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ROČNÍK XXX

Líšeňské noviny

N OV Ý
V Z H LE D
LÍ Š E Ň S K ÝCH
N OV I N
Vážení čtenáři Líšeňských novin,
po mnoha letech dochází k vizuální změně našeho zpravodaje.
Líšeňské noviny dostávají modernější a přehlednější tvář se standardizovaným umístěním a rozsahem rubrik s cílem zvýšení čtenářského zájmu. Nový vzhled sice pojme jen 80–90 % původního
obsahu, ten však bude vzdušnější, a tím pádem čitelnější a přehlednější. To – jak doufáme – přispěje k vyšší oblibě mezi líšeňskou
veřejností. Vytvořili jsme několik variant a hledali ideální podobu
rozmístění článků a celkového grafického vyznění. Novou přehlednou tvář získal také kalendář, který zařadíme znovu od září. Výsledný záměr držící se barev obsažených ve znaku Líšně jsme předložili Radě městské části, která změnu minulý měsíc schválila.
Změna vzhledu není pro naše noviny ničím novým. Dochované
výtisky dokládají, že jen v období 1929 až 1933 se čtyřikrát měnilo
logo úvodní strany; dále máme jedno číslo celé vytištěné červeným písmem a další na velmi jemném červeném papíru. V uvedeném období se navíc několikrát změnil formát novin. První Reklamfilm měl velikost 15,5 × 23 cm, několik čísel 28,5 × 38 cm, nejčastější formát pak byl 23,5 × 31 cm, tedy o něco větší než náš
aktuální rozměr (A4).
Znovuvzkříšené noviny začaly vycházet v roce 1991, a to jako čtvrté
mezi registrovanými periodiky brněnských městských částí. Pokud si pozorně prohlédnete přiložené fotografie, určitě Vám neunikne, že až do červencového čísla byly víceméně zachovány

typové litery v názvu. První vydání neobsahovala žádný doprovodný obrázek k názvu. Ten byl později doplněn fragmentem vinné
révy a toto logo vydrželo bez výrazných změn dodnes. My jsme si
dovolili do něj zasáhnout z čistě praktických důvodů, abychom
získali na hlavní straně více prostoru pro vlastní obsah – a ten nemusí být pouze textový, naším záměrem je přinášet v novinách
i zajímavé fotografie.
Vizuál novodobých novin doznal za dobu své existence i dalších
úprav, které se týkaly zejména kvality papíru. Dále byla černá tiskařská barva doplněna dnes již typickou zelenou a od prázdninového čísla 2013 máme možnost číst noviny v plně barevné verzi.
V průběhu let docházelo k úpravám členění, rozsahu a obsahu
článků. Od roku 2005 si zájemci mohou noviny přečíst i v elektronické podobě na webových stránkách městské části, a to aktuální
číslo a v archivu i minulá.
Nová moderní grafika zlepší přehlednost, základem však i nadále
budou kvalitní texty a fotografie v alespoň minimální velikosti.
Abychom našim přispěvatelům v tomto směru co nejvíce pomohli, vytvořili jsme přehledný Manuál pro přispěvatele s vysvětlením
našich požadavků na textové i fotografické příspěvky. Manuál lze
najít na webových stránkách městské části www.brno-lisen.cz.
Věříme, že s Líšeňskými novinami v „novém kabátě“ budete spokojeni.
l Petra Švehlová a Tomáš Hložánek, za Komisi Líšeňských novin
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)

NÁZORY Z RADNICE

PRACUJEME
NA MODERNIPřipomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
odpad zeNÁMĚSTÍ
zahrady, zbytky jídel,KARLA
ovoce, zeleniny,IV.
slupky i výkaly
ZACI
drobných domácích zvířat. Naopak se do kontejneru nesmí
maso, kosti, uhynulá
zvířata, olej a obaly z potravin,
Avkládat
POSÍLENÍ
TROLEJBUSOZÁŘÍ 2019 LINEK
VÝCH
Architektonickou soutěž o návrh pro nám. Karla IV. bude řídit
porota složená ze zvučných jmen
V listopadu jsem Vás na těchto stránkách informoval o připravované architektonické soutěži na novou podobu nám. Karla IV. V témže měsíci se konala i veřejná debata na radnici, kde bylo představeno zadání soutěže. Z debaty nevzešly žádné zásadní připomínky
k soutěži, a proto jsme se pustili do formálních kroků přípravy ve
spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA).
Byla sestavena odborná porota, která bude celou soutěž řídit
a sestaví pořadí vítězných návrhů. Do ní se nám podařilo získat
opravdu zvučná jména architektů, kteří mají bohaté zkušenosti
s řešením veřejných prostranství i mezinárodní rozhled. Předsedou poroty je prof. Ing. arch. Ivan Koleček, který dlouhodobě žije
a pracuje ve Švýcarsku, kde je i předsedou Federace švýcarských
architektů. Dalšími odbornými členy jsou doc. Ing. arch. Tomáš
Rusín z ateliéru RAW, který navrhl mnoho rekonstrukcí náměstí,
několikrát oceněná městská architektka Litomyšle Ing. arch.
Zdeňka Vydrová a také oceňovaný Ing. arch. Pavel Jura. Náhradníky nezávislé části jsou Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. a Ing. arch.
Rudolf Grimm. Tzv. „závislými“ členy a náhradníky, tedy reprezentanty radnice, jsou starosta, místostarostové a předsedové Komise
dopravy a Komise životního prostředí a veřejného prostoru. I když
jsme plánovali vyhlášení soutěže už zjara, kvůli koronavirovým
omezením se porota mohla sejít až v květnu, kdy projednala

MODERNIZUJEME
LÍŠEŇSKÉ NOVINY
A PŘIPRAVUJEME TAKÉ
NOVÝ WEB
Na začátku tohoto volebního období jsme si vytkli cíl zkvalitnit
a zmodernizovat všechna radniční média. A Líšeňské noviny (LN)
přišly na řadu jako první. Současně dokončujeme modernizaci
radničního webu, který představíme po prázdninách. Připravili
jsme projekt nové elektronické úřední desky a čekáme na schválení evropské dotace. A také spustíme aplikaci pro chytré telefony,
která nejen zlepší Vaši informovanost, ale také zpříjemní způsob
komunikace mezi občany a radnicí městské části.
Dnes Vám představujeme LN v novém hávu. Ovšem to je jen
vnějšková změna. Možná jste si všimli, že již zhruba rok pracujeme
na zkvalitnění obsahu novin. Kromě tradičních přispěvatelů z řad
politiků a zástupců líšeňských institucí, spolků či klubů, dáváme
více prostoru skutečným novinářům, kteří pro vás každý měsíc
zpracovávají nějaké téma. Stanovili jsme jasnou strukturu a rozsah
jednotlivých rubrik a zpracovali příručku (e-book) pro jednotlivé
přispěvatele, jak svoje články psát. Velký kus práce na těchto změnách odpracovali členové Komise pro LN, která plní i roli redakční
rady novin, ve složení Stanislav Karafiát (předseda), Jan Spěšný
(místopředseda), Renata Lorencová, Petra Švehlová, Antonín Přichystal, Tomáš Hložánek a Kryštof Látal, kteří si zaslouží velké poděkování za hodiny a hodiny práce, kterou v komisi odvádějí. Hlavním architektem nového designu novin je Tomáš Hložánek. Měl by
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dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

LÍŠEŇSKÉ NOVINY
zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu,
ovšem pouze

v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
a schválila zadání a podmínky soutěže. Nyní již
Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
zbývá jen formální schválení ČKA, souhlas Rady
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
městské části a zastupitelstva, které by mělo
a proto budu rád, když nabízené možnosti
vyhlášení soutěže projednat koncem června.
využijete.
To
je bohužel až po závěrce tohoto čísla novin,
Martin
– II. místostarosta
aproto
Vás oPříborský
výsledku projednání
i plánovaném
průběhu soutěže budu zde informovat až po prázdninách.
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Od září pojedeme na Starou Osadu trolejbusem přímo celý den
Po prosincovém otevření prodloužené trasy trolejbusu na Jírovu
a souvisejících změnách MHD se zvedla vlna nevole části veřejnosti nad ztrátou rychlého spojení z některých částí Líšně do Židenic
kvůli odklonění autobusů z trasy nového trolejového vedení. Jak
tvrdí Dopravní podnik (DpmB), jde o podmínku projektu financovaného z evropských fondů, jehož cílem je podpora ekologického
způsobu dopravy. I když jsem nebyl u přípravy projektu a o změnách jsem se dozvěděl až ve chvíli, kdy už nešlo nic ovlivnit, jako
místostarosta zodpovědný za oblast dopravy jsem ihned začal jednat s vedením DpmB o možném zmírnění dopadů těchto změn
a zlepšení komfortu cestujících. Po několika kolech jednání jsme
se zatím shodli na prvním dílčím řešení, kterým by mělo být posílení linek 25 a 26, tak aby každý druhý spoj zajížděl na Starou Osadu
celý den. Méně spojů by mělo končit v Husovicích a více zajíždět
na Jírovu. I když nový jízdní řád ještě není hotový, bylo mi přislíbeno, že to bude jeho součástí od 1. září 2020. Tuto změnu vítám, ale
nepovažuji ji za úplné vyřešení pomalého spojení do dalších míst
Židenic a Juliánova, jako jsou poliklinika Viniční, Dělnický dům nebo nádraží Židenice. Proto budu pokračovat v jednání o dalších
možných změnách jak s DpmB, tak s koordinátorem krajské sítě
IDS, KORDIS, protože řešením by mohlo být i využití jedné z regionálních linek. A stejně tak budou pokračovat jednání o úpravě zastávky autobusu na uzlu Jírova, která nebyla zatím dořešena.
l Martin Příborský, II. místostarosta

dělat noviny modernějšími a přehlednějšími, příjemnějšími ke
čtení a vizuálně atraktivnějšími. Avšak současně zachovává některé tradiční znaky. Inspirovali jsme se u radničních zpravodajů některých jiných městských částí města nebo okolních obcí. Věřím,
že málokomu budou chybět zeleně podbarvené první a poslední
stránky s hnědým lemováním. Mnohem diskutabilnější však může
být třeba logo LN. Snažili jsme se ponechat tradiční symboly, ale
změnili jsme písmo, abychom ušetřili prostor na první straně. Zajímá mě, jak tyto změny vnímáte, a těším se na vaše reakce, které
mi můžete posílat na email. Nevylučuji, že třeba logo se bude ještě
vyvíjet a upravovat. Naše práce na novinách v žádném případě
nekončí a věřím, že se budeme dále zlepšovat.
Přeji příjemné čtení!
l Martin Příborský, II. místostarosta

Seznam líšeňských podnikatelů
Protože si uvědomujeme, jak složitým obdobím právě procházejí mnozí živnostníci a majitelé firem v souvislosti s pandemií covid-19, rozhodli jsme se je podpořit i na stránkách
Líšeňských novin. V minulém a tomto čísle jsme nabídli inzerci za poloviční cenu a zde publikujeme i seznam místních
podnikatelů, kteří se zaregistrovali online. Sestavil jej člen
redakční rady Kryštof Látal ve spolupráci s Tomášem Hložánkem, kterým bych chtěl tímto velmi poděkovat. Pro velký
zájem plánujeme takový seznam zveřejnit opakovaně. Věřím totiž, že pokud se naši občané naučí více využívat místních služeb, bude to ku prospěchu nás všech.
Přeji všem krásné léto bez dalších zádrhelů!
l Martin Příborský, II. místostarosta
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VÝZVA LÍŠEŇSKÝCH KULTURNÍCH SPOLKŮ
K BEZODKLADNÉMU VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ŘEDITELKU/ŘEDITELE KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ
Více než rok nemá Kulturní centrum Líšeň (KCL) řádně zvoleného ředitele. Touto funkcí je Radou MČ Brno-Líšeň dočasně pověřena radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová (ODS). Minulý rok
v květnu se paní Ing. Eva Svobodová v rozhovoru na portálu
www.vlisni.cz vyjádřila, že výběrové řízení na nového ředitele
KCL bude vypsáno „co nejdříve“ (proces může trvat několik
měsíců). Letos v lednu zase odhadovala, že výběrové řízení bude vypsáno v dubnu.
Na nečinnost odpovědných osob (radní pro kulturu Ing. Eva Svobodová a členů Rady MČ – zástupci koaličních stran – ČSSD, ODS
a ANO) se rozhodli reagovat největší líšeňské organizace působící
dlouhodobě v oblasti kultury – Líšeň sobě, Divadlo Líšeň a Národopisný soubor Líšňáci a také další menší iniciativy a umělci. Předložili výzvu adresovanou zodpovědným orgánům k okamžitému
řešení situace – bezodkladnému vypsání výběrového řízení na ředitele KCL. Jejich iniciativa je podpořena odbornou platformou
Brno kulturní podílející se na formování strategických cílů města
Brna v oblasti kultury. Součástí výzvy je i apel na respektování poslání organizace KCL vzešlého z dlouhodobé a pečlivé diskuze mezi odbornou veřejností v Líšni a zastupiteli.
Výsledkem této diskuze bylo zastupitelstvem schválené poslání
organizace, které bylo formulováno v textu vyhlášení výběrového
řízení v roce 2016. Tento text vycházel z praktických zkušeností
místních kulturních organizací a byl podrobně prodiskutován
v debatách i v písemných připomínkách odbornou veřejností i napříč politickým spektrem. Není nutné objevovat objevené a navrhujeme, aby se tento materiál, který předkládáme jako součást
naší výzvy, stal základem pro bezodkladné vypsání výběrového
řízení. Tímto bychom také rádi vyzvali všechny zastupitele k připo-

mínkování a aktualizování textu výběrového řízení schváleného
Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň dne 30. 6. 2016. Na květnovém
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň radní Eva Svobodová dala
veřejný příslib, že výběrové řízení bude projednáno na Radě 16. 6.
a vypsáno v červnu.
Zástupci výzvy apelují také na transparentnost výběrového řízení
a požadují:
– účast tří zástupců největších líšeňských kulturních spolků dlouhodobě spolupracujících s KCL v konkurzní komisi (Národopisný
soubor Líšňáci, Divadlo Líšeň, Líšeň sobě);
– převahu odborníků v konkurzní komisi (lidí, kteří se mohou prokázat vzděláním či profesionální praxí v dané oblasti);
– návrhy uchazečů budou dopředu zveřejněny na stránkách radnice.
Předpokládáme, že naše iniciativa povede k řešení dlouhodobě
neřešené situace ve vedení Kulturního centra a také k dalšímu rozvoji kulturního dění v naší městské části.
Za iniciátory otevřeného dopisu níže podepsané spolky:
Divadlo Líšeň – Pavla Dombrovská
Národopisný soubor Líšňáci – Alena Kučerová
Líšeň sobě – Kateřina Konvalinová
Další organizace, které se připojují k výzvě:
Brno kulturní, Pěvecké seskupení – Višně z Líšně, Ateliér Líšeň, Do
tance s radostí, Brněnsko tančí a zpívá, Fitclub Valerie, Foto Líšeň
Celé znění otevřeného dopisu s přílohami najdete na informačním
portálu V Líšni:
www.vlisni.cz/spolky-sdruzeni/vyzva-lisenskych-kulturnichspolku-bezodkladnemu-vypsani-vyberoveho-rizeni

ODPOVĚĎ NA OTEVŘENÝ DOPIS K OBSAZENÍ POSTU
ŘEDITELE KCL
Otevřený dopis spolků je trochu vlamováním se do otevřených
dveří, protože vedení radnice opakovaně informovalo, že na
jaře výběrové řízení vyhlásí. Pochopitelně pandemie všechny
aktivity přerušila a odložila. Nicméně v době, kdy čtete tyto
noviny, už je pravděpodobně vyhlášené (uzávěrka LN byla 12. 6.).

tečné opravy v objektu Kotlanova. Byly vyčištěny nepoužívané
prostory od neupotřebitelného majetku, který tam byl za několik
let nashromážděn. Připravili jsme projekt rekonstrukce zahrady
Dělňáku. Byla upravena vnitřní pravidla KCL v souladu s reálným
fungováním organizace.

Obviňování z neřešení situace, „politického řízení“ či nějakého netransparentního postupu nejsou na místě. Kulturní centrum Líšeň
(KCL) má prozatímního ředitele fakticky teprve od září, protože
předchozí ředitel připravoval všechny akce až do minulých hodů.
Poté převzala řízení KCL radní pro kulturu paní Ing. Eva Svobodová,
která má řízení a dohled nad KCL ve své gesci tak jako tak. KCL je
příspěvková organizace městské části Brno-Líšeň s rozpočtem
přes 5 mil. Kč ročně, přičemž se jedná převážně o peníze z rozpočtu městské části. Proto je dohled nad jejich správou ze strany radnice přirozený. Navíc paní Svobodová splňuje i všechny předpoklady na pozici ředitele, tak jak jsou v oznámení na pozici ředitele
popsány i samotnými spolky, takže může řídit KCL i po odborné
stránce.

Samotné výběrové řízení bylo připraveno stejným způsobem jako
v minulosti. Nemění se požadavky na kandidáty. O výběru bude
rozhodovat devítičlenná komise složená ze zástupců radnice i nezávislých odborníků, přičemž nezávislé osobnosti obsadí většinu
míst. Jediný požadavek spolků, který se nám zdá nevhodný, je to,
že si samy nárokují pozice v komisi a chtějí samy vybírat ředitele.
A to proto, že by se takto dostaly do střetu zájmů. Zejména tyto
největší spolky totiž vstupují do permanentních obchodních vztahů s KCL. Získávají každoročně mnoho zakázek na uspořádání
představení či jiných akcí, poskytují další služby, získávají zvýhodněné podmínky pronájmu prostor apod. Jedná se o smlouvy, jejichž hodnota se pohybuje v řádech až stovek tisíc korun ročně.
Proto je nutné, aby si ředitel KCL udržel nezávislost i od těchto
smluvních partnerů. Nicméně, abychom předešli jakýmkoliv pochybnostem o transparentnosti soutěže, vyzýváme spolky, aby si
zvolily jednoho svého respektovaného reprezentanta, který se výběrového řízení bude účastnit – ať už jako člen komise nebo jako
pozorovatel.
l Martin Příborský, II. místostarosta

Paní radní navíc využila toto mezidobí pro podrobné seznámení se
s fungováním i problémy KCL. Je vždy výhodou každého zodpovědného manažera, aby si osahal fungování organizace, kterou řídí
v praxi a od píky. Navíc se paní radní pustila i do složitějších úkolů,
které předchozí ředitelé dlouhodobě neřešili. Byly provedeny čás4
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ –
LIKUSÁK
Jak už to tak v životě bývá, každý puberťák se čas od času dostane do nějakého průšvihu. Ne každý má ale možnost řešit
situaci s rodiči. Nebo se toho prostě „jen“ bojí.
Proto bych vám chtěla představit Nízkoprahový klub Likusák
(jehož zřizovatelem je organizace Ratolest Brno, z.s.) a přiblížit
způsob, jak lidé pracující v této neziskovce pomáhají dospívajícím.
Poněkud těžko uchopitelně nazvané „nízkoprahové zařízení“ je
místo, které poskytuje pomoc mladým lidem, když se dostanou
do nelehké životní situace, o níž nechtějí s nikým mluvit, ale potřebuji ji řešit. Nízký práh vyjadřuje nejnižší bariéru pro vstup –
finanční (služby jsou zdarma), jazykovou, etnickou, náboženskou,
docházkovou (není třeba se zapisovat ani pravidelně docházet)
i anonymní (klienti nemusí uvádět své jméno, stačí přezdívka). Pro
vstup je nutné uvést jen věk a to, zda je příchozí z Brna.
V souladu s ustanovením zákona se nízkoprahová zařízení věnují
klientům ve věkovém rozmezí od 6 do 26 let. Každé z těchto zařízení, kterých je v ČR cca 200, si na základě lokality, v níž působí,
může v rámci tohoto rozmezí samo vymezit specifickou věkovou
skupinu.
Nízkoprahový klub Likusák se do Líšně na Kotlanovu 10 přestěhoval v roce 2008 z Vinohrad. Nabízí služby sociální prevence
se zaměřením na mládež ve věku 12 až 26 let v takzvané nevýhodné sociální situaci.
„To znamená, že mladý člověk může přijít s čímkoliv, s čím si neví
rady. Lidé, se kterými se potkáváme, mají nejčastěji rozvrácenou
nebo nějakým způsobem nefunkční rodinu, něco je tíží, nevycházejí s rodiči, nebo na ně rodiče nemají čas, protože hodně pracují.
Jiní klienti během dospívání narazí na nějaký problém, s nímž si
sami nevědí rady nebo se ho bojí řešit, dostanou se omylem do
průšvihu, což se v dospívání stává, s někým se pohádají nebo jsou
třeba přistiženi opilí a jdou za kurátorem. Nebo mají problém ve
škole a nedokážou to říct rodičům, protože se stydí nebo si nejsou
jistí jejich podporou. Dalším důvodem bývá rozvod rodičů či bezmoc při hledání práce. Při výběru školy, kdy je doma tlačí do něčeho, co vůbec nechtějí dělat, tak se jim snažíme pomoci při volbě
přijatelné alternativy. Nebo si nerozumějí s rodiči, nevědí, jak spolu
komunikovat. Jsou šikanování ve škole, mají problém s vrstevníky,
nemají kamarády a tráví spoustu času online a nejsou moc zdatní
v normálním lidském kontaktu,“ vysvětluje široký záběr působení
vedoucí NK Likusák Mgr. Jan Kopic.
Likusák nabízí tři typy programů:
ambulantní, terénní a internetový.
Ambulantní: klienti mohou do Likusáku přijít sami a využívat
služeb v bezpečném zázemí. „Máme klienty, kteří nás navštěvují
dlouhodobě a potřebují podporu ve více aspektech. Jiní přijdou,
vyřeší si svůj problém a odejdou, tady je to takový jejich odrazový
můstek.“
Terénní: pracovníci Likusáku se každý den od 15 hodin vydávají na
vytipovaná místa (v Líšni jich je necelá třicítka) za mladými lidmi,
kteří tráví svůj čas venku neorganizovaně, kouří, popíjejí, posedávají na lavičkách. „Snažíme se nejrůznějšími způsoby zaujmout
jejich pozornost a nabídnout jim možnost využití zázemí Likusáku.
V terénu je to hlavně o situačních věcech, bavíme se o tom, co na
ně říkají lide z okolí, jaké mají zkušenosti s policií, proč je dobré po
sobě uklízet, že je normální, že někomu mohou vadit. Zároveň zde
můžeme probrat vše, stejně jako na klubu,“ říká Jan Kopic. V posledních dvou letech zaznamenávají pracovníci Likusáku klesající
počty lidí v terénu, je to však způsobené tím, že se přesouvají do
centra nebo se uzavírají někam dovnitř.
ČERVENEC–SRPEN 2020

Likusák má jako jediná organizace tohoto druhu terénní pracovníky, kteří se zaměřují na Líšeň, Vinohrady, Židenice, Slatinu, Nový
Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice,centrum města a nákupní centra, a to od pondělí do čtvrtka od 15 do 19 hodin.
Náplní dopolední terénní práce je například doprovázení na úřady,
vyřizování sociálních dávek, překládání jednání s úřady či pomoc
s vytvořením splátkového kalendáře.
Internetový: v dopoledních hodinách jsou všem k dispozici online
na FB a Instagramu a odepisují na e-maily. Facebookový profil je
zabezpečený tak, aby se klienti mezi sebou navzájem neviděli, takže i zde jsou v anonymitě.
Dveře jsou však otevřené i rodičům, kteří nevědí, jak mluvit se
svým dítětem. Máte-li problém v komunikaci se svými dětmi, domluvte si schůzku a snažte se problém řešit.
Jak se lidé o Likusáku dozvědí?
Z webové stránky www.ratolest.cz/nizkoprahovy-klub-likusak/,
facebookového profilu, z nástěnky na radnici, od jeho terénních
pracovníků při pravidelných obchůzkách. Likusák také spolupracuje se základními školami, kde pořádá přednášky pro žáky 8. a 9.
tříd. Jednou týdně jeho pracovníci docházejí do areálu Střední školy strojírenské a elektrotechnické na Trnkově ulici.
„Co nám lidem chybí, je schopnost a ochota aktivně si naslouchat
a slyšet se. Zastavit se, zamyslet se nad tím, co mi ten člověk chce
říci. Nesoudit, nebýt odborníkem na život toho druhého, protože
i když si myslím, že to vím, tak to nevím!“ vyjadřuje Honza Kopic své
zkušenosti.
Jak Likusák fungoval během karantény a jaké má plány
na prázdniny?
„Od 16. 3. jsme museli zavřít klub i přestat poskytovat terénní pomoc. Během této doby jsme byli k dispozici každý den od 10.30 do
19.00 na sociálních sítích (FB + IG) a na telefonu. Většinou jsme
poskytovali poradenství ohledně zvládání školy a úkolů, soužití
s rodiči a sourozenci a celkově zvládání zákazu vycházení, kdy si
klienti potřebovali ujasnit, co můžou a co nemůžou. Ratolesti se
také podařilo domluvit se sdružením Česko.Digital a FSSMUNI dar
pro čtyři klienty, kteří neměli možnost učit se online. Každý obdržel
tablet nebo počítač. Nyní již fungujeme standardně, tedy klub
i terén od pondělí do čtvrtka 15.00–19.00.“
„O prázdninách je klub každoročně otevřený jen v pondělí
a středu, jsme tedy víc v terénu (ten zůstává stejně: po–čt od 15
do 19). Jedná se o tzv. letní režim, jelikož lidi pobývají více venku.
Během prázdnin chceme uspořádat workshop s jedním z našich
bývalých klientů, který je sprejer (momentálně zdobí pro E.ON trafostanice v Líšni a okolí). Dále plánujeme další ročník Skate Jamu
na rampách v Bohunicích. Pokud nás zase osloví lidé, kteří využívají dirt park v Rokli, že chtějí udělat nějakou akci, rádi jim s tím
pomůžeme. Oslovit nás však může kdokoliv, komu je 12–26 let a má
nápad na akci pro veřejnost (nebo na cokoliv pro zlepšení veřejného prostoru). V rámci svých možností pomůžeme,” uzavírá Honza
Kopic.
l Martina Rychtářová
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XI.

FESTIVAL

KULTURA

SOBĚ
• KONCERTY • DIVADLA • DÍLNY •

Kostelíček • Zahrada Orlovny • Jedlý park

21. - 23. 8. 2020

O víkendu 21.–23. 8. 2020 proběhne již XI. ročník festivalu Líšeň
Sobě, který pořádají Líšeň Sobě z.s., Divadlo Líšeň, Jedlý park Sedláčkova a další spolky a občané, za finanční podpory městské části Brno-Líšeň. Čekají nás tři dny plné hudby, divadla, dílen pro děti
i dospělé, posezení u ohně a setkávání se sousedy.
Letošní ročník festivalu se bude konat na třech místech, která jsou
pro nás významná a vnímáme, že potřebují naši péči a pozornost
tak, aby zůstala zachována jejich hodnota. V budoucnu se jich přímo dotýkají změny v územním plánu města, na které chceme
upozornit.
V pátek 21. 8. Vás tedy zveme na Kostelíček, v sobotu 22. 8. na zahradu Orlovny a v neděli 23. 8. do Jedlého parku. Kompletní program festivalu a veškeré informace naleznete na facebookové
stránce Festival Líšeň sobě.

PROGRAM HODŮ
Název
Stavění máje
Termín konání Pátek 4. 9. 2020 od 16.00 hodin
Místo konání
nám. Karla IV., Brno-Líšeň
Stavění máje za doprovodu Cimbálové muziky Líšňáci.
Název
Termín konání
Místo konání
Program:
18.00 h
20.30–21.30 h
22.00–23.00 h

Předhodová zábava
Pátek 4. 9. 2020 od 18.00 do 23.00 hodin
Prostory zámku Belcredi, Pohankova ul., Líšeň

hudební produkce – tajemný předskokan
Pekař – známý zpěvák, skladatel a tanečník
Berenika Kohoutová – populární mladá filmová,
televizní a divadelní herečka, spisovatelka,
se tentokrát představí jako pop jazzová zpěvačka
Vstupné 100 Kč, prodej na místě.
Název
Líšeňské hody
Termín konání sobota 5. 9. 2020
Místo konání
Prostory zámku Belcredi, Pohankova ul., Líšeň
Tradiční líšeňské hody za doprovodu dechové hudby Šohajka
a Cimbálové muziky Líšňáci. Vstupné 100 Kč, prodej na místě.
Program:
14.00 h
průvod krojovaných z ulice Kubelíkova
na nám. Karla IV.
15.30 h
požehnání v kostele sv.Jiljí
16.00 h
předání hodového práva panem starostou
před restaurací U Libušky
16.30 h
Moravská beseda a hodová veselice
u zámku Belcredi
Chybět nebude ani dětský program na loučce pod zámkem Belcredi od 15 do 18 hodin, kejklířská vystoupení, občerstvení a stánkaři. Vstupné: 100 Kč, prodej pouze na místě.
Název
Pohodový koncert: Buty
Termín konání Neděle 6. 9. 2020 od 19 hodin
Místo konání
Prostory zámku Belcredi, Pohankova ul., Líšeň
Největší hity legendární kapely Buty jako symbolické zakončení
hodových slavností.
Vstupné 300 Kč, zvýhodněné vstupné 350 Kč na celý program
od 4. 9 do 6. 9. Předprodej online na Smsticketu, nebo na prodejních místech TIC Brno, Prodejna Indies, Dům Pánů z Lipé – Student Agency a KD Rubín Žabovřesky.
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Pokud máte zájem na festivalu prezentovat svoji tvorbu, ať už se
jedná o jakékoli odvětví, ozvěte se, prosím, na e-mail fili.cimr@
gmail.com. Těšíme se na setkání s Vámi!
l Filipína Cimrová, festival Líšeň sobě

LÍŠŇÁČEK OPĚT ZAČÍNÁ
PRACOVAT – NACVIČOVAT
Zkoušky pro nejmladší děti jsou vždy v pátek od 17 hodin , pro prostřední děti také v pátek od 17.50 hod.
Nejstarší skupina má zkoušky ve čtvrtek od 18 hodin .
Pravidelné zkoušky budou začínat od 13. 8. pro nejstarší skupinu
a od 14. 8. pro nejmladší a prostřední skupinu. Všechny zkoušky
probíhají v Dělnickém domě na Klajdovské ulici.
Žádám všechny mamky o zkontrolování krojů, malé vyměníme
a doplníme.
Rádi mezi sebou přivítáme nové malé i větší tanečníky, tanečnice,
zpěváčky.
l Verča, Nikol, Mery a teta Hela

Orel jednota Brno-Líšeň
srdečně zve malé i velké sportovce (širokou veřejnost) ke hře
ping-pongu. V zahradě Orlovny Holzova 7 jsou k dispozici
od června do září dva venkovní pingpongové stoly k individuální hře (pálky a míčky vlastní).
Činnost ﬁnančně podporuje MČ Brno-Líšeň.
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DIVADLO LÍŠEŇ – NEDOBROVOLNÉ
PRÁZDNINY SKONČILY
Za více než dvacetiletou historii našeho divadla jsme si takovou pauzu nedopřáli. Až
letos, a nedobrovolně, od poloviny března
do začátku června. Vynucené volno nás zastihlo zrovna v momentě, kdy se sezóna
rozjíždí a my se těšili na divadelně nabité
jaro. Během května jsme měli uvést jedenáct představení. Těšili se na nás na mezinárodním festivalu ve švýcarském Brig-Glis. Na přehlídce zaměřené dramaturgicky na současné Rusko jsme se chystali hrát
naši inscenaci Putin lyžuje. Také jsme byli
vybráni s naší zatím poslední inscenací
Spoutaný trávou na největší tuzemský festival loutkového a alternativního divadla –
Skupovu Plzeň.
Koronavirová pauza pro nás ale neznamenala zahálení! Kromě šití roušek a otevření
prvního rouškomatu před naším domem
na plotě, vyhlásil technický ředitel divadla
Luděk Vémola „čas oprav“ – obnovu všeho,
co jsme za těch dvacet let stihli roztřískat.
Veřejně jsme vystupovali jen u nás na zahradě, kde jsme si dopřáli „přesplotový
koncert“. Pro sousedy jsme hráli písničky
na přání a zpestřovali tak letos tak pečlivé

zahradničení. A také vyšel rozsáhlý rozhovor o našem divadle v časopise CEDIT 3
Centra experimentálního divadla, kde
v průběhu roku na Sklepní scéně pravidelně hrajeme. Zveme na počtení.
Rozehráli jsme se opět od června představeními na Rosickém festivalu a v Hodoníně. V Líšni se těšíme na setkání na Festivalu Líšeň sobě a v centru Brna během letních městských festivalů.

KRÁSNÝ DEN,
PŘÁTELÉ,
již nastal čas, abychom místo coronavirus, corona a covid, začali skloňovat KCL,
Dělňák, Kotlanka, KCL, zahrada, koncert,
KCL, tanec, cvičení…

i sladkobolných balad. Za 14 dní, v pátek
31. července, rozezní zahradu Dělňáku kapela Květy. Jestli nyní čekáte samou romantiku, opět Vás trochu zklameme. Kapela Květy se zaměřuje na elektronickou
i experimentální hudbu, takže to určitě umí
„pořádně rozjet“. Triptych završí romantické tóny smyčců v podání Gabriely Vermelho a Matěje Štépánka.

Tedy akce, které Vás na Dělňáku a Kotlance
během prázdnin čekají. Připravili jsme pro
vás hudební triptych na zahradě Dělňáku,
kde vystoupí tři zajímavá hudební tělesa.
V pátek 17. července váz zveme na zahradní
koncert Neřež Tria, pokud čekáte tvrdý
rock, zklameme Vás. Atmosféru zahrady
Dělňáku podtrhne zvuk kytar a třeba

O prázdninách nezahálí ani Kotlanka. Celý
červenec je možné si v pondělí a ve čtvrtek
zacvičit jógu. A i po zbytek týdne zde probíhají aktivity našich partnerů, kde si můžete protáhnout tělo a zrelaxovat. Na děti
čeká i příměstský tábor. Podrobné informace jsou dostupné v kalendáři akcí na
webu Kulturního centra.

Divadlo Líšeň srdečně zve
na letní program:
7/8 ve 21.00 hod.
Na konci ulice Obecká, na kraji lesa
SPOUTANÝ TRÁVOU
Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála a slona o životě, smrti i drobném hmyzu.
Divadelní odpočinutí od světového chaosu s křehkými kovovými loutkami, zvuky
a stíny.
Pro děti od šesti let i dospělé bez dětí.
Před představením, cca od 19.00 hod. hudební workshop.

22/8 ve 20.00 hod.
Zahrada Orlovny, v rámci festivalu Líšeň sobě
ROBINSON
O cestě z dětství do dospělosti. O snu,
oceánu a vůli k životu. Vypráví lipové dřevo a jeho vodiči, strunné, bicí a větrné nástroje.
Pro děti od pěti let a dospělé.
23/8 odpoledne (v případě slunečného počasí)
Zahrada Orlovny, v rámci festivalu Líšeň sobě
SLUNEČNÍ STÍNOHRA – TVŮRČÍ DÍLNA
Obrazy vytvořené slunečními paprsky podle dávných orientálních postupů. Výroba
stínových loutek z papíru, barevného plastu a přírodnin.
Pro děti i dospělé bez omezení věku.
Divadlo Líšeň bude hrát v Brně během
prázdnin také na festivalech „Na prknech,
dlažbě i trávě“ a „Uprostřed“. Podrobný
program bude zveřejněný na stránkách
obou festivalů.

První víkend v září nás čekají tradiční Líšeňské hody za doprovodu dechové hudby
Šohajka a Cimbálové muziky Líšňáci. Na
zámku nebude chybět ani dětský program, kejklíři a něco dobrého „na zub“. Ve
farní zahradě uslyšíte oblíbené Cimbal
Classic. Hodové slavnosti v neděli zakončí
hity legendární kapely Buty.
Od září nás snad již čeká „klasická sezóna“
na Dělňáku s divadlem, akcemi a budeme
i kouzlit s Pavlem Kožíškem. Kotlankou Vás
provedou nové informační cedule a programem nové nástěnky. A samozřejmě se
opět otevřou pohybové i jazykové kurzy,
seniorské aktivity a třeba i něco nového!
l Silvie Dražanová, Eva Svobodová
l Kulturní centrum Líšeň

PROGRAM KCL ČERVENEC–SRPEN 2020
Název akce
Neřež Trio
Termín konání Pátek 17. 7. od 19 h
Místo
Kulturní centrum Líšeň, zahrada Dělňáku,
Klajdovská 28, Líšeň
Skupina Neřež připravila nový program v novém složení. Uslyšíte
nejznámější písně legendárních Nerez, nejznámější písničky Neřež a několik novinek. Robert Fischmann – flétny, perkuse, klávesy,
zpěv. Vít Sázavský – basová kytara, akustická kytara, viola, zpěv.
Zdeněk Vřešťál – akustická kytara, foukací harmonika, zpěv. V Brně
se kapela představí v tomto složení poprvé.
Vstupné 100 Kč, předprode na Smsticket.
Název akce
Květy
Termín konání Pátek 31. 7. od 19 h
Místo
Kulturní centrum Líšeň, zahrada Dělňáku,
Klajdovská 28, Líšeň
ČERVENEC–SRPEN 2020

Skupina KVĚTY existuje už od začátku tohoto tisíciletí. Po celou
dobu se výrazně měnil její zvuk. Počínaje rokem 2016 hraje
v nové sestavě, zaměřené více na elektroniku. Ačkoliv je experimentální a hledačská, počet jejích posluchačů se rozrostl do velmi
širokého spektra. Oceňovány jsou silné texty, aranžérská barevnost, brilantní výtvarné řešení obalů desek, živelné koncerty a přítomnost humoru.
Vstupné 100 Kč, předprodej na Smsticket.
Název akce
Koncert Gabriela Vermelho
Termín konání Pátek 14. 8. od 19 h
Místo
Kulturní centrum Líšeň, zahrada Dělňáku,
Klajdovská 28, Líšeň
Vstupné 100 Kč, předprodej na Smsticket.
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INFORMACE PRO OBČANY

SEZNAM LÍŠEŇSKÝCH PODNIKATELŮ
podpořte firmy ve svém okolí tím, že pořídíte zboží či služby u nich

ADRESA

NÁZEV FIRMY

POPIS FIRMY

Ing. Věra Medunová

Soudní překlady, tlumočení, výuka NJ.

Hocus & Lotus - jazyková

Dinokrokové Hocus a Lotuska učí děti, od batolat do 10 let, cizí jazyky zábavnou

KCL, Kotlanova 7,

škola pro děti

formou.

628 00 Brno-Líšeň

Light Point, s.r.o. -

Tradice, zkušenosti a rodilí mluvčí. Nejen takové výhody má akreditovaná

KCL, Kotlanova 7,

- jazyková škola

jazykovka Light Point.

628 00 Brno-Líšeň

Těhotenské centrum

Příprava k porodu, jóga pro těhotné, cvičení po porodu, asistence u porodu,

KCL, Kotlanova 7,

Kotlanova 7 KCL Kotlanka

laktační poradna.

628 00 Brno-Líšeň

Řešíme IT zázemí firmám i osobám. Nabízíme poradenství, prodej a servis

Tuřanka 115, 627 00

počítačů, serverů, tiskáren, kamerové systémy, cloudová řešení, záchrana dat,

Slatina (dojezdová

pronájem našich IT odborníků.

vzdálenost Líseň)

Regresní terapie, ušní

Regresní terapie řeší problémy poúrazové, mezilidských vztahů, fobie, strachy

Podhorní 21,

a tělové svíce, Reiki

a další.

628 00 Brno-Líšeň

Profi Training

Realizujeme soft skills vzdělávání, kurzy a zakázková školení pro firmy.

Polygon design

Nechte si bez starostí navrhnout Váš nový interiér, do kterého se budete těšit!

Amcobex IT

WEBOVÉ STRÁNKY

PROVOZOVNY

TEL. ČÍSLO

+420 607 889 715

Kotlanova 1c,
628 00 Brno-Líšeň

www.brno.hocus-lotus.cz

+420 603 848 281

www.lightpoint.cz

+420 603 848 281

www.dula-prirozenyporod.cz

+420 734 729 969

www.amcobex.cz

+420 608 509 699

www.energysystem.cz

+420 723 505 268

www.profi-training.cz

+420 602 871 480

www.polygondesign.cz

+420 605 304 804

www.detskyantikvariat.cz

+420 777 401 743

www.fitnessevysabatove.cz

+420 603 553 688

Zikova 26, 628 00

Dětský antikvariát

První český internetový antikvariát zaměřený na knihy pro děti! Dáváme

Brno-Líšeň (pouze výdej

starým knihám novou šanci.

objednávek po předchozí
domluvě)
Fitness Hornikova -

Fitness Evy Šabatové

Posilovna, Aerobní sál - powerjoga, power step, pilates, kruhový trénink, zumba.

Goldpress s.r.o.

Goldpress vyrábí svatební tiskoviny a párty potřeby.

Pohybové a taneční lekce

Kurzy pro děti - dance kids a yoga kids.

KCL, Kotlanova 7,

pro děti i dospělé

Lekce pro dospělé - fitdance, pilates, powerjoga.

628 00 Brno-Líšeň

www.koloprodite.cz

Prodej a servis kol, elektrokol a koloběžek pro děti i dospělé.

Olga Šebestová
Sportcentrum

Líšeňský pivovar

Cukrárna na náměstí

Cukrárna Eliška

Vinotéka Vinná Zastávka

Hotel Velká Klajdovka

Pavel Kotlár - Studio Pipl

DobraUklizecka.cz

poliklinika sídliště Líšeň
Úlehlova 3088/6,

616 00 Brno-Žabovřesky
KC Kotlanova 7

Vedu lekce zumby, kalanetiky, bodyformu, aqua aerobiku a lekce pro seniory.

webnode.cz

628 00 Brno-Líšeň
Kotlanova 2162/5,

na Kotlanové 5.

628 00 Brno-Líšeň

Cukrárna, kavárna a výrobna studené kuchyně.

nám. Karla IV. 13,
628 00 Brno-Líšeň

Rodinná cukrárna s výrobnou. Napečeme ke všem příležitostem. Vlastní

Ondráčkova 14

zmrzlina.

628 00 Brno-Líšeň

Prodej kvalitních moravských čepovaných, lahvových vín. Přímo z našeho

nám. Karla IV. 9,

rodinného vinařství Foretník.

628 00 Brno-Líšeň

Poskytujeme hotelové a restaurační služby, máme ideální prostory pro firemní

Jedovnická 3912/7,

školení, rodinné oslavy atd.

628 00 Brno-Vinohrady

Převádíme jakékoliv záznamy z VHS, Digital8, Video Hi8, vhs c na DVD.

Synkova 18,
628 00 Brno-Líšeň

Pravidelné úklidy domácnosti a firem, čištění sedaček, koberců, dezinfekce

www.koloprodite.cz

www.sportcentrumolga.

a ZŠ Holzova 1,

Líšeňský pivovar, to je kromě minipivovaru i útulná restaurace

Mandlovna, žehlírna

Nabízíme kompletní servis oděvů, ložního prádla a dalšího

Šimáčkova 10,

a kouzelná prádelna

(tzn. praní, žehlení, mandlování, svoz aj.).

628 00 Brno-Líšeň

naŽehlíme.cz

Žehlíme prádlo s odvozem a dovozem zdarma, do 48 hodin od převzetí.

Pedikúra

Nabízím mokrou pedikúru, odstranění otlaků, kuřích ok, lakování atd…

628 00 Brno-Líšeň
Ondráčkova 230/14,
628 00 Brno-Líšeň

+420 737 568 620

www.vlastaruzickova.cz

+420 724 245 306

www.cukrarky.cz

+420 732 976 578

www.vinoforetnik.cz

www.klajdovka.cz

+420 731 477 777

www.studiopipl.cz

+420 723 857 639

+420 777 111 787

+420 606 321 075

parkoviště Elplova ul.

Ondráčkova 102,

+420 606 960 942

+420 603 763 211

V areálu hlídaného

Výroba klíčů a prodej zámků, drogerie, dárkové zboží.

+420 603 216 631

www.lisenskypivovar.cz

www.dobrauklizecka.cz

prostoru.

+420 548 217 142,

+420 736 414 850

Štursova 2/3119,

D-profil
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www.goldpress.cz

628 00 Brno-Líšeň

+420 608 061 300

www.nazehlime.cz

+420 720 062 082

+420 732 889 734
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INFORMACE PRO OBČANY

NÁZEV FIRMY

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ADRESA

POPIS FIRMY

PROVOZOVNY

Vaše nožky a ruce vám budou vděčné za láskyplnou péči, které se jim u mě

Štítného 40,

dostane.

628 00 Brno-Líšeň

VenBrows permanentni

Provádím permanentní make-up obočí, očních linek a rtů. Ukázku mé práce

Ondráčkova 7,

make-up

najdete i na Instagramu a FB.

628 00 Brno-Líšeň

Již od roku 1997 pečujeme o Vaši krásu v oborech kadeřnictví, kosmetika,

Synkova 16a,

laserová terapie Lasocare, pedikúra, manikúra, modeláž nehtů a solárium.

628 00 Brno-Líšeň

Pavel Smýkal - chladicí

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek LG, ACOND a DAIKIN pro Brno a

Táborská 149,

a klimatizační technika

okolí. Klimatizační jednotky pro byty, obchody a kanceláře.

615 00 Brno-Židenice

Studio Hanny

Kadeřnictví Líšeň

WEBOVÉ STRÁNKY

TEL. ČÍSLO

+420 737 847 153

www.venbrows.cz

+420 734 286 890

www.kadernictvi-lisen.cz

+420 602 759 958

www.smykal.com

+420 606 750 085

www.zlodej.cz

+420 723 980 920

Zabezpečím alarmem nebo kamerami Váš byt, dům nebo firmu. Nebojte se již

Zloděj.cz

dále zlodějů a využijte mých 20 let zkušeností. Konzultaci a zpracování nabídky
máte ode mě zdarma.

Irein elektro

Remo elektro Brno s.r.o.
Výkon stavebního dozoru
při výstavbě rodinných
domů

Provádím elektromontážní práce včetně revizí (instalace domovních rozvodů,

Richarda Knose 5,

instalace hromosvodů atd.).

628 00 Brno-Líšeň

Opravy elektroinstalace všeho druhu, alianční partner E. ON - plombování a

nám. Karla IV. 22,

jiné.

628 00 Brno-Líšeň

Technický dozor investora nad výstavbou svépomocí tak i dodavatelsky.

Puchýřova 9,

Vyřízení dotačních programů např. Deštovka, NZU.

628 00 Brno-Líšeň

Jírova 6,

+420 775 671 245

www.remoelektro.cz

+420 602 758 859

Na lontu

Zdravá výživa, farmářské produkty, bezobalový prodej.

Ovoce a zelenina na

Nabízíme každý den čerstvé ovoce a zeleninu, odebíráme sezónní zboží od

konečné

farmářů i drobných pěstitelů ze širokého okolí.

Farmářské pochoutky -

Ruční řemeslná výroba kváskového pečiva, poradenství při pečení, zkušenosti

pojízdná prodejna

www.farmarske-pochoutky.

- Kváskové pečivo

18 let v technologii potravin.

kváskového pečiva

cz

Orange Style s.r.o. -

628 00 Brno-Líšeň
Konečná trolejbusu

628 00 Brno-Líšeň
Roubalova 4,
602 00 Brno-střed

+420 605 258 000

Prodej a pronájem nemovitostí.

SPON Group, s.r.o.

Správa nemovitostí online. Řešte Vaše SVJ na internetu.

+420 777 601 037

www.unicareal.cz

+420 774 092 837

+420 777 856 340

628 00 Brno-Líšeň
Otiskova 2794/9,
628 00 Brno-Líšeň

Levnější energie pro firmy a SVJ. Bezplatná analýza vašich nákupních cen

Leskauerova 10,

elektřiny a zemního plynu a návrh možných úspor.

628 00 Brno-Líšeň

+420 607 670 286

www.orange-style.cz

nám. Karla IV. 17,

Live real

+420 737 156 509

+420 605 547 360,

(25, 26, 78, 55) Jírova,

Holzova 23

Realitní makléř

Úspory firmám.cz

www.nalontu.cz

628 00 Brno-Líšeň

Jsme líšeňská realitní společnost s osobním přístupem ke klientovi.

- realitní společnost

+420 602 770 219

www.spon.cz

+420 777 970 302

www.usporyfirmam.cz

V Dědině 13,

Automotoservis Miroslav

Opravy osobních a užitkových automobilů a motocyklů, včetně klempířských

664 82 Řicany u Brna,

Medek

prací a laku, provedení STK.

Jarní 872/6,

+420 777 046 408

614 00 Brno-Maloměřice

MW-tažná zařízení

Montáže tažných zařízení na osobní, dodávková vozidla.

Bratislavská 35/37

www.mw-taznazarizeni.

602 00 Brno-střed

brnensko.com

Nabízíme klidné ubytování v areálu zámku Belcredi, pronájem společenský

Pohankova 8,

prostor, vhodných k pořádání svateb, oslav, prezentací, výstav.

628 00 Brno-Líšeň

Široká nabídka léčiv, veterinárinárních a zdravotních prostředků, akční nabídka

Ondráčkova 226/20,

přípravků dle katalogu Moje lékárna.

628 00 Brno-Líšeň

Prodej obuvi a doplňků,

Prodej obuvi a doplňků, příjem oprav obuvi a oděvů, čištění a šití péřových

nám. Karla IV. 17,

příjem oprav

výrobků.

628 00 Brno-Líšeň

Hotel Belcredi s.r.o.

Lékárna Ondráčkova

Chovatelské potřeby +
Zapletená ovečka na

Kotlanova 7,
Máme vše, co potřebujete pro vaše čtyřnohé miláčky.

628 00 Brno-Líšeň

Kotlanové
Poradenství
a vzdělávání

(naproti Líšeňské lidovky)

Kultura, zábava
a sport

Služby určené pro
firmy a podnikatele

Pohostinství
a gastronomie

Auto-moto

Ubytovací
služby

Služby pro
domácnost

Kosmetické
a jiné služby

Zdravotnické
služby a lékárny

www.hotelbelcredi.cz

www.lekarna-ondrackova.cz

+420 606 717 534

+420 544 213 238,
+420 776 386 624

+420 604 816 456

+420 777 856 340

www.probafany.cz,
www.zapletenaovecka.cz

Řemesla
a stavebnictví
Prodejny s oblečením
a obuví

Potraviny

+420 604 418 135

Realitní služby

Zemědělské
a chovatelské potřeby

Jedná se o první verzi líšeňského seznamu firem.
Chcete-li přidat svoji živnost či společnost, pošlete nám údaje na noviny@brno-lisen.cz.
ČERVENEC–SRPEN 2020
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Z HISTORIE LÍŠNĚ

DOBÝVÁNÍ KAMENE V LÍŠNI A PŘÍBĚHY S TÍM SPOJENÉ
Území Líšně leží na jižním okraji Moravského krasu a díky tomu
poskytovalo kvalitní vápenec jako surovinu pro pálené vápno
i jako stavební kámen. Vápence devonského až časně karbonského stáří budují rozsáhlou severní část katastru a vyznačují
se tvorbou několik decimetrů silných vrstev, takže se z nich
dobře vylamují kvádříky. V druhé polovině 20. století se dobývaly a dodnes stále dobývají v obrovských lomech mezi
silnicemi z Líšně a od Velké Klajdovky na Ochoz (Lesní lom, lom
Kalcit) nebo hned za hranicemi katastru na Hádech. Tam se
původní tři dílčí lomy – „Klajdovský neboli Městský, Růženin
a V džungli“ postupně propojily v jeden obrovský velkolom.
Čtvrtý lom s názvem „V Habeši“, jenž ležel na líšeňské straně,
dnes už neexistuje. Byl při stavbě líšeňského sídliště postupně
zavezen rozbitými panely a dalším stavebním odpadem. Dnes
na něm stojí vilová čtvrť s odpovídajícím názvem „Nad lomem“.
Vraťme se ale v čase o sto a více let zpět. Místo obrovských velkolomů se vápenec těžil v mnoha menších jámových lomech po
celé hádecké plošině a v přiléhající části Líšně, která nesla název
Pastviska. Zahrnovala dnešní Kopaniny, prostor Lesního lomu
a lesík od něho směrem k sídlišti. Na Pastviskách se v té době ale
už nepásl dobytek, zato bylo slyšet pokřikování lamačů a lomoz
krumpáčů či železných sochorů, pomocí nichž se vylamoval vápenec. Ten pak byl nakládán na těžké vozy, které řídili líšeňští
nebo juliánovští pacholci zvaní pacholajdi a ti jej pak sváželi
ostrým spádem kolem Velké Klajdovky k Růženinu dvoru, poté
mírně do kopce k Malé Klajdovce a pak následoval opět strmý
sjezd z Juliánovského kopce. Pod ním byla vápenka, kde se část
vytěžené suroviny zpracovávala na vápno, stavební kámen pokračoval dále do města.

Pohled přes cihelny u Malé Klajdovky a Růženina dvora na jižní
svah Hádů se začínajícími lomy (zleva doprava): V džungli, Klajdovský a Růženin. První třetina 20. století.
Pacholajdi byli zvláštní kasta lidí, kteří se považovali za pány silnice,
po které dopravovali kámen do města. Po této silnici ovšem také
přijížděli formani od Křtin či Jedovnic nebo dokonce až z centra
Drahanské vrchoviny a přiváželi palivové dříví, maso a další potraviny. Ti vyjížděli z domu často již o čtvrté ráno a jakékoliv zdržení
pro ně znamenalo, že se zpět domů pak dostali třeba až o půlnoci.
A k tomuto zdržení docházelo, když se ocitli za karavanou vozů
s naloženým kamením. Marně žádali či prosili pacholajdy, aby se
svými vozy uhnuli na kraj silnice a oni je mohli předjet.
(pokračování na str. 11)

Mapa v měřítku 1:25 000 z roku 1929 ukazuje silnice od Velké Klajdovky a z Líšně do Juliánova.
Uprostřed Mordovňa, níže cihelny u Růženina dvora a Malé Klajdovky.
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Jeden z těch, kdo zažil problémy s líšeňskými a juliánovskými
pacholajdy, byl i babický rodák, sedlák Daniel Nejezchleb, jenž se
později stal známý jako spisovatel píšící pod pseudonymem Jaroslav Marcha. Jako mladý muž také vozil s kamarády z křtinských
lesů do Brna dřevo. V jedné své povídce píše, že zřejmě největší
raubíř mezi pacholajdy byl nějaký Durák, jemuž se říkalo Podrápaný pro poškrábanou tvář. Byl pověstný tím, že v holínce nosil pořádný nůž. Jednou je Durák nechtěl pustit dopředu a kvůli tomu
došlo k bitce nejdřív s použitím bičů, pak dřevěných polen a nakonec se zablýskly i nože. Po této bitce pak více než rok měli babičtí
formani strach jezdit kolem Velké Klajdovky a raději objížděli tuto
část cesty přes Bílovice a Obřany. Když se pak po dlouhé době
zase odhodlali jet přes líšeňská Pastviska, hned na jejich začátku
se zeptali jednoho z lamačů, zda kámen stále sváží i ten rváč Durák. Dozvěděli se, že už ne, konečně totiž došlo i na něho. Popíchal
nožem pod Klajdovkou jednoho formana, ten to nepřežil a Durák
skončil ve věznici na Borech.
Vápno na bílení světnic i chlévů bylo velmi ceněným produktem,
který formani rozváželi daleko na jižní Moravu. Do okolních vesnic

Největší jizvu po těžbě vápence na katastru Líšně představuje
Lesní lom. Stav v roce 2008.

Brno vítalo návštěvníky přijíždějící od východu tovární čtvrtí s mnoha komíny.
Malba K. Černého z roku 1921.

CHCI ČISTOU LÍŠEŇ!!! POMŮŽETE MI?
Většina z nás na počátku koronavirové
krize raději trávila čas ve svých domovech, na zahradách či odjela na chalupu
v obavě o své zdraví. Najednou jsme měli více volného času a někteří z nás začali uklízet. Město Brno bylo nuceno kvůli
nařízení Vlády ČR uzavřít všechny sběrné dvory včetně dvou líšeňských na
(ul. Faimonova a na ul. Líšeňské). Kam,
ale s objemným odpadem, když jsou
sběrné dvory zavřené?
Rozumný člověk si v té chvíli řekne: trčelo
to tady tak dlouho, tak chvíli počkáme
a pak to odvezeme. Ale ne všichni takto
uvažovali. Někteří občané začali odpad ze
svých zahrad, chalup a domů vyvážet na
meze a pole. Najednou jste během procházky narazili na ledničku, pračku, pneumatiky, suť, nábytek a další odpad.
ČERVENEC–SRPEN 2020

Ve staré Líšni jsem narazil také na dvě velké
skládky. Jednu ze skládek jsem našel u přejezdu na ulici Drčkové. Když jsem skládku
uviděl musel jsem si promnout oči, neboť
jsem nevěřil co vidím. Byly zde obrovské
hromady různého odpadu. Spousta nábytku, pneumatiky, staré železo, textil, dokonce i maringotka. Byla to obrovská skládka,
kterou jsem v životě neviděl. Druhou skládku jsem našel v zahrádkářské kolonii při
ulici Zaoralové. I zde byl různý nábytek, textil, pneumatiky, palety či stará kola.
Na pohozený odpad a skládky jsem líšeňskou radnici i město Brno několikrát upozornil. Některé především drobné věci
městská část uklidila, ale dvě zmiňované
skládky zůstaly. Protože chci čistou Líšeň
a otázka životního prostředí mi není lhostejná, dal jsem dohromady tým lidí a společně jsme uklidili skládku v zahrádkářské

se někdy roznášelo jen v pytlích na zádech.
J. Marcha v jiné ze svých povídek vzpomíná
na zvláštního prodavače vápna, kterému
se říkalo Mexikán. V létě chodíval bos, v zimě si nohy omotal do starého pytle, šaty
měl velmi vetché a záda hodně otlačená od
nošených pytlů. Ještě jako školák se s ním
dal jednou Marcha do řeči, aby zjistil, proč
má přezdívku Mexikán. Starý muž mu pod
roztrhanou košilí ukázal vyznamenání, které dostal jako voják, když bojoval za rakouského arcivévodu a mexického císaře Maxmiliána v Mexiku. „A proč jste tam, strýčku,
nezůstal a tady nosíte takové těžké pytle
s kamením?“ Odpověď zněla: „Protože to je
osud člověka. Maxmiliánův osud bylo Mexiko, kde ho povstalci zastřelili a my vojáci
jsme byli moc rádi, že jsme se z té horké
země dostali živí domů. A mým osudem je
nosit vápno na zádech“.
Pro dnešního člověka je to už těžko představitelná doba, i když je od nás vzdálená
jen něco více než sto let.
l Antonín Přichystal

oblasti při ulici Zaoralové. Za jedno odpoledne jsme mez vyčistili. To mě nabylo energií něco pro Líšeň v tomto směru udělat,
neboť je zde spousta míst, které potřebují
vyčistit od nepořádku.
Oslovil jsem tedy líšeňské organizace (Orel
Líšeň, Skauty, Kamzíky) a společně jsme
naplánovali velký úklid Líšně, který se
uskuteční v sobotu 19. září 2020. Sraz pro
všechny účastníky bude v 8.30 v sále líšeňské radnice, Jírova 2. Zde se rozdělíme do
skupinek, rozdáme instrukce, úklidový materiál (pytle a rukavice) a půjdeme úklízet
Líšeň. Společně uklidíme Mariánské údolí,
Hády, Rokli, okolí silnic a obchodních center. Pokud máte chuť nám v tomto snažení
pomoct a udělat něco pro Líšeň a přírodu
přihlaste se na chaloupka.ch@email.cz
(předmět: Úklid) nebo na tel. 775 423 356
do 16. září 2020. Na všechny účastníky se
těšíme.
l Michal Chaloupka, občan Líšně
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ

ZŠ MASAROVA

Přírodní zahrada ZŠ Novolíšeňská

Masařky nic nezastaví!

Během několika posledních let jsme se pustili do budování školní
zahrady ZŠ Novolíšeňská. Práci nám komplikoval nevyhovující
stav pozemku – zahrada se nachází na navážce, půda je zde jílovitá,
obsahuje velké množství kamenů. Část zahrady je zaplevelena
náletovými dřevinami a ostružinami, chybí na ní stromy a keře,
přírodní učebna, přívod vody
a prvky k výuce a realizaci EVVO.
Chtěli bychom zahradu využívat
mnohem častěji k venkovní výuce většiny předmětů, k vycházkám a pobytu venku se školní
družinou, k pěstování rostlin
a celoročnímu pozorování přírody, ke kompostování bioodpadu
ze školy, k realizaci projektů, k relaxaci, k setkávání s veřejností
apod.
K vybudování vhodného zázemí
pro tyto činnosti nám chyběly finanční prostředky. Žádali jsme
o dotaci již v roce 2018, rok nato jsme se zapojili do projektu
KaPoDaV – Jedlá zahrada a v letošním roce jsme znovu zažádali
o státní příspěvek ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Se svou žádostí jsme uspěli a získali finanční částku
420.000 Kč na vybudování přírodní zahrady. Od příštího školního
roku budeme tento projekt realizovat. Naše představa je taková, že
se žáci sami zapojí do budování zahrady – budou zakládat vyvýšené záhony, sázet stromy a keře, vysévat trávník, sesazovat bylinky
apod. V zahradě vznikne přírodní učebna, kde se budou žáci moci
vzdělávat i relaxovat.
l Mgr. Eva Mališová

Covid – 19 nás nezastavil, tábor – 20 bude!

Všichni známe pořekadlo „člověk míní, život mění“. Přesně toto
jsme si mohly v březnu říct s paní asistentkou Simonou.
Bylo krátce po jarních prázdninách a my jsme dokončovaly pár
drobností, abychom mohly zveřejnit nabídku letního příměstského tábora pro žáčky ZŠ Novolíšeňské. Koronavirová krize však náhle ochromila na několik měsíců životy nás všech.
Teď již můžeme prozradit, že „příměšťák“ naší školy opravdu bude!
A co nás s dětmi na něm letos čeká? Téma zvířátek nás bude provázet každý den od 17. do 21. srpna. Budeme si na zvířátka hrát,
budeme si o nich číst a povídat, zajdeme za nimi do ZOO a do
blízkého Lamacentra, budeme si je vyrábět z papíru i netradičních
materiálů, na konci tradičně vykopeme poklad.
Stále ještě bychom mohli mezi nás přijmout 2 dětičky, pokud vás
článek zaujal, neváhejte kontaktovat školní speciální pedagožku.
l Mgr. Dagmar Kraváčková, speciální pedagožka

I přes nepříznivé podmínky se školní parlament při ZŠ Masarova
činí. Na pravidelném online zasedání jsme vznesli nápad na heslo,
které bychom nalepili na okna školy. Ze všech našich návrhů
(a bylo jich celkem 21!)
jsme vybrali: „SPOLEČNĚ
TO DOKÁŽEME, SVOJI SÍLU PROKÁŽEME“. Tento
nápad patří Elišce Cholastové. Na vytvoření písmen
se podílela většina parlamenťáků, ale i učitelé.
Heslo jsme vytvořili 2×,
můžete ho vidět v 1. patře školy, přímo nad hlavním vchodem.
Druhé je vidět ve 3. patře, když přicházíte od Alberta. Dále nás ještě napadlo, že uděláme facebookový chodník. Co to je facebookový chodník? Je to chodník, kam se psaly různé hezké vzkazy (např.
spolu to zvládneme apod.) a kreslily obrázky. Jednalo se vlastně
o velké prostranství před vchodem do školy. Psát mohli žáci, rodiče, učitelé i náhodní kolemjdoucí.
l G. Hálová a V. Vykypělová, členky školního parlamentu

Prázdniny a září v Salesku

V červenci a srpnu máme v prostorách Saleska naplánováno pro
děti celkem dvacet příměstských a tři pobytové tábory pro různé
věkové kategorie. S ohledem na různá omezení spojená s pandemií koronaviru jsme při přihlašování prodloužili termín výhodnější
ceny a režim táborů přizpůsobili všem hygienickým opatřením
Vlády ČR vztahujícím se na pořádání táborů. Připravujeme také
aktivity na nový školní rok. První možnost přihlašování proběhla
v červnu. Druhá možnost do volných míst kroužků a aktivit Klubu
rodičů a dětí bude otevřena od 1. 9. od 14.00. Začátek aktivit v novém školním roce plánujeme od pondělí 14. 9. Obnovení bohoslužeb v Salesku plánujeme od neděle 6. 9. Pravidelný pořad bohoslužeb: neděle v 8.30 v tělocvičně, úterý v 18.15 v kapli, středa v 7.30
v kapli, pátek v 18.15 v kapli.
Srdečně vás také všechny zveme na oslavu 25 let Saleska v neděli
20. 9. V 8.30 bude mše svatá v tělocvičně Saleska na poděkování
za všechny dobrovolníky, spolupracovníky, zaměstnance, účastníky i dobrodince. Odpoledne od 14.00 do 17.00 bude ve venkovních
prostorách areálu Saleska a v blízkém okolí program pro děti i dospělé. Více informací budeme postupně zveřejňovat na webu
a facebooku Saleska. Těšíme se na vás!
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Chystáme pro vás

Prázdninový provoz: těšíme se na vás na našich příměstských
a pobytových táborech.
Recepce bude v červenci a srpnu otevřena pouze v pondělí
8.00–11.00 a v pátek 14.00–17.00, kromě týdne 27. 7.–31. 7., kdy
bude Salesko zavřeno. V případě dotazů pište na info@salesko.
cz nebo krouzky@salesko.cz.
Nový školní rok: Kroužky a Klub rodičů a dětí zahájí provoz
14. září. Přejeme všem krásné letní dny.
Zápis do kroužků a programů Klubu rodičů a dětí na školní rok
2020–2021, 1. 9. od 14 hodin.
Přihlašování on-line na www.salesko.cz.
Obnovení bohoslužeb v Salesku plánujeme od neděle 6. 9. 2020
Srdečně Vás zveme na oslavu 25 let Saleska v neděli 20. 9. 2020.
Více informací na webu Saleska.
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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ŠKOLSTVÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ZŠ HOLZOVA

ZŠ HORNÍKOVA

Ve škole je to přece jen lepší
aneb Malá karanténní zamyšlení z Holzovy

Pondělní svačinky pro sovičku

Myslím si, že celostátní karanténa velmi prospěje přírodě. Už dlouho si potřebovala odpočinout od lidí a od všech nečistot, co produkují různé stroje a továrny. Také podle mě karanténa připomene
lidem, že se mají starat o sebe, své blízké a hlavně o přírodu kolem
sebe. Předtím lidé pořád někam spěchali a vůbec si nevážili věcí,
které jim život dával. Doufám, že se teď trochu uklidní a začnou si
vážit všech kouzelných maličkostí.
l Martina, 9. B
Podle mého názoru karanténa nemusí hned vést k pocitu osamělosti, může to být jednoduchý klíč k přijetí sebe samého a může
nás naučit být šťastnými ve své vlastní kůži. Máme čas sami pro
sebe.
l Klára L., 9. B
U nás doma se změnilo jen několik věcí. V prvé řadě jsme si museli pořídit pevný internet, protože bez něj už teď nemůžeme dělat
skoro nic. Moji rodiče, a myslím, že i mnozí další, si nyní zkouší
v praxi roli učitelů. Také toho více sníme, protože už neobědváme
ve školní jídelně a musíme si vařit sami. Situace podobné této karanténě nám rozhodně berou svobodu, ale zároveň nám dávají
podněty k zamyšlení: Co můžu udělat pro to, aby se něco takového
nestalo znova? Můžeme na tom být ještě hůř? Myslím, že nejdůležitější v zamezení dalším takovým situacím je být připravený, mít
nějakou finanční zálohu a myslet na ostatní.
l Eliška, 9. A
Podle mého názoru vypadá život většiny studentů podobně – spíme, jíme, koukáme na seriály a občas přijde na řadu nějaká škola
– a už nás to nebaví. Protože dělám atletiku, musím pořád aspoň
trochu trénovat, abych nezahodila celou zimní přípravu. Takže jediné, co mě ještě drží, abych se neunudila k smrti, je běhání, posilování a skládání Rubikových kostek. Myslím, že nejsem jediná,
která by se raději vrátila do školy, než aby byla pořád doma a nic
nedělala.
l Tereza S., 9. A
Připadá mi, jako by to bylo včera, kdy jsme se dozvěděli, že se zavírají školy a ruší se veškeré akce s větším počtem lidí. Každý z nás je
teď doma a je zcela na nás, jak s nově získaným časem naložíme.
Sice pro někoho může být těžké trávit celé dny zavřený v domě, ale
měli bychom se snažit najít i nějaká ta pozitiva. Co se třeba naučit
šít nebo si přečíst tu knihu, která už tak dlouho leží na poličce?
Myslím si, že karanténa je sice těžká, ale kdy jindy si začít plnit sny,
na které nikdy nebyl čas?
l Ester P., 9. A
Tato situace mě moc nebaví, nesmím nikam jít. S kamarády jsme
v kontaktu jen přes telefon. Naštěstí máme zahradu, takže aspoň
takhle se dostanu ven. Vyučování na dálku se mi zpočátku nezdálo být tak špatné. Ale není moc zábavné jen si přečíst zadání úkolů,
sednout si a začít vypracovávat. Ve škole je to přece jen lepší. Tohle
jsem vážně řekl? Nikdy by mě nenapadlo, že mi bude škola docela
chybět.
l Daniel S., 9. A

SLASTI KARANTÉNY
Ferdinand Špičák
Koronavir tu teď máme,
jak se z toho vysekáme,
nakoupíme v Lidlu,
něco supr k jídlu.
Roušky pořád nosíme,
karanténu sdílíme,
opatření tvrdá jsou,
znechutí hned náladu mou.
Karanténa není pro mě,
nechci sedět pořád v domě,
ČERVENEC–SRPEN 2020

chci být volný jako pták,
venku chodit jenom tak.
Brácha, ten se nudí taky,
tak si pořád hraje s vlaky,
máme toho plné zuby,
nadávky nám lítaj z huby.
Koronavir porazíme,
rychle nad ním zvítězíme,
budem zas na plno žít,
svobodu tu budem mít!

Členové žákovského parlamentu ZŠ Horníkova přišli v letošním
školním roce s novinkou – adoptovat v brněnské zoo sovici sněžní
(sovu má přece naše škola ve znaku). Jak ale získat peníze? Parlamenťáci oslovili rodiče, aby napekli buchty, bábovky, koláče… Tyto
dobroty pak prodávali za symbolických 5 Kč. O akci byl obrovský
zájem, a proto se konala opakovaně. Celkem se podařilo vybrat
12.500 Kč. A protože vybraných peněz bylo hodně, vznikl na jedné
schůzce parlamentu následující nápad – adoptujeme jedno zvíře
pohybující se ve vzduchu (a tou bude sovice sněžní), jedno pohybující se na souši, jedno žijící ve vodě. V celoškolní anketě zvítězil
kajmánek trpasličí a lvíček zlatohlavý. Vybrané peníze předají členové parlamentu v brněnské zoo ve středu 24. 6. 2020.
l Mgr. K. Hasoňová
l koordinátorka žákovského parlamentu ZŠ Horníkova

Učíme se venku

Se skupinkou dětí ze 3. C jsme se konečně setkali ve škole a můžeme se
učit. Učení však nemusí v tomto
krásném počasí probíhat jenom v lavicích a naše škola to podporuje. Zašli jsme tedy místo hodin prvouky
a tělocviku do blízkého lesa, abychom pracovali společně na krásném projektu inspirovaném stránkou https://ucimesevenku.cz/. Děti
vytvořily úžasné plakáty pomocí fixek a přírodního materiálu a opakovaly si tak téma: lidská kostra, svaly, orgány a oběhový systém.
(Š.S.)

Čtvero ročních dob ZŠ Horníkova

Škola je krásná ve všech jejích obdobích. Na Nový rok se otevře
rozesmátým a odpočatým žákům. Během jara rozkvetou žákovské
knížky pestrými barvami a přibližně v polovině léta se můžeme
těšit z první sklizně. Na podzim se pak všechna energie soustředí
do vrcholného výtvoru snažení – závěrečného vysvědčení. Po druhé sklizni se vyčerpaná škola uzavírá do sebe, aby opět načerpala
sil na další plodný rok. Má totiž znovu před sebou důležitý úkol –
rozvinout v budoucích generacích jejich potenciál, obohatit jejich
zkušenosti a předat jim nemalé množství informací. Děkujeme
všem, kteří s námi prožili tento jistě zajímavý školní rok, a těšíme
se na další setkání v roce 2020/2021.
l Za ZŠ Horníkova sTep

GYMNÁZIUM AKADEMIA
Studentka líšeňského gymnázia zvítězila
ve středoškolské odborné činnosti

Kateřina Mrázková, budoucí maturantka líšeňského Gymnázia
AKADEMIA, zvítězila v krajském
kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V rámci oboru „Teorie
kultury, umění a umělecké tvorby“
uspěla s prací „Obrázku, co je
ti? Aneb exkurz do restaurování
obrazů“. Vedoucí práce je vyučující
gymnázia Mgr. Anna Hýsková. Katka postoupila na celostátní přehlídku SOČ, která je letos mimořádně organizována online.
l Ondřej Hýsek,
l statutární zástupce AKADEMIA
l Gymnázium, Základní škola
l a Mateřská škola, s.r.o.
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INZERCE

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Přejeme
všem klidné
léto

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

Po–Pá 8.00–18.00
So
8.00–12.00

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

VYBÍRÁME Z AKČNÍCH CEN
Canesten Gyn 1 vag. tbl
209 Kč
Iberogast kapky 20 ml
169 Kč
Cemio RED3 90 cps
599 Kč
Cemio Kamzík 60+30 cps
419 Kč
GS Condro DIAMANT 120 tbl
599 Kč
Coreca 40 g + Corega tbl 6 ks
od 99 Kč
Panadol Novum 500 mg 24 tbl
35 Kč
Procto-Glyvenol krém 30 g
159 Kč
Procto-Glyvenol 10 čípků
155 Kč
Vigantolvit D3 2000 I.U. 60 cps
155 Kč
Allergodil oční kapky 6 ml
159 Kč
Allergodil nosní sprej 10 ml
169 Kč
Brufen 100 tbl
139 Kč
Brufen 30 tbl
59 Kč
NUROFEN 200 mg
léčivá náplast 2 ks
129 Kč
Ibalgin 400 mg 100 tbl
139 Kč
Olfen gel 100 g
159 Kč
Magnesium B-kom.
Rapid 20 šum. tbl
79 Kč
Biopron Forte 30+10 cps
249 Kč
Prostenal Control 90 tbl
599 Kč
Uroval D-manosa 15 sáčků
199 Kč
Ibalgin Duo Effect krém 100 g
209 Kč
Flector EP tissugel - náplast 2 ks
99 Kč

PO CELÉ LÉTO

novink a

CESKÉ PRÍRODNÍ
NANUKY

PROMOAKCE
EUCERIN SUN
SLEVA 150 Kč

- ručně vyráběné
- bez emulgantů a stabilizátorů
- příchutě: kokos, mango,
piňa colada, vanilka, matcha,
limetka a další...

na každý zakoupený kus

LÉTO V POHODĚ
Imodium 20 cps
Hylak forte 100 ml
Repelent PREDATOR FORTE
sprej 150 ml
AlfaSilver sprej 50 ml
Uroval Manosa Akut 10 tbl
Panthenol Omega mléko,
sprej nebo pěna
HYGIENICKY GEL NA RUCE
150ml + malé balení 50 ml zdarma

159 Kč
159 Kč
149 Kč
179 Kč
199 Kč
169 Kč
149 Kč

(Platnost nabídky 22.6.–16.8.2020)

ČERVENEC

AK CE
fid
ela

AKČNÍ CENY
PIZZY
Hawai 135 Kč
Proscuitto cotto 135 Kč
Slaninová 135 Kč
Capricciosa 135 Kč
Paprikáš 135 Kč
Proscuitto crudo 155 Kč

u

Svěží
koktejly

PROMOAKCE

LÉKÁRNA MASAROVA

CE
RESTAURA

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

Prádelna a čistírna

pasta, rizota, pusinkový
pohár coppa meringata

SRPEN

MĚSÍC Ů
ER
BURG

STÁLE PRO VÁS
ROZVÁŽÍME

polední menu a pokrmy a
la carte a to nejen v Líšni
Více na www.ufidela.cz

Výroba klíčů FAB
na počkání

DĚLÁME TO A
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ.
Opravna oděvů
Pavel Počarovský

Půjčovna tepovače
Kärcher Profi

Opravna obuvy
a broušení nožů
Artur Melkumyan

Opravna
obuvi

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h, So: 9–12

Tisk a kopírování
do formátu A3
černobíle i barevně

centrum
Drogerie a domácí potřeby
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BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h, So: 9–12

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

INZERCE

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
V nabídce ochranné roušky,
respirátory a desinfekce.

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

Rádi vám poradíme s doplnìním lékárnièky na dovolenou.
Oblíbené pøípravky za akèní ceny. Imodium – 149 Kè,
Iberogast 20 ml – 159 Kè, Analergin 30 tbl – 99 Kè.
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 PRAVIDELNÝ ÚKLID domácností, ﬁrem, čištění koberců a sedaček. Dezinfekce prostor od virů. Tel.: 777 111 787.
 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.
 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, KOBERCŮ, MYTÍ OKEN,
PRAVIDELNÝ ÚKLID KANCELÁŘÍ A FIREM.
Rychlost, kvalita, spolehlivost!
Kontakt: www.rtuklid.cz, tel.: 608 709 595, info@rtuklid.cz.
 ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 NABÍZÍM POMOC seniorům a lidem se zdravotním omezením
v Brně. Terénní asistence, nákupy, asistence v domácnosti.
Cena 150 Kč/hod. + cesta. Tel.: 774 141 773.
 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.
 NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ MAT–FYZ 6.–9. tř. ZŠ, prima–kvarta, gym.
Během prázdnin ZDARMA v důsledku virové pandemie a absence
školní docházky. Info: www.mat-fyz.cz, tel. 774 621 703.
 Pronajmu zahradu, Střelice u Brna, 300 m2, ovocné stromy, chatka.
Vhodné rovněž na prázdniny pro rodinu s dětmi. Tel. 722 910 500.
 HLEDÁM PODNÁJEM 3+1 (2+1) v Líšni. Jsem stabilně pracující
žena s dcerou. Tel. 733 351 200.
 Koupím hodinky Prim i jiné i nefunkční, přijedu. Tel. 739 092 795.

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.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
ČERVENEC–SRPEN 2020
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ČTVRTEK 11. ČERVNA HISTORICKÝM MEZNÍKEM.
ZBROJOVKA UDOLALA LÍŠEŇ
SK Líšeň–FC Zbrojovka Brno 1:2
Poločas: 1:1. Branky: 9. Silný – 45. Fousek z pen., 83. Dreksa.
Už po srpnovém derby mezi Zbrojovkou a Líšní mysleli líšeňští
fotbaloví funkcionáři na jarní odvetu. V Králově Poli totiž povzbuzovalo oba týmy více než 8.000 diváků. Což je čtyřnásobná kapacita líšeňského stánku. Proto už na konci podzimu byla
v obrysech připravena organizace zápasu včetně policejní připravenosti. Uvažovalo se dokonce o umístění plátna v blízkosti
stadiónu, kde by mohli zájemci sledovat televizní obraz z trávníku. Jenže tato příprava vzala za své příchodem nemoci Covid-19. Vládní opatření v březnu dokonce zakázala akce s větší
diváckou kulisou.
V červnovém čase už byla pravidla ve vztahu k pandemii uvolněnější. Do areálu hřiště na Kučerově ulici mohlo přijít celkem 500
osob. Což ovšem byla pověstná kapka v diváckém zájmu o tuto
sportovní událost. Organizační vedoucí SK Líšeň paní Dagmar Wallová musela denně odříkat desítky zájemců. Protokol zvláštního
opatření přesně určoval, kolik může být přítomno hráčů, kolik členů realizačního týmu, Stanoven byl i počet podavačů míčů. Zvláštní protokol účasti měli novináři. Pro píšící žurnalisty měla dosud
Líšeň šest stolků s dvanácti místy. Proto dostali k dispozici i místnost VIP, kde bylo dalších osm míst. Což by podle protokolu mělo
stačit. Jenže se tu objevil zájem zahraničních žurnalistů. Dvanáct
jich žádalo o akreditaci. Téměř by sami vyčerpali určenou kvótu
patnácti novinářů. Předseda klubu Karel Hladiš dlouho váhal, jak
situaci řešit. Rozhodly nakonec obavy, zda by z Německa, které bylo koronavirem postiženo mnohem více než naše země, nepřivezl
někdo vir do brněnské čtvrti. Přílivu německých žurnalistů nebyli
nakloněni ani v řídící komisi Ligové fotbalové asociace a tak nakonec byla žádost o akreditaci zamítnuta. Přesto na novinářských
místech nezůstala ani jedna židle volná.
Česká televize, vědoma si diváckého zájmu, zvolila brněnské derby
do svého programu přímých přenosů, čímž alespoň trochu nahradila brněnským fotbalovým příznivcům nemožnost být přímo
v místě dění. Myslím si, že tento krok zvedl České televizi pořádně
sledovanost. A tak se stal čtvrtek 11. června dalším mezníkem v historii Líšně. Poprvé se v Líšni konal přímý fotbalový přenos České
televize. Poprvé ze hřiště na Kučerově ulici šel signál na televizní
obrazovky do celé země. Poprvé slyšeli televizní diváci přímo komentování redaktora Tomáše Lachmana a odborníka Jana Trousila z brněnské čtvrti Líšeň. Ten druhý měl divákům co říct. Bývalý
obránce Zbrojovky, ale třeba i Slovácka pracuje nyní v roli trenéra
třetiligového Vyškova. Spoustu hráčů na hřišti osobně znal, některé z nich i trénoval. Co tedy viděli diváci u televize, držitelé permanentek na tribuně, kde byli společně s VIP hosty, či trenéři mládežnických celků a rodinní příslušníci hráčů na tribuně za brankou?
Boj. Zajímavý až do samého konce. Zbrojováci se po posledním
písknutí sudího Cieslara nefalšovaně radovali. Téměř jako ze zlaté
olympijské medaile. Navzdory tomu, že sázkové kanceláře je stavěly do role favorita kursem 1,37 na jejich vítězství, čímž by měli
brát vítězství jako povinnost. I novinové komentáře v předzápasových úvahách vůbec neuvažovaly o tom, že by Zbrojovka, s jasným
cílem postupu do nejvyšší soutěže, měla na zeleném pažitu v Líšni
zaváhat.
Favorit však narazil na skálu, jíž se říká bojovnost a nadšení. Po
vedoucí brance Silného hráči soupeře dlouho marně bušili do sevřených řad poctivě bránících hráčů Líšně. Ti se stali hrdinou dramatu. Škoda, že smutným. Na hřišti se hráči dopouštěli mála chyb.

Ze dvou však padly branky do jejich sítě. Otočily tak výsledek ve
prospěch Zbrojovky. Trenér Valachovič byl v poločasové přestávce
hodně rozezlený na Demetera, který zbytečně v pokutovém území
visel na Pachlopníkovi, jenž s míčem mířil už od branky. V kabině
mu nejen vyčinil, ale dokonce ho neposlal do druhého poločasu,
ač záložník patří mezi nejzkušenější muže týmu. Podobně se rozčílil na Málka, který hloupě ztratil míč před vítěznou brankou Zbrojovky. Stalo se tak v době, kdy už všichni příznivci Líšně očima
posunovali čísla na světelné tabuli, na níž se blížila konečná devadesátka. Po inkasovaném gólu stáhl Málka ze hřiště a cestou na
střídačku mu hlasitě vyčetl tragickou chybu, po níž vypadl jeho
svěřencům bod, který už málem měli v kapse. Líšeň tak prohrála,
ale od svých fanoušků se jí dočkalo potlesku. Škoda jen, že se tak
nemohlo stát před vyprodanými tribunami, jak se čekalo.
Se svými fanoušky se loučili i hráči Zbrojovky. Museli však k plotu.
Z kapacitních důvodů se vstupenky neprodávaly a tak příznivci
Zbrojovky vyřešili svoji účast na derby po svém. Na parkovišti před
hřištěm vystavěli z praktikáblů vlastní tribunu. Každý přispěl padesátikorunou. Z černé tribuny popoháněli své hráče ke třem bodům. Na plot vyvěsili vlajky Zbrojovky a dávali o sobě pořádně vědět. Dostali se i do hledáčku technického delegáta zápasu Hrinka,
jenž si mobilem natáčel světelné pyro po proměněné penaltě.
Pokud by však chtěl za něj trestat pořadatele, asi by u disciplinární
komise neuspěl. Dělo se tak za hranicemi pozemku, kde už neodpovídali za události líšeňští pořadatelé.
Brněnské derby bylo úspěšné, na čemž se podílel široký okruh
funkcionářů SK Líšeň. Všechny však trápilo, že tu pravou atmosféru do posledního místa zaplněných tribun kvůli pandemii neprožili A navíc se už brněnské derby ve FNL nemusí opakovat, pokud Zbrojovka své úsilí o návrat mezi elitu dotáhne do úspěšného
konce.
l Miloslav Vlašic

Fotbal v červenci
Kvůli koronavirové pandemii se fotbalové profesionální soutěže protáhly až do léta. Líšeňský celek čekají o prázdninách
ještě tři druholigová střetnutí. Dvě z nich na vlastním trávníku hřiště na Kučerově ulici. Ve středu 1. července hostí Líšeň
přední pražský celek Duklu. V pondělí 6. července pak nastoupí opět v Líšni proti FK Fotbal Třinec. Začátky jsou v 17
hod. Poslední utkání soutěže odehraje celek trenéra Valachoviče na stadiónu FK Varnsdorf ve čtvrtek 9. července.
Rozhodnutím vlády, které připouští od 15. června na akcích
až 2500 účastníků, může klub za jistých okolností naplnit
kapacitu svého stadiónu. V Líšni proto čekají v létě plný dům.
(šic)
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