 1948–
1950. MOH 1 – menší mohyla z pozdní doby kamenné; MOH 2 a MOH 3
– menší mohyly z mladší doby bronzové; I a II – šachtové hrobky z doby
stěhování národů; A až F – jednotlivé
části obrovské mohyly („mauzolea“)
z doby stěhování národů, mezi nimi
šest průchodů.

Část slonovinové schránky (pyxidy) s plastickou výzdobou z druhé hrobky
(podle J. Poulíka)

Výzkum prof. J. Poulíka v letech 1948–1950
Tyto údaje nedaly spát archeologovi J. Poulíkovi, jenž na Žuráni v letech 1948–1950 provedl rozsáhlý výzkum. Skutečně objevil zavalenou
šachtu, při jejímž čištění našel další železný předmět téhož tvaru, jenž byl
popisován již v roce 1853. Dále vyzvedl kosti pohřbených šesti koní menšího vzrůstu stepního typu. Počet koní byl stejný jako počet těch zvláštních železných předmětů, které mají svůj původ zřejmě až v oblasti severovýchodně od Černého moře. Při výzkumu pak byla nedaleko první
hrobky objevena druhá hrobová komora o rozměrech nahoře 4,9 × 6,7 m
a hloubce přes 6 m. Rovněž tato hrobka byl již kdysi dávno vydrancována, přesto se v ní podařilo nalézt několik naprosto unikátních předmětů.
Především to byly části válcovité schránky ze slonoviny (pyxidy), do níž
se původně ukládaly šperky nebo toaletní předměty. Tato schránka je
ozdobena plastickými řezbami, které souvisejí se starokřesťanskou ikonografií. Podle specialistky M. Pardyové lze na pyxidě rozeznat zobrazení apoštolů Petra a Pavla a dále Kristův zázrak na svatbě v Káni Galilejské, kde přeměnil vodu na víno. Pyxida byla zhotovena nejspíš v Konstantinopoli (dnešní Istanbul) v první polovině 6. století n. l.
Dále bylo v této hrobce objeveno několik rozbitých skleněných pohárů, na jednom byly zjištěny zbytky řeckého nápisu „Napij se, žij krásně“,
dále zlaté kování, které původně zdobilo okraje dřevěné misky, podobné
se používaly na dvoře hunského krále Attily. Z dalších pozoruhodných
nálezů je možné uvést zlaté nitě nebo pestrobarevné korály. Rozbor kosterních pozůstatků ukázal, že v tomto hrobě byla pohřbena žena stará asi
38 let, která porodila nejméně jedno dítě a zemřela násilnou smrtí, neboť
v levé pánevní kosti měla poranění (otvor) tvaru čtverce o rozměrech 1,5
× 1,5 cm. Nejspíš je způsobilo zvláštní kopí z té doby zvané ango. Žena
zemřela za krutých bolestí několik dní po tomto zranění.
Obrovská mohyla nad hrobkami
Nad oběma hrobkami byla navršena mohutná stavba kruhovitého
půdorysu o průměru 65 m. V ní se střídaly vrstvy bílého řasového vápence a jílovité hlíny. Vápenec musel být na Žuráň transportován ze vzdálenosti asi 4–5 km. Kuželovitá stavba vysoká kolem 8–10 metrů připomínala mauzolea římských císařů a měla 6 průchodů. Díky použitému bílému vápenci byla zdaleka viditelná. Prof. Poulík proto předpokládá, že
vzhledem ke všem zjištěním byl na Žuráni pochován langobardský král
Vacho, jenž vládl v této části střední Evropy mezi lety 510–539. Mrtvá
žena v druhé hrobce byla nejspíš jeho třetí žena – Silinga, se kterou jako
jedinou měl syna Walthariho, svého pozdějšího nástupce. Jaká tragédie
se odehrála kolem její smrti, o tom můžeme jen spekulovat.

Antonín Přichystal
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Tenisové turnaje TK Líšeň 2019

va tenisové turnaje neregistrovaných hráčů uspořádal během
května a června Tenisový klub Líšeň. Ve spolupráci s 2 Trenéři
s.r.o. přivítali na tenisových kurtech Tenis u lomu letos již počtvrté
amatérské hráče a hráčky v kategorii dětí i dospělých.
V areálu tenisových kurtů na ulici Střelnice u lesního lomu v Líšni se nejprve v neděli 19. 5. 2019 uskutečnil 4. ročník turnaje dětí ve
věku 7–15 roků. 5 chlapců a 11 dívek bylo rozlosováno do čtyř skupin.
Po odehrání základní části postoupilo 8 výkonnostně zdatnějších do
kategorie pokročilých, ostatní odehráli turnaj v kategorii přípravka.
Turnaji tentokrát nepřálo počasí, hra musela být několikrát vzhledem k dešti přerušena, ale za přispění pořadatelů z TK Líšeň, kteří
pomáhali mladým tenistům správně se orientovat v pravidlech a počítání, byly obě kategorie zdárně odehrány.
V kategorii přípravka bylo toto pořadí:
1. Natálie Malafová, Gym. Křížkovského, 2. Lena Chevray, ZŠ Čejkovická, 3. Lucie Fišerová, Gym. Křížkovského.
Konečné pořadí kategorie pokročilých:
1. Tobiáš Makovský, ZŠ Heyrovského, 2. Karolína Frydrýšková,
ZŠ Holzova, 3. Barbora Trojčáková, ZŠ Holzova.
Hráči na prvních třech místech obdrželi věcné ceny, všichni
účastníci drobnou upomínku.

O tři týdny později v sobotu 8. 6. 2019 odehráli svůj turnaj ve
čtyřhře také dospělí. Na 12. ročníku turnaje se sešly čtyři páry hráčů,
kteří se ve vzájemných soubojích každý s každým utkali o celkového
vítěze. Hrálo se na jeden vítězný set. Turnaj byl velmi vyrovnaný,
o celkovém vítězi se rozhodovalo doslova do posledního míčku.
Konečné pořadí kategorie dospělých:
1. Petr Sedláček, Hynek Král
2. Miroslav Kokeš, Gerhard Lucassen
3. Jiří Mátl, Tomáš Tauš
4. Milan Růžička, Jiří Urbánek
Hráči na prvních třech místech obdrželi po skončení turnaje věcné ceny. Pro účastníky připravili pořadatelé občerstvení – tradičně
opékání špekáčků.
Partnerem obou akcí byla Městská část Brno-Líšeň.
Fotky z turnajů je možné prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice. Fotky lze stáhnout na http://evely.cz/deti.zip, http://
evely.cz/dospeli.zip.
Ladislav Breicetl

P

řes obrovské horko se oslavy 95. výročí
vzniku líšeňského fotbalu ve středu 12.
června vydařily. Na 800 diváků se přesvědčilo, jak dobře se v Líšni pracuje. V patnáct
hodin proběhla ukázka tréninku žáků U13
a U15. V úvodu oslav se hřiště proměnilo na
několik fotbalových kurtů, na nichž se divákům předvedli ti nejmladší z kategorie přípravek. Oči nevěděly, který díl fotbalových
přípravek mají sledovat dříve. Pak následovaly dovednostní soutěže žáků a dorostu.
Celý program uzavřel zápas mezi týmem

Oslava jubilea
dlouholetého kapitána Líšně Rudolfa Čampy
a legendami Zbrojovky. Diváci si zatleskali
nad akcemi fotbalistů, kteří hájili barvy
Zbrojovky na přelomu tisíciletí. V brance
chytal devětašedesátiletý Josef Hron, který
se zapsal i mezi střelce proměněním penalty.
Při Čampově brance z pokutového kopu si
diváci povzdychli, že jejich dlouholetý kapitán měl nastoupit k utkání ve Frýdku a proměněním penalty, místo Demetera, by mohl
A tým už ve středu slavit svůj postup do vyšší soutěže, jak se to povedlo B týmu.
Hráče B mužstva odměnil v poločasové
přestávce v doprovodu předsedy SK Líšeň
Karla Hladiše předseda Jm KFS Vladimír
Kristýn. Současně převzali medaile a ocenění další fotbalisté a trenéři SK Líšeň z mládežnických kategorií. Přípravkám U7, U9
a U10, které vyhrály své kategorie zakoupil
starosta MČ Břetislav Štefan medaile, která
předala první místostarostka Iva Kremitovská, druhý místostarosta Martin Příborský,
výkonný ředitel SK Líšeň David Linger
a předseda SK Karel Hladiš.
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Nová chlouba líšeňských sokolů
Před dvěma lety oslavil Sokol v Brně-Líšni 125. výročí založení
své jednoty. Příprava i průběh jubilejního roku pomohly završit dlouhodobé výhledy na modernizaci venkovního cvičiště a posunout areál líšeňské sokolovny do nové podoby. Historický areál vznikal a byl
rozšiřován od r. 1892 (místnosti hostince) především v letech 1913
(budova tzv. malého sálu), poté v r. 1928 (budova sokolovny s velkou
tělocvičnou) a v r. 1936 (venkovní hřiště). Právě posledně jmenované
bylo po dlouhou dobu jen zatravněnou plochou sloužící pro krátké
využití v letních měsících a nepoužitelné v deštivém a zimním počasí.

Vzpomínka
na starostu líšeňského Sokola
V měsíci srpnu uplynulo 20 roků od úmrtí líšeňského rodáka
pana Adolfa Širokého, bývalého fotbalisty, basketbalisty a starosty tělovýchovné jednoty Sokol v Líšni.
Vzpomíná rodina, přátelé a Výbor Sokola Brno-Líšeň.

Na přelomu roku 2016/17 zpracovala jednota plán na postavení nového multifunkčního hřiště. V r. 2017–2018 byly provedeny zemní práce a oplocení a na jaře 2019 byl zhotoven povrch a celkové vybavení
hřiště (viz foto). Zajímavé jsou i technické údaje, které dokládají výbornou úroveň hřiště z pohledu současných technologických možností i jeho případné využívání v zimním období.

OPRˇI SE
DO TOHO!
...A
PŘIDEJ SE

Rozměry: 34,5 × 19,5 m (672 m2); umělá tráva (výška vpichů
18 mm, počet vpichů na m2 = 42.000, typ vlákna 100 % PPHD fibrilated high durability, DDEX Micron = 6 600 100u), barva = zelená
(tenis = červená); lajnování pro malou kopanou, volejbal, nohejbal,
tenis (možné doplnění košů z vnějšku pro basketbal); vsyp umělé trávy: křemičitý písek bílý, zaoblený a certifi kovaný, množství vsypu na
m2 = 20 kg; struktura: dvojvrstevné zesílené prošití. Náklady nepatrně převýšily 1 milion Kč.
Do podzimu 2019 je hřiště v prozatímním provozu a slouží oddílům sokolské jednoty. Poté jednota zhodnotí všechny zkušenosti
a názory na provoz a uváží nabídku dalšího využití (líšeňské školy,
veřejnost). Slavnostní otevření hřiště proběhne v první polovině září
2019. Sokolská jednota na ně pozve líšeňskou veřejnost i zástupce
MČ Brno-Líšeň, Magistrátu města Brna, Krajského úřadu JMK a Sokolské župy J. Vaníčka, kteří svým dílem přispěli k vybudování hřiště
a výraznému zlepšení podmínek sokolského areálu v Brně-Líšni.
Milan Honek,
hospodář TJ Sokol Brno-Líšeň
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Chceš se do toho opřít?
Umíš přijímat rány?
Přijď si s námi zahrát florbal!

PRVNÍ 2 TRÉNINKY ZDARMA!
Stačí si vzít boty do tělocvičny, kraťasy
a tričko. O zbytek už se postáráme!
Nezáleží na tom, jestli si holka nebo kluk,
stačí když ti je 6-9let.

Tréninky
každý čtvrtek
15:30 - 16:30
á
ZŠ Novolíšeňsk

PROSTĚ PŘIJĎ A ZKUS TO!

Tréninky probíhají
od září do června.

TĚŠÍME SE NA TEBE!
sarka.stara@florbalzidenice.cz
tel.: +420 608 409 062
fb/florbal.zidenice

|

www.florbalzidenice.cz
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MŠ a ZŠ SLUNÍČKO –季宐宒宑宗守宖宖宒宕完孯季家孱宵孱宲孱季
přijímá děti od 2 do 6 let do mateřské školy na pobočku:
Bzenecká 23, Brno - Vinohrady
Pro maminky s malými dětmi jsme otevřeli Montessori mateřské
centrum. Pokračovat budeme opět po prázdninách.
Ukázková hodina 25.9. od 9 do 10.30 h.
Přihlaste se včas.
Pro děti předškolního věku nebo s odkladem povinné školní
docházky nabízíme předškolní třídu při naší základní škole.
Cílená příprava na vstup do školy a propojení se školou.

Více informací na tel.: 731 613 005,
slunicko.zastupkyne@seznam.cz

www.slunicko-montessori.cz

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 PROVÁDÍME REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTŮ.
KOUPELNYJELINEK.CZ. 608 877 322.
 Práce pokrývačské, tesařské, klempířské, PVC folie, montáž
střešních oken. Tel. 604 303 554, e-mail: Plotteror@seznam.cz.
 HLEDÁM ŠIKOVNÉHO TECHNIKA, který dokončí moje nápady
v oboru radiotechniky a elektrotechniky. Nabízím 200 Kč/hodinu. e-mail: unceslav@zoznam.sk, jarkry@yandex.com.
 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.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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.
 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.
 Prodám nepoužitý ROBOTICKÝ VYSAVAČ Symbo D300,
i s funkcí mopu, 1300 Kč, tel. 607 507 238.
 Jazyková škola Líšeň English zve širokou veřejnost na jazykové kurzy v příštím školním roce! Více informací na tel. 776 857
806 nebo na www.lisenenglish.cz.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr,
Mustang, ČZ aj. Tel. 728 222 938.
 Hledáme ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni. Prosím volejte
nebo SMS: 733 699 177. Děkuji.
 naŽehlíme.cz hledá slečnu nebo paní na výpomoc s žehlením prádla
(zejm. pánských košilí) pro klienty. Nutná zručnost, pečlivost, spolehlivost. Po zapracování možnost pracovat doma. T: 720 062 082.
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

líšeňské noviny

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

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

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

Pro bezstarostné léto!
Hylak forte – 199 Kè + Sanytol gel zdarma, Imodium 20 cps – 155 Kè,
Panadol Novum 24 tbl – 35 Kè, Walmark Beta karoten 90 tobolek – 99 Kè.

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–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

kopÍrovÁnÍ • tisk
grafickÉ prÁce
letáky
vizitky
brožury
časopisy

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníèkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz
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Líšeňští fotbalisté vyhráli MSFL. Zahrají si soutěž se Zbrojovkou?
SK Líšeň se podařilo v roce oslav 95 let kopané vyhrát MSFL a získat tak možnost hrát druhou nejvyšší
soutěž v ČR – FORTUNA: NARODNÍ LIGU.
Vítězství v MSFL však samo o sobě neznamená zajištění postupu. K tomu je nutno ještě získat v náročném
licenčním řízení licenci pro účast v profesionálních soutěžích. SK Líšeň se to podařilo, ale je nutno do zahájení
sezony dokončit započaté práce v areálu Kučerova – vybudovat sektor pro hosty se zvláštním vchodem a tribunou, na tribuně dokončit vedle hlasatelny i prosklené místnosti pro VIP hosty a novináře a tisk. K tomu
vybudovat spojovací lávku mezi místností pro tisk na tribuně a presscentrem v II. NP starých kabin. V tribuně musí být také
dokončeny WC pro veřejnost, zázemí pro VIP. Ve starých kabinách bude upraveno místo pro rehabilitaci. A protože město
Brno předběžně přislíbilo pomoc, je předpoklad, že SK Líšeň příjme nabídku účasti ve F:NL pro nadcházející sezonu.
(SK Líšeň)

Zdařilé pohárové finále

Benfika v krajském přeboru

SK Líšeň byl pověřen uspořádáním finálového klání krajské
pohárové soutěže. Líšeňský klub se pořadatelství zhostil na výtečnou. Ve středu 5. června se podařilo zaplnit tribunu a diváci viděli
nejen zajímavé vyvrcholení mužského poháru, ale až do posledních chvil napínavé finále žáků, když chlapci ze Svratky Brno v penaltovém souboji chybovali v pěti pokusech dvakrát, zatímco outsider ze Sokola Novosedly se ze čtyř pokusů netrefil jen jednou
a tak pátý střelec už nemusel na své stanoviště.
Zápas mužů, v němž nastoupily dva nejsilnější celky tabulky
krajského přeboru, skončil vítězstvím favorita ze Startu Brno, který měl v hledišti silnou podporu. V průběhu utkání dvakrát dotahoval manko, ale v závěru potvrdil svoji letošní suverenitu v krajském fotbalu dalšími dvěma góly a nad FK Mutěnice zvítězil 4:2.
Tým vítězů, vedený trenérem Liborem Danihelkou, měl ve
svém středu několik odchovanců Zbrojovky, kteří si zahráli před
časem i vyšší soutěže. Jde o českého futsalového reprezentanta Davida Cupáka, Petra Čoupka, Lukáše Matysku a především o Petra
Švancaru, který se sice pohyboval pouze na útočné polovině, ale
když měl šanci vstřelit branku, rozpohyboval dvaačtyřicetiletý
hráč svá kila nad váhu a byl velkým nebezpečím pro brankáře
Myšáka.
Středeční odpoledne se na líšeňském hřišti vydařilo. Návštěva
575 diváků ocenila nejen úsilí všech fotbalistů, ale i odměnění čtyř
funkcionářů krajského fotbalu, mezi nimiž převzal ocenění i dlouholetý trenér líšeňské drobotiny Josef Hudec.

V bílých tílkách s nápisem SK Líšeň – Benfika, vyrobených speciálně pro jubilejní oslavy, přebírali ocenění hráči B mužstva, kteří
si dvě kola před ukončením I. A třídy skupiny A zajistili prvenstvím účast v příštím ročníku krajského přeboru. V době uzávěrky
měli hráči před sebou ještě jeden zápas proti FK Zbraslav. Ale i ze
statistiky před posledním kolem lze vyhledat, kdo měl na postupu
největší podíl.
Plný počet 25 zápasů odehrála dvojice Marek Walla a Filip Kotoun. Další pořadí: 22 – Samuel Kapusta, Ondřej Papež, 20 – Libor
Daněk, Martin Matoušek, Radek Bohuslav, 19 – Miroslav Havlásek, Tomáš Šperka, 17 – Jakub Milotínský, Daniel Lontras, 16 –
Matěj Rychetský, 15 – Martin Nosko, 14 – Přemysl Klein, 12 – Pavel
Dědič, Martin Svoboda, 10 – Filip Leznar, 9 – Denis Koreň, Miroslav Minárčík, 8 – Marko Pavkeje, 7 – Arutjun Ovsepjan, 6 – Ilja
Michajlovskij, 5 – Daniel Ševčík, Václav Mařík, 4 – Filip Krula,
Martin Rolinek, 3 – Filip Smrčka, Jan Čadílek, 2 – Takyi Elvis
Amoh, Jakub Zbitek, Zbyněk Špička, Rudolf Č ampa, 1 – Dan Jambor, Tomáš Machálek, Tomáš Modlitba, Jiří Šrámek, Slávek Rylich,
Michal Bednář. Nejlepším střelcem byl Walla se 16 góly, Milotínský vsítil branek 8. Pětkrát skórovali Matoušek a Kotoun. Nejvíce
žlutých karet, deset, nasbíral Daněk, který byl také jediným
vyloučeným.
Celkem nastoupilo 38 hráčů. Zásluhu na úspěchu má i úzký
realizační tým, který při zápasech tvořili vedoucí mužstva D. Wallová a trenér L. Buchta, na jaře pomáhal i T. Šperka. Miloslav Vlašic
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