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Brnu chybí územní plán .
Zastupitelé jej vrátili
k přepracování
Možnost zastavět některé volné plochy na už tak hustě osídleném sídlišti v Líšni dával návrh nového územního plánu Brna.
V konečném důsledku by tato situace mohla vést k výraznému
zhoršení kvality života současných obyvatel. Brněnští zastupitelé však na svém červnovém zasedání vrátili návrh úředníkům
k přepracování. Předložili jim také seznam konkrétních bodů,
kterými se nyní budou muset zabývat.
„Návrh nového územního plánu nepomohl vyřešit palčivé problémy u nás v Líšni. Konkrétně jde o možnou zástavbu mezi ulicemi
Hochmanovou a Molákovou, za ulicemi Elplovou a Zikovou a před
ulicí Bednaříkovou. Nad rámec současného stavu územní plán
zhoršuje situaci na celém sídlišti a ve staré Líšni, protože umožňuje zastavět zeleň ve všech stabilizovaných plochách. A navíc nedostatečně chrání zeleň a neřeší dopravu a parkování jako celek,“
vyjmenoval líšeňský starosta Břetislav Štefan.
Stabilizovaným plochám dává nový územní plán využití podle jejich dosavadního charakteru a nemění jej. Na líšeňském sídlišti je
nejčastěji tvoří domy a volné plochy okolo. Možný problém se stabilizovanými plochami na sídlišti, jak jej nastínil starosta Štefan,
mírní městský architekt, čili ředitel Kanceláře architekta města
Brna Michal Sedláček. „Už označení stabilizovaná plocha říká, že je
stabilizovaná, že by se neměla rozvíjet,“ upozornil na nedávném
setkání Sedláček. Byl to právě jeho tým, který návrh nového územního plánu zpracoval.

To, že by připravovaný územní plán nějak negativně ovlivnil život
v Líšni, si nemyslí ani líšeňský místostarosta Martin Příborský. „Nový územní plán, na rozdíl od předchozích variant, které se projednávaly před lety, Líšeň v podstatě nerozšiřuje. Nejsou zde žádné
významné rozvojové plochy. A ty menší se nachází na místech již
dnes určených pro zástavbu, kterou pouze zpřesňují a stanovují
výškové limity, často mnohem nižší, než co umožňuje platný
územní plán. Na několika místech, kde bylo navrženo rozšířit stavební plochy k nevoli místních obyvatel, např. u Kostelíčku nebo
vedle Bylinkové, se nám podařilo změny vrátit zpět. Město bylo
vstřícné i k návrhu na rozšíření zelených ploch v centrální části sídliště. Přesto se územní plán stal předmětem absurdní kampaně,
kdy někteří politici straší občany masivní zástavbou vnitrobloků
uprostřed sídliště. Přitom téměř všechny tyto pozemky jsou obecní, nikomu se neprodávají a město nemá žádný úmysl zde stavět,“
vysvětlil Příborský.
Přesto u pěti výše zmíněných ulic už existují dlouhodobě občanské iniciativy a petice, které usilují o to, aby v těchto místech nevznikla žádná nová zástavba. Jde například o Spolek pro kvalitní
bydlení v Líšni. „V dnešní době, respektive na základě současného
územního plánu, nepostavíte nic nového mezi ulicí Elplovou a třeba Horníkovou, ale podle nového plánu je to možné,“ míní starosta.

(pokračování na str. 2)
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Štefan zároveň upozorňuje, že další zastavění sídliště by znehodnotilo bydlení pro tisíce lidí, kteří tam vlastní nemovitosti. Došlo by
také ke zhoršení životních podmínek obyvatel. „Myslím si, že kdyby
chtěli architekt Viktor Rudiš a jeho kolegové, kteří sídliště před víc
než čtyřiceti lety projektovali, přidat další domy, postavili by je tady
už tehdy. V tuto chvíli mi to ale přijde velmi zvláštní,“ podotkl starosta.
Že by nový územní plán povoloval zastavění vnitrobloků, které na
líšeňském sídlišti netvoří uzavřené bloky domů, městský architekt
Sedláček odmítá. „Ve srovnání s platným územním plánem je ten
nový ve všech regulativech striktnější, což znamená, že chrání víc
vnitrobloky nebo třeba chce víc zeleně. Když začnete situaci vyhraňovat a vymýšlet zcela extrémní příklady, něco takového by se dalo najít, ale nový územní plán tak není zamýšlený,“ vysvětlil pro MF
DNES Sedláček.
Štefan spolu s dalšími starosty tvůrce územního plánu kritizuje
i kvůli tomu, že nebrali v potaz připomínky městských částí a v drtivé většině případů jim nevyhověli. Dokument podle nich naopak
nahrává soukromým investorům, kteří chtějí stavět. „Nový územní
plán je velkou výzvou pro developery. Pokud postaví bytový
dům v už zasíťované oblasti, kde je dobrá dostupnost služeb, škol

či městské hromadné dopravy, mají pak byty mnohem větší hodnotu. Bohužel ale na úkor stávajících občanů,“ poznamenal Štefan.
Podle místostarosty Příborského hrozí v sídlišti výstavba jen u jednoho nebo dvou pozemků, které se dostaly do soukromých rukou
a jsou tam připravovány projekty. Požadavky starostů na její zamezení skrze změnu územní plánu jsou však nereálné. „Snaží se lidem
namluvit, že by město mělo územním plánem tyto pozemky převést na nestavební. To ovšem není právně možné. Město by pak
muselo vlastníky odškodnit v řádu desítek milionů za znehodnocení pozemku a zmařenou investici do projektu a tuto škodu by
pravděpodobně museli zaplatit sami zastupitelé, kteří by ji způsobili vědomě jednajíce v rozporu s péčí řádného hospodáře,“ uvedl
místostarosta.
Uznává ale, že územní plán v podobě, jak ho schvalovali brněnští
zastupitelé, měl své rezervy. „Upozorňovali jsme na nejasnosti
v některých regulativech a právní důsledky některých změn, které
by mohly městu způsobit velkou škodu. Zastupitelé za ODS proto
požadovali vrácení územního plánu k dopracování, aby všechny
tyto nejasnosti mohly být odstraněny,“ doplnil Příborský, který je
zároveň brněnským zastupitelem.
l Jan Spěšný, foto Petra Švehlová

Anketa: Jak podle vás ovlivní budoucnost Líšně
nový územní plán?
Iva Kremitovská (ANO 2011)

Návrh ÚP vzbudil, jako každý dokument ovlivňující život občanů,
velké emoce. Při porovnání starého a návrhu nového ÚP je zřejmé,
že většina stabilizovaných ploch je opět zařazena do kategorie stabilizovaných, v návrhu nového ÚP je v naší městské části zejména
v sídlišti větší plocha zeleně. Co je stabilizovaná plocha v ÚP? Je to
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dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití
nebude zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a dostavba uvnitř
stávajících areálů. Při pohledu na vlastnictví pozemků je zřejmé,
(pokračování na str. 3)
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Nicméně
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ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

HLEDÁME JMÉNO

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

ZPRÁVY Z RADNICE

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit

koly Masarova leží ladem pozemek, který
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
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Cesta ke stavbě domova pro seniory v Líšni nebude snadná, ale

 Břetislav musíme
Štefanvytrvat.
– starosta
Nejhorší by bylo nedělat nic. Budu zkoušet hledat

Je několik lokalit, které se nabízí k výstavbě domova pro seniory,
způsoby, budu hledat argumenty a věřím, že dokážeme najít podk vybudování denního stacionáře a k poskytování dalších nejen
poru, abychom měli možnost prožít důstojné stáří doma v Líšni.
sociálních služeb. Ve formě studie je rozpracována varianta na ulici
l Břetislav Štefan, váš starosta
Poláčkově (lichá čísla), kde by nový objekt nahradil původní
barié-povrchu tartanové běžecké dráhy, kterou tato,
obnova
rovou budovu. Kapacita by se zvýšila až na sto klientů, kteří by zde
nejen sportovně založená škola, intenzivně využívá. Výměna
našli klidný a bezpečný domov. Lokalita je vhodná díky blízkosti
střešní
krytiny MŠ a ZUŠ na ulici Trnkova pokračuje podle
k několika zastávkám městské hromadné dopravy a dostupnosti
služeb na Kotlance. Nedaleko se nachází také Poliklinika
Horníkoharmonogramu a i přes spoustu deštivých dní se stavební firmě
va či Salesko.
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Vyhlášení nejlepších žáků
probíhat v příštím roce.
školního
roku
2021/2022
gastro zařízení. Pro venkovní prostor nyní
klidný a slunečný podzim.

ost kuchyně, škola od nás dostala příspěvek
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Přeji Vám všem

Po uzavření
škol a online
výuce
v době
lockdownu se
v ropozváni jejich pedagogové i hrdí rodi žáci
Ing.
arch.žáků,
Iva Kremitovská
projekt na
workoutové
hřiště,
které
budeme
ce 2021/2022 rádi vrátili mezi kamarády zpět do lavic. Někteří
če. Každý z žáků si připravil a přednesl krátký
átku příštího
roku.
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proběhla
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zaostávali,
protože přímý dohled
paní učitelky I.
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lepší
medailonek o své motivaci a úspěších.
než online učení z domu, ale většina žáků celou dobu poctivě
studovala. Výsledky v soutěžích, celostátních testech a nakonec i známky ve škole o tom svědčí.

Jménem vedení naší městské části jsem žákům předala diplomy
a dárkové poukázky. Setkání se chtěl také zúčastnil Jiří Dušek, senátor, který je také ředitelem brněnské hvězdárny. Pracovní povinVybrat tři nejlepší žáky z každé líšeňské školy byl proto pro vedení
nosti senátora mu to neumožnily. Proto alespoň na dálku ocenil
škol nelehký úkol. Vyhlášení nejlepších žáků letošního školního
výsledky žáků a každému věnoval tajemnou dárkovou taštičku.
stejně jako žádný
jiný typ odpadu. Pouze takový bioodpad je
bčané, milí
Líšňáci, začátkem června jsme
roku se konalo v obřadní síni líšeňského zámku, kam byli, kromě
Poděkování patří za kulturní vystoupení sboru ZŠ Novolíšeňské.
možné kompostovat
dále ekologicky
využít. Také
upozorňuji,
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kdy byliroku
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a učitelé
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drobné občerstvení
že během celého
je možné
bioodpad
do sběrných
nery firmy FCC Environment na několik

JNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

yl velký, proto jsme objednali kontejnery

bjednali kontejnery proto jsme objednali
dalších

dvou

termínech:

18.–21.

října

du 2019. Kontejnery budou přistaveny vždy od

u na třech místech:

A kdo jsou ti nejlepší?

Do kontejnerů
je možné ukládat
ZŠ Masarova: Gabriela Syrová, Daniela Kuncová, Hoang Anh Thu
Novolíšeňská: Tomáš Jelínek, Matěj Skácel, Petr Trungel
pouzeZŠ
rostlinný
odpad ze zahrady,
ZŠ Horníkova: Jan Přibyl, Sophie Curran, Veronika Uherková
Holzova: ovoce,
Berenika Kučerová,
Emílie Fadrná, Štěpán Žiška
zbytkyZŠjídel,
zeleniny
Závěrem jen chci ještě dodat, že mnoho dalších žáků dosáhlo vynikajících
úspěchů, ale ti a
budou
vybrániRostlinný
třeba příště….odpad ze
ulicích
J. Faimonové
Líšeňské.
l Iva Kremitovská, místostarostka

elíkova a Samoty (u Broďáku)

dvorů na

perova a Bodlákova
(odstavná plocha)
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v úterky, čtvrtky a soboty od 9ZPRAVODAJ
do 18 hodin.
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)

zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě

líkova a Samoty (u Broďáku)

dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

erova a Bodlákova (odstavná plocha)

v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.

Z RADNICE
/ ZASTUPITELÉ
áčkova aZPRÁVY
Zlámanky
(u bývalých
jatek)

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

Nicméně třídění
Aktuality II. místostarosty

bioodpadu je k přírodě

do kontejnerů
jespoluobčané,
možné ukládat
pouze
rostlinný
i k aktuanašemuvzniká
životnímu
prostředí
šetrnější,
Vážení
milí Líšňáci,
mám
pro vás poslední
nový přechod
přes Šimáčkovu,
který

předovoce,
prázdninami
a dovolenými,
které si všichni
doufám
místní
dlouho požadovali.
Jeho
dy, zbytkylity
jídel,
zeleniny,
slupky na
i výkaly
a proto
budu
rád,občané
když nabízené
možnosti

přibalíte i Líšeňské noviny. Píšu záměrně „všichni“, protože
cích zvířat.
Naopak se do kontejneru nesmí
využijete.

osti,

jsme v několika etapách dokončili přechod na nový systém dis nebudou
Martin
uhynulá
zvířata,
potravin,
tribuce
novin a olej
už byaseobaly
nemělozstávat,
že někomu
chodit kvůli liknavosti roznáškové firmy. Po několika změnách
distribučních firem jsme se přesvědčili, že žádná nezajistí spolehlivé doručení do všech schránek. Proto jsme se rozhodli vše
převzít do vlastní režie. Distribuce je nyní zajišťována kompletně samotnou tiskárnou. I tak samozřejmě může dojít k chybám, a proto pokud byste zaznamenali nedostatky, obraťte se
prosím na mě nebo na kontakty na zadní straně.

umístění však bylo podmíněno kompletní
přestavbou křižovatky do tvaru T podle poPříborský
– II. místostarosta
žadavků dopravní
policie.
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Připravujeme územní studii pro nové
náměstí Karla IV.

Mám dobré zprávy týkající se přípravy rekonstrukce náměstí Karla
IV. Po měsících jednání s Odborem územního plánování a rozvoje
Magistrátu, Českou komorou architektů, vlastníky COOP a zejména s vítězem architektonické soutěže o podmínkách spolupráce
jsme konečně uzavřeli smlouvu s vítězným architektonickým studiem a můžeme začít pracovat na dokumentaci pro nové náměstí. První etapou je zpracování územní studie na celé řešené území,
tedy nejen samotné náměstí, ale i související pozemky, zejména
okolí Mifkovy a Proluky, které leží ladem a potřebují přesnější plán
pro případné zastavění. Územní studie poskytne podrobnější
rozpracování vítězného návrhu a bude podkladem i pro změnu
územního plánu města, bez níž rekonstrukci realizovat nelze. Studii s vámi plánujeme projednávat na alespoň dvou veřejných debatách.
Chtěl bych připomenout, že vítězný návrh nového náměstí, jenž
vám byl představen před rokem, je zatím pouze vizí architektů,
která byla porotou vyhodnocena jako nejlepší, ale zatím nikdo neměl příležitost do ní zasáhnout, ať už ze strany městské části, dalších úřadů anebo občanů. Byla také zpracována na základě relativně povrchní znalosti území. V územní studii bude nyní celé území
podrobně prozkoumáno a popsáno a bude příležitost vyjádřit připomínky k vítěznému návrhu i ze strany veřejnosti. Návrh studie
vám bude představen na první veřejné debatě, kterou plánujeme
uspořádat 30. 8. od 17 h v sále radnice. Pro případné změny, prosím,
sledujte radniční web.

Děti vyrobily pítka pro ptáky

V posledních dnech se v Líšni, například na studních, objevila
ozdobná pítka pro ptáky vyrobená dětmi z keramického kroužku
pod vedením paní učitelky Němečkové ze ZŠ Holzova. Taková pítka chceme umísťovat dál na vhodná místa po Líšni. Pomáhají ptákům i hmyzu lépe překonat horké a suché měsíce roku. Nechte je
prosím na místě, a pokud můžete, sem tam do nich dolejte vodu.

Budujeme další přístřešky zastávek MHD

Postupně doplňujeme na zastávky MHD přístřešky ve spolupráci
s firmou EuroAWK, která je buduje na své náklady výměnou za
možnost provozování reklamy. Naposledy přibyly na zastávce Velatická a Podolská, na které se při přípravě projektu rekonstrukce
Ondráčkovy zřejmě zapomnělo. Zde jsou relativně úzká nástupiště postavená nad potokem, a proto musí být přístřešky menší
a bez bočních stěn.
Podmínky umístění přístřešků prověřujeme i na jiných místech,
kde chybí, například pro zastávku Obecká (směr město). Zde také

Přeji dětem krásné prázdniny a všem příjemnou dovolenou, pokud se na ni chystáte.
l Martin Příborský, II. místostarosta

Školní pomůcky všem dětem
S koncem června mnoho dětí i rodičů s úlevou odhazuje své školní
tašky a vyhlíží zdánlivě nekonečně dlouhé volno bez školních pomůcek. Než se všichni nadějí, bude tu ale znovu nutnost vše pro
malé i větší žáky připravit. Přes velkou finanční zátěž zůstane řada
pomůcek odložená – dítě je již nevyužívá nebo mu rodiče chtějí
dopřát s novým rokem i novou školní výbavu. Jsou mezi námi děti,
které na nové, ale často ani na starší pomůcky do školy jen těžko
dosáhnou. Jak je pak pro ně smutný začátek nového školního roku.
Mezi takové děti patří ty, které žijí v Azylovém domě sv. Markéty
a také v Klokánku. Obě tato zařízení v Líšni působí. Klokánek zde
ČERVENEC–SRPEN 2022

přímo sídlí, Azylový dům sv. Markéty s Líšní spolupracuje a opakovaně maminky z Líšně ubytovává. Po domluvě s ředitelkou paní
Mgr. Monikou Žewuckou rádi zprostředkujeme předání nových
nebo i odložených, nezničených školních pomůcek – převezmeme
je od vás na farmářských trzích v Líšni dne 13. 8., případně po telefonické domluvě na čísle 731 402 736 i jindy. Darovat můžete aktovky, školní batohy, výtvarné potřeby a případně i potřeby do tělesné výchovy.
l Eliška Vondráčková, Silvie Dražanová
l zastupitelky (KDU-ČSL)
5

ZASTUPITELÉ / KULTURA

Projekt Orlovny jde do finále
Stavební práce na budově B líšeňské Orlovny jsou v závěrečné
fázi. Vedení radnice ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň
(KCL) a pracovní skupinou zástupců koaličních stran vypracovalo koncepci fungování budovy tak, aby byla otevřena jak líšeňským spolkům, tak veřejnosti.
O postupu stavebních prací jsme informovali v květnových Líšeňských novinách, dnes bychom chtěli zveřejnit systém, jak bude
budova B provozována.
Bylo rozhodnuto a schváleno Zastupitelstvem, že budova přejde
pod správu KCL a došlo k úpravě jeho zřizovací listiny. Aby se celý
systém pronájmů zjednodušil a zpřehlednil, byl vytvořen rezervační systém. Rezervační systém (RS) bude zaveden pro všechny tři
budovy ve správě KCL, tedy Kotlanku, Dělňák i Orlovnu budovu B.
Rezervační systém bude k dispozici na webových stránkách KCL.
Každý tak bude mít přehled o aktuálních volných kapacitách kterékoliv z budov a bude moci vložit rezervaci. Na druhé straně je RS
propojen s účetním systémem KCL. Po zadání rezervace bude termín žadateli potvrzen ze strany KCL. Navazují pak kroky s realizací
dle typu akce, uzavření smlouvy apod. Provozovatelé pravidelných
aktivit vloží svoji rezervaci do systému na celý školní rok. Budou tak
fungovat i líšeňské spolky na Orlovně.
V přízemí Orlovny bude kavárna s možností provozování předzahrádky, otevřená směrem do zahrady, kde po skončení rekonstrukce budovy bude vytvořen bezpečný prostor nejen pro děti.
V současné době je zveřejněn záměr pronájmu kavárny a hledá se
provozovatel. Kromě prostor pro budoucí kavárnu jsou v přízemí
další místnosti, které si bude možno pronajmout. Jsou to místnosti o velikosti 37 m2, každá má svoje sociální zařízení a šatnu. Jak
mezi nimi, tak mezi nimi a kavárnou jsou posuvné zvukotěsné dveře. Prostor se tak dá využít i jako celek pro pořádání větších akcí. Je
plánováno, že po dohodě s nájemcem bude ve velké rohové míst-

nosti kavárny zřízena stálá expozice o historii Líšně formou výstavních panelů na zdech.
Spolkům budou primárně sloužit klubovny v prvním patře. Jsou tři
o velikostech 27 m2 až 32 m2. Klubovny budou mít základní vybavení a spolky je budou sdílet na základě svých rezervací v systému.
Každý spolek si bude moci pronajmout uzamykatelné skříňky, kde
si deponují potřeby pro svoji činnost na Orlovně. V případě potřeby
uschovat něco objemnějšího, co je potřeba jednou za čas, například ostatkové masky, je možno využít skladovací prostory v podkroví budovy nebo Kotlanku.
Dne 15. 6. 2022 se sešli zástupci líšeňských spolků a paní místrostarostka Kremitovská je seznámila s aktuálním postupem projektu
Orlovna v souvislosti s provozováním budovy. Od pana ředitele
KCL dostali informace o novém rezervačním systému. Jako součást pozvánky byly spolkům zaslány plánky budovy Orlovny a dotazník, kde mohly uvést svoje požadavky na prostor, čas a skladovací prostory. Spolky byly seznámeny také s daty spouštění RS
a zahájení provozu budovy. Spolky budou mít možnost podívat se
na hotové prostory před spuštěním RS.
Nedílnou součástí budovy Orlovny je zahrada. Ta zůstane otevřena
veřejnosti. Mohou se zde pořádat různé kulturní akce. Zahrada bude revitalizována až po dokončení oprav celé budovy.
Kolaudace budovy B Orlovny by měla proběhnout během srpna.
Od září se tak počítá se zahájením provozu. Rezervační systém se
rozběhne od 1. 9. 2022, provoz budovy od 19. 9. Veřejnost rádi seznámíme s prostorami Orlovny v pátek 19. 9. od 17 hodin na slavnostním otevření. Pozvánku zveřejníme v zářiovém vydání LN.
Těšíme se na vás a hlavně na naši novou Orlovnu.
l Šárka Zemanová, zastupitelka ANO 2011

Moderní umění – umění pro lidi, nebo lidi
pro umění?
Motto:
André Parinaud: Zajímáte se o současné umělecké dění?
Georges Braque: Ne, žiji velmi osaměle.
A. P.: Malba je podle vašeho názoru věcí samoty?
G. B.: Ano, ale nejen malba, umění vůbec. Člověk si není nikdy tak
jist, jako když se cítí sám.
Úryvek rozhovoru – André Parinaud: Entretiens sur le collage, Arts 1969
Miroslav Lamač: Myšlenky moderních malířů (od Cézanna po Dalího) – Odeon Praha 1989

Záměrně jsem zvolila jako motto úryvek rozhovoru A. Parinauda
(fr. novinář) a G. Braqua (fr. malíř a sochař). Umění jak pro tvůrce,
tak i pro vnímatele – diváka bylo, je a bude vždy osobní záležitostí,
ať to přiznají nebo ne. Oba vede subjektivní pocit. Autora ztvárnění vnitřního dění, které následuje po pozorování okolního světa,
diváka, formovaného týmž světem, emocionálně odlišné nazírání
na autorovu výtvarně zpracovanou vizi. Problémem konfrontace
mezi nimi bývá zpravidla pouze prostředek k vyjádření – forma
(např. obraz), jakou je myšlenka autora divákovi nabídnuta. Tento
rozpor ve vyjádření a vnímání (vjem je přijímán v první fázi očima),
je zejména patrný v přístupech k modernímu umění. Většina lidí
chápe výtvarné umění pouze jako dekorační záležitost. V galerii
často slýchám: „Tak toto doma nechci“, a koupí špatně namalovanou krajinku nebo kýčovitý tisk. Pravda, je to líbivé, ale za chvíli
člověk neví, že na stěně něco visí a míjí barevnou plochu bez povšimnutí do doby, než na ní utírá prach. Tak jako v matematice se
napřed učíme počítat jablíčka, než zvládneme rovnice, v češtině se
moříme s písmenky a vyjmenovanými slovy než zvládneme číst
romány a napsat svůj první milostný dopis, tak i ve výtvarném
6

Georges Braque – Zátiší r. 1926 olej na plátně, zdroj Wikipedie
umění by měl návštěvník galerie a výstavy prostřednictvím svých
emocí a možností výtvarné dílo chápat. Vždyť i mezi romány si
vybíráme, jsme schopni posoudit co je kvalitní četba a co se nám
nelíbí. Některá kniha má pohodový obsah, potěší nás, jiná odhalí
jevy nepříjemné, a přesto neřekneme, že je autorem pan Neuměl.
Prostě si vybereme knihu jinou, nám bytostně blízkou. Tentýž přístup by se měl týkat i výtvarného díla, které nás neosloví.
l Hana Sosíková, správce m. g. LíPa
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Cimbal Classic slaví 30 let. Važme si toho, co ve
svém rodném kraji máme, říká Dalibor Štrunc
Skupina Cimbal Classic, kterou v Líšni založil Dalibor Štrunc se
svojí ženou, slaví letos třicet let. „Mám to tady moc rád a myslím, že kdyby tomu tak nebylo, nežili bychom tu,“ říká rodák
z Valašska, uznávaný skladatel, cimbalista, aranžér, zpěvák
a pedagog. V rámci hodů, které se konají první víkend v září,
vystoupí hned dvakrát.

Cítíte se po třiceti letech života zde už plně Líšňákem nebo je
ve vás stále valašská krev?
Valašsko je moje rodiště, tam mám pevné kořeny a kus svého srdce, které nechává otisk ve všem, co dělám. V mém hraní, zpívání,
skládání. Líšeň je můj současný domov a rodné místo mé ženy Kateřiny (rozené Sehnalové), mých dětí a vlastně už i mých vnoučat.
Samí Líšňáci kolem, to musí pohnout s každým genetickým vybavením. Myslím, že už jsem se zdařile a dobrovolně asimiloval.
Co pojí vaše rodiště Rožnov pod Radhoštěm a váš současný
domov?
Líšeň je si s Rožnovem v mnohém podobná. Obě místa mají bohatou historii, krásnou přírodu kolem a hlubokou, ukotvenou tradici,
o kterou se místní s láskou starají a na kterou jsou právem pyšní.
Ono být spojen s místem, kde se rodili, žili a pracovali celé generace předků, to je dar i závazek zároveň. A ne každý má to štěstí to
zažít a nebýt z nějakého důvodu vykořeněn. Vidíme to všude kolem a o to více bychom si měli vážit toho, co ve svém rodném kraji máme.
Letos v Líšni vystoupíte v rámci pohodové zábavy. Na co se
diváci mohou těšit?
Objevíme se na sobotní hodové zábavě na farním dvoře. Tam se
představí Cimbal Classic ve své folklórní, lidové podobě v tzv. Old
Star sestavě, která je unikátní v tom, že takhle nás posluchači zažijí už jen tady v Líšni. Je v tom kus nostalgie i chuti zahrát si a zazpívat lidové písničky v blízkém kontaktu s lidmi. V neděli nás čeká
hlavní, narozeninový koncert na zámku, kde se už současná kapela bude v autorských písních ohlížet za třiceti lety našeho vytrvání
na české hudební scéně.
Koncertu se zúčastní i Hana Ulrychová. Řekněte prosím více
o vaší spolupráci i o tom, čím bude speciální vaše vystoupení
na začátku září.
Hanka je přirozená volba a ta nejhezčí možná třešinka na našem
pomyslném svátečním dortu. Není tajemstvím, že jsme s Katkou,
taky skoro už třicet let, součástí skupiny Javory a s Hankou jsme
blízkými, řekl bych rodinnými přáteli. Bude pro nás potěšením doprovodit vzácný, nezaměnitelný hlas, který umí vstoupit přímo do
duše a otevřít v nás ty nejhezčí obrazy. Věřím, že to bude krásný
dárek i pro naše publikum. Druhým hostem večera bude kapela
našeho světového mandolinisty Martina Krajíčka Mariachi Espuelas, která vnese na zámek osobitý mexický temperament. Bude to
o spojení muzikantů, kteří se mají navzájem rádi. Atmosféra s touto energií by měla být tou nejlákavější pozvánkou.
ČERVENEC–SRPEN 2022

Kdo je Dalibor Štrunc
l narozen 13. 6. 1966 v Rožnově pod Radhoštěm
l cimbalista, aranžér, skladatel, pedagog, hudební producent
a vydavatel
l absolvent konzervatoře, kde od roku 2000 vyučuje obor
cimbál
l sólista Čs. státního souboru písní a tanců v Praze (1988–92)
a Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
(1992–2004), člen skupiny Javory sourozenců Ulrychových
(1993 – dosud), Cimbal Classic (1992 – dosud).
l jako hudebník, skladatel i producent se podílel na desítkách
hudebních nosičů a napsal hudbu k řadě divadelních
představení
Vaše skupina Cimbal Classic slaví letos třicet let od založení. Co
stojí za takovou dlouholetostí vašeho uskupení? Co vás pohání
v dalším pokračování? Po celou dobu jej tvoříte se svojí ženou?
Nelezete si, v dobrém, na nervy?
Myslím, že dlouholetost kapely a hezké jubileum je souhrou více
faktorů. Na začátku byla náhoda a žádné velké plánování, převládala radost ze společného muzicírování a mladistvá chuť něco dělat a dokázat. Pak přišlo už trošku cílené, osobité písničkaření od
cimbálu, první hudební nosiče a věrní posluchači. A teď se dostavuje asi ten nejvzácnější efekt. Máme totiž s Katkou okolo sebe
muzikanty, kterých si vážíme a se kterými je nám lidsky i profesně
dobře. Koncerty si užíváme, čím dál tím víc s vědomím, že hezké
věci nejsou samozřejmostí. A jestli si s Katkou lezeme občas na
nervy? To víte, že lezeme. Zvláště pak v momentech, kdy se stávám
kapelníkem. To Katka nerada (smích).
Širokou veřejnost zaujala vaše nová píseň Na líšeňským kostelíčku. Co nám o ní a připravovaném klipu povíte? Píseň pronikla i do mainstreamových médií, čemu to přičítáte?
Tato píseň vyšla jako bonus na našem posledním CD Bylo a není
a já ji vnímám jako silné osobní poděkovaní kraji, který mi dal mou
ženu, mé děti. Tedy to nejvzácnější. Je to pocta místu, které má
genius loci a je opředeno zázraky. Je to rovněž pocta našim předkům, jejich dřině a také stvořiteli všech těch krás kolem. Že se píseň líbí a hraje, z toho mám radost. A důvody? Asi si všechno sedlo tak, jak má. Anebo se k ní lidé vracejí proto, aby zjistili, kdože jsou
ti Marvani (smích). Chystáme k ní i časosběrný celoroční klip a už
nám chybí jen sníh na kostelíčku. Tak snad letos napadne a bude
to vánoční dar.
Jakým jiným projektům se věnujete? Co připravujete do budoucna?
Vedle své pedagogické činnosti na brněnské konzervatoři se věnuji psaní vážné hudby. Před nedávnem měl premiéru můj koncert pro violoncello a orchestr a mám rozdělané i další skladby
podobného typu. Mezi nimi i vánoční mši. Nyní právě pracuji na
vzpomínkovém zpěvníku kapely a dvoj-CD, které vyjde v rámci
oslav třicet let Cimbal Classiku letos na Vánoce.
Hudbě se věnují i vaše děti. Podporujete je v hudebním rozvoji
nebo je vše čistě jejich vlastní aktivita?
Máme s Katkou radost, že naše, už odrostlé děti, dělají to, co je baví
a těší. Že je to hudba a jdou v rodinných šlépějích, je ještě benefit nad to všechno. Matěj Metoděj je vystudovaný herec, který se
vedle své profese věnuje i písničkaření a psaní hudby do divadel.
Markétka, maminka ročního Františka, je vystudovaná hudební
vědkyně a zároveň i houslistka. Nejstarší Martin písničkaří a dělá
ode všeho potřebného a hezkého kousek. Samozřejmě, že jsme je
v této činnosti podporovali, ale byli jsme velmi liberální rodiče.
l Tomáš Hložánek
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KAM V LÍŠNI

SPOLEČENSKÉ AKCE – OSTATNÍ

ČERVENEC–SRPEN 2022

1. 7.–31. 8.
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ TŘETÍ GENERACE
		LÍŠEŇSKÉHO ATELIERU STUDÁNKA
		

		

16. 7.

8.00–13.00
		

17. 7.

17.00–21.00
		
		
		
		

30. 7.

od 19.00
		
		

13. 8.

8.00–13.00
		

Výtvarné umění pro malé, větší, největší, pro ty, co si jen tak rádi tvoří.
Malá galerie LíPa v prostorách pasáže budovy líšeňské radnice Jírova 2.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Ulice Jírova.

SUMMER MUSIC PARTY a DJské duo MitVys

Prázdniny patří dětem, tak je pojďme oslavovat tancem. Dva začínající dvanáctiletí DJs, kteří si dohromady
říkají MitVys, zvou ostatní děti i jejich rodiče na letní party plnou taneční muziky.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28, vstupné 70 Kč. Občerstvení na místě zajištěno.
Více informací na FB a www.kclisen.cz. Pořádá KC Líšeň.

OLDIES DANCE PARTY aneb ČERVENCOVÁ NOC s DJ Mikk

Přijďte si zatrsat na staré ale i současné taneční pecky. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné: 130 Kč na místě.
Více na FB a www.kclisen.cz Pořádá KC Líšeň.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Ulice Jírova.

Hody budou první týden v září
Ve čtvrtek půjdou děti po prázdninách poprvé do školy a hned
den poté se rozběhnou Líšeňské hody. Program bude organizován velmi podobně jako v minulých letech – na páteční předhodovou zábavu naváže sobotní průvod a zábava krojovaných,
v neděli třídenní běh uzavře koncert. To vše v rámci líšeňského
zámku Belcredi.
Sobotní průvod vyrazí ve 13.45 od „Broďáku“ na ulici Kubelíkovu,
na Šimáčkově vyzvedne první stárku a na náměstí Karla IV. se stočí na parkoviště u Coopu, kde krojovaní zatančí tzv. „kola“. „Toto
uspořádání jsme testovali už na Ostatcích a přesun zábavy se
osvědčil,“ říká Kristýna Kučerová, jedna z organizátorek z Národopisného souboru Líšňáci.
Průvod bude ke kostelu pokračovat spodní uličkou, aby program
neblokoval dopravu. Na požehnání před kostelem naváže předání

práva před zámkem, stejně
jako v loňském roce. Organizátoři jednají o přesunu placené zóny hlavního programu blíže ke kostelu s cílem
posílit bezpečnost a pořádek na ulici Pohankově a na
faře.
Jelikož se program všech
dní ještě upřesňuje, sledujte
web kclisen.cz a web brnolisen.cz. Pozvánky by měli
dostat všichni občané Líšně
také do svých schránek.
l Tomáš Hložánek

Paramisa – Chytrý hloupý Rom se vrací na jeviště!
Paramisa – Chytrý hloupý Rom je společným dílem Divadla Líšeň a romských tanečníků a muzikantů. Tradiční romský tanec
a lidové melodie se v ní potkávají s principy českého lidového
divadla. Vypráví o romském chlapci, jenž našel svou životní lásku a utkal se o ni s drakem. Ač jím byl roztrhán na tisíc kousků,
nakonec dostal to, co chtěl. Dokonce mnohem víc.
Slovo PARAMISA znamená v romském prostředí vyprávění, jež
jsou určena především dospělým. Jsou metaforou spletitého
a mnohdy nepředvídatelného reálného života, v němž ne každá
láska končí šťastně a ne každý hrdina vítězí díky svým vlastním
schopnostem. V tomto duchu se nese také inscenace divadla Líšeň.
Hra vznikla v roce 2005 a zahájila mnohaletou spolupráci Divadla
Líšeň s romskými umělci, z níž vznikly i další hry (Schovejte si slepice, Princezna Tma) a společné projekty zaměřené na romskou
kulturu. K této ucelené dramaturgické linii se rádi vracíme, protože
spolupráce s našimi romskými přáteli nás velmi těší a inspiruje.
Paramisu jsme už několikrát obnovili, proměňovalo se i její obsazení. To současné přináší i generační obměnu – na scénu vstupují
mladší sourozenci či dokonce děti původních „hrdinů“.
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V současné době Divadlo Líšeň hru uvádí jako součást projektu Provokující divadlo podpořeného Fondy EHP společně se svými
apelativními inscenacemi (Putin lyžuje, Hygiena krve a Zpověď
bachaře). Hry zařazené do projektu jsou aktuální v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Přestože Paramisa nezpracovává politické
téma, také nečekaně rezonuje se současností, kdy jsme svědky
znevýhodňování válečných uprchlíků na základě etnicity.
Divadelní tvorba Divadla Líšeň vznikající ve spolupráci s Romy byla zařazena do mezinárodní sbírky RomArchiv, která dokumentuje
romské aktivity zejména v uměleckých oborech. Divadlo Líšeň
v RomArchiv
Divadlo Líšeň uvede obnovenou hru Paramisa – Chytrý hloupý
Rom na Festivalu Líšeň sobě v pátek 19. srpna v 19 h. Koncem srpna
také plánujeme další představení v Líšni, na která srdečně zveme,
pro upřesnění prosím navštivte program na webu divadla – www.
divadlolisen.cz.
l Pavla Dombrovská, za Divadlo Líšeň
l foto Vít Mádr

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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ZŠ Horníkova

ZŠ novolíšeňská

Závěr roku je plný nejen uzavírání klasifikace, ale také škol
v přírodě, výletů, sportovních soutěží a dalších aktivit, včetně
vodáckého výletu na řeku Dyji a Jihlavu. Vše jsme zvládli a tak
nám už jen zbývá popřát všem žákům, rodičům, zaměstnancům i sousedům, krásné a dlouhé prázdniny či dovolené.
Přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Horníkova.

Školní šachový turnaj pro 1. stupeň

V úterý 7. 6. jsme na ZŠ Novolíšeňská obnovili tradici pořádání šachových turnajů pro naše žáky. Jednalo se o turnaj pro žáky 1. stupně školy, kterého se zúčastnilo 21 dětí z 2. až 5. tříd. Odehrála se
celkem čtyři kola po 15 minutách, hrálo se švýcarským systémem.
1. místo osadil Václav Urbánek z 5. C, druhé místo vybojoval Adam
Bednář z 3. B a na 3. místě se umístila Klára Mifková z 3. C.
Děkujeme žákům třídy 9. A Jakubu Toncrovi a Petru Trungelovi za
pomoc při organizaci soutěže. Věříme, že si všichni zúčastnění
soutěžní odpoledne užili a vítězům patří naše blahopřání.
l Ing. Věra Fabíková

Pohár rozhlasu – 1. místo v kraji pro starší žákyně

Pohár rozhlasu je atletický víceboj, kdy každý ze závodníků soutěží
ve dvou disciplínách z následujících: 60 m, 800 m, skok vysoký,
skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 × 60 m. Za každý výkon se
udělují body a výsledkem je pak součet bodů týmu. Naše dívky ze
sebe vydaly maximum a po parádních výkonech ve skoku vysokém a závěrečném běhu na 800 m jsme se mohli radovat z 1. místa v kraji a postupu na republikové finále této soutěže. Dívkám
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
l Mgr. Martin Půček

Výtvarné práce žáků na Brněnské muzejní noci

Ve dnech 2. 5. až 29. 5 2022 probíhala výstava Slovenské výtvarné
umění očima dětí v Mahenově knihovně na Kobližné ulici v Brně.
Byly zde představeny soutěžní práce žáků ZŠ Novolíšeňská, jež
vznikly pod vedením vyučující výtvarné výchovy v letech 2012 až
2021. Výstava se spolu s vystoupením Souboru lidových písní a tanců Poľana Brno stala součástí Brněnské muzejní noci 21. 5. 2022.

1. místo v krajském kole hlídek mladých zdravotníků

Pád ze skály s otevřenou zlomeninou, zástava dechu a tepu, autonehoda s cyklistou, popáleniny a tepenné krvácení. To je zjednodušený pohled na několik zranění, která musel náš tým dívek
z 8. ročníku ošetřit v krajském kole hlídek mladých zdravotníků.
Dokázali bychom to my dospělí? Naše dívky ano! A dokonce tak
dobře, že byly chválené a zaslouženě obsadily první místo. Předposlední červnový víkend budeme bojovat v republikovém kole
v Praze. Držte nám pěsti!
l Mgr. Roman Burda

Letošní ročník výtvarné soutěže konané ve spolupráci ZŠ Novolíšeňská s Obcí Slovákov byl zaměřen na tvorbu slovenského ilustrátora, malíře a grafika Vladimíra Machaje. Zúčastnili se ho žáci
6., 7. a 8. ročníku. Oceněným žákům byly předány věcné ceny věnované Obcí Slovákov v Brně.
l Mgr. Kamila Kopecká

Master chef Horníkova 2022

Po pauze způsobené covid-19 měli členové žákovského parlamentu příležitost opět uspořádat oblíbenou soutěž MASTER CHEF
HORNÍKOVA 2022. Pět odvážných družstev ze tříd 5. A, 5. C, 6. B,
7. A a 7. V vařilo v kotlících na ohništích polévku dle vlastního výběru – gulášovou s překvapením, dýňovou s parmezánovými chipsy,
maďarskou fazolačku, česnečku a bramboračku. Nejvíce bodů získala – dýňová polévka. Všichni zúčastnění si akci náramně užili a
už teď se těší na další ročník.
l Mgr. Květa Hasoňová
ČERVENEC–SRPEN 2022
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ZŠ masarova
Masarka v Londýně

Po dlouhé covidové odmlce se naší škole opět podařilo zorganizovat zájezd do Londýna. Zájem o vycestování byl mezi dětmi
obrovský, z toho důvodu jsme naplánovali dokonce dva zájezdy v jednom školním roce.
Název zájezdu „S Harry Potterem do Bradavic“ by vám dovolil si
myslet, že to bylo celé jen o Harry Potterovi, ale není tomu tak. Viděli jsme spoustu známých londýnských míst, např. Westminster
Abbey, St. Paul’s Cathedral, Buckingham Palace, St. James’ Park
a jiné. Šli jsme se podívat do Natural History Museum, do horního
patra Tower Bridge s proskleným dnem, projeli jsme se na London
Eye, největším zážitkem byla však pro všechny Warner Bros. studia, kde jsme viděli spoustu natáčecích triků, rekvizit a postav
z filmů o Harry Potterovi. Každý den jsme v Londýně nachodili kolem 12 km, za což před všemi dětmi smekám.
Děti byly ubytované v hostitelských rodinách, kde se snažily aplikovat získané jazykové dovednosti v praxi. Věřím, že se všem zájezdy líbily a že je nadchly pro další studium angličtiny. Snad se opět
Masarka vrátí k tradici pravidelných zahraničních výjezdů a umožníme tak co nejvíce dětem vycestovat do cizích zemí.
l Mgr. Lenka Buršíková

Jarní ples

v podání žáků i žákyň 9. ročníků, která se jim opravdu moc povedla a dojala k slzám spoustu lidí kolem. Na plese nechyběla ani bohatá tombola a večerní vystoupení učitelů naší školy. Poděkování
patří zejména učitelům, sponzorům i všem dárcům do tomboly,
rodičům vystupujících žáků i tanečníkům samotným a koneckonců všem návštěvníkům, kteří na plese vytvořili příjemnou atmosféru.
l Mgr. Iva Doležalová, Mgr. Jana Ullmannová

Úspěch malých atletů na Štafetovém poháru

Po výborném výkonu v okresním kole, kde byla velmi silná a početná účast, se náš štafetový tým probojoval ze třetího místa do
krajského finále. Ve středu 11. 5. jsme v brzkých ranních hodinách
nasedli na vlak a vyrazili do Břeclavi. Den byl jako vymalovaný, ale
na běhání už bylo docela dost horko. Pořádně jsme se rozklusali,
rozcvičili, dali si krátké úseky, vyzkoušeli předávky a už jsme se
řadili na start. Při účasti 15 škol se běželo ve dvou rozbězích, takže
jsme nemohli ani srovnávat vzájemně výkony. Vzhledem ke školám v přírodě jsme museli udělat drobné změny, ale ani to náš tým
ve složení: Štěpán Czudek, Veronika Hájková, Sebastián Almášy,
Bára Pavlíková, Rudolf Ivanov, Elena Aulehlová, Daniel Kula, Kateřina Chaloupková, Patrik Viščor, Iva Stojanovová, Martin Hikl, Liliana Schmausová, Nikol Forstová, Martin Schaul, Barbora Syrová
a Oleksandr Balakin neodradilo. Všichni bojovali s obrovským nasazením, povzbuzovali se, dávali cenné rady a odměnou bylo úžasné 4. místo, pouze jednu desetinu za bronzovou medailí! S týmy na
bedně jsme ani neběželi v rozběhu, možná škoda, ale pro malé
atlety a pro celou školu je to veliký úspěch na krajské úrovni.
l Mgr. Renata Miková

Letošní společenský večer naší základní školy se konal koncem
dubna v prostorách Dělňáku v Líšni. I letos panovaly velké obavy,
zda společenský večer, kvůli epidemiologickým opatřením, proběhne a nakonec jsme první termín v únoru museli zrušit. Následně se však situace zlepšila a my jsme se ponořili do příprav plesu
v novém termínu. Vzhledem k dubnovému konání společenského
večera jsme zvolili tematický název – Jarní ples, díky kterému rozsvítily sál šaty v barvách jara, tedy ve žluté a zelené. V průběhu
večera vystoupili tanečníci z kroužků mladšího i staršího Cool dance. K výborné pohodě přispěla i osvědčená kapela Party Leaders.
Vrcholem večera ovšem byla, jako každý rok, slavnostní polonéza

MŠ radost
Cesta kolem světa v Radosti

Že i za jedno odpoledne lze procestovat celý svět, o tom se
přesvědčily děti z MŠ RADOST, Michalova. Maminky z Klubu
rodičů pro ně ke Dni dětí připravily bohatý program plný objevování, her a zábavných úkolů.
Putování začalo kde jinde než v Líšni. Maminka v líšeňském kroji
děti přivítala, pohostila chlebem a solí a předala každému cestovní
pas. Jejich kroky dále zamířily do Řecka, kde v písku hledaly želví
vejce, navštívily Egypt, kde jako správní badatelé luštily starověké
skládačky. V Indii se děti proměnily v žíznivé slony, v italské kuchyni pomohly kuchtíkovi třídit těstoviny. Jako správní Eskymáci putovaly se psím spřežením zapřáhnutí do saní. Exotická Havaj nabídla ochutnávku ovoce, jak jinak než se zavázanýma očima, aby to
bylo pro děti dobrodružné. V Mexiku nechyběl fotokoutek plný
cestovatelských rekvizit. Celé to bylo podbarveno tematickou
hudbou, dekoracemi a originální kostýmy, ale především neuvěři10

telnou energií, nadšením a pracovitostí rodičů a přátel MŠ RADOST, kterým tímto ze srdce děkujeme.
l Radomíra Konečná, ředitelka
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Stalo se
Dětský den aneb Cesta Líšní

Letošní dětský den jsme pojali poprvé netradičně, a to za spolupráce několika líšeňských organizací. Nápad pana starosty spojit
společně síly se nám popravdě zpočátku zdál dost náročný, ale
nakonec jsme si spolupráci s Pastelkou, KCL, Kamzíky a Jasmínkou velmi pochvalovali.

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

také vystoupili tanečníci z líšeňského kroužku „Tanec s radostí“,
doprovázení písněmi souboru „Višně z Líšně“. Spojovacím prvkem
všech zúčastněných organizací byla síť se vzkazy na otázku „Co
máte v Líšni rádi?“ Všechny tyto vzkazy se pak sešly na společném
večerním programu v zahradě Dělňáku. Pokud vás zajímá, co líšeňští mají v Líšni rádi, můžete mrknout do naší galerie. Kromě
všech zúčastněných organizací děkujeme všem, kteří měli dobrou
vůli a pomáhali napříč celou Líšní, a hlavně všem účastníkům, kteří nám dali důvěru a přišli.
l Renata Lorencová

Červnové zakončení školního roku

Po vydařeném Dni otevřených dveří v Salesku 30. 5., kdy si děti
s rodiči mohly vyzkoušet nabídky různých kroužků a aktivit, jsme
se v sobotu 4. 6. zapojili do velice vydařeného společného líšeňského dětského dne. V pátek 10. 6. se Salesko zapojilo také do Noci
kostelů, na kterou zvalo pěkné video na fb. Tři lidé, převlečení za
zakladatele salesiánů Jana Boska, zvali na seznámení se s příběhem začátku působení salesiánů, posezení s malým občerstvením… Pro děti byly připraveny různé soutěže a v kapli Saleska si
každý mohl zapálit svíčku jako symbol své prosby k Bohu za nějakou svou potřebu. Saleskové spolčo mladých v sobotu 11. 6. se vypravilo v den otevřených zahrad do Kroměříže, kde, kromě slalomové jízdy s traktůrkem v podzámecké zahradě a bludišťového
dobrodružství v Květné zahradě, ochutnalo skvělou zmrzlinu.
V neděli 12. 6. pak v Salesku měla Farnost Nová Líšeň svůj farní den,
který navazoval na pravidelnou mši svatou v tělocvičně. Kromě
kvízu o farnosti, skvělému farnímu guláši, prostoru pro popovídání
i vydovádění dětí následovalo ve 14 hodin požehnání celé Líšni
a fotbalový zápas rodičů, svobodných i dětí.
V pátek 17. 6. jsme měli poslední kroužky, které jsme zakončili ještě
v pondělí 20. 6., kde pro děti bylo připravené sportovní odpoledne,
koncert hudebních kroužků a opékání špekáčků. Děkujeme všem
za podporu.
l Petr Matula, ředitel

Letní prázdniny a nový školní rok v Salesku
Celý program byl koncipován již od dopoledních hodin v různých
částech Líšně. My v Salesku jsme začínali divadlem „Kufr“ a jeho
představením „Jůlie na výletě“. Naše obavy, že děti budou již po
náročném dopoledni unavené, se rozprášily hned odbitím druhé
hodiny. Divadelnice Adéla předváděla krkolomné kousky a děti se
bavily scénkami se slepicí Jůlií. Úderem třetí hodiny se otevřela
všechna stanoviště, u kterých se okamžitě vytvářely fronty. Děti si
vyzkoušely třeba slacklajnu, střílení z luku či opičí a překážkovou
dráhu s florbalovými prvky. Mohly se také utkat s rytíři nebo vyzkoušet různé masky s dramatickým projevem. Nechyběly ani výtvarné aktivity, tvoření náramků či záložek, které si pak účastníci
odnášeli domů. Hudební osvěžovna nám zpříjemnila odpoledne
krásnou muzikou s cimbálem, basou a flétnou. No a nesmělo chybět tradiční malování na obličej. Ochotné skautky si ani na malou
chvilku neodpočinuly, protože zájem byl veliký. Během odpoledne

Na červenec a srpen máme v prostorách Saleska naplánováno
pro děti celkem dvaadvacet příměstských a tři pobytové tábory
pro různé věkové kategorie. Věříme, že si účastníci tábory opravdu
užijí.
Intenzivně připravujeme aktivity na nový školní rok. Jsem rád, že
tento školní rok mohl proběhnout už bez přerušení. Přihlašování
jsme otevřeli v červnu. Přihlašovat se můžete i během prázdnin. Je
třeba počítat s omezenou možností provozu recepce. Začátek aktivit v novém školním roce plánujeme od pondělí 19. září a budou
probíhat až do 16. června 2023. Během letních prázdnin bohoslužby v Salesku nebudou. V červenci a srpnu bude mše svatá na Kostelíčku každou neděli v 9 hodin. Obnovení veřejných pravidelných
bohoslužeb v Salesku plánujeme od neděle 4. září: neděle 8.30
tělocvična, úterý a pátek 18.15 kaple, středa 7.30 kaple.
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
8.00–9.00 a v pátek 15.00–17.00, kromě týdne 27. 6. – 10. 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 19. září.
Přejeme všem krásné letní dny.

Zápis do kroužků a programů Klubu rodičů a dětí
na školní rok 2022–2023 probíhá
od 13. 6. Přihlašování on-line na www.salesko.cz.
ČERVENEC–SRPEN 2022
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Domoškoláci Líšeň zvou
Žádný den v naší domoškole není stejný. Stále se u nás něco
děje. O akce a zábavu nikdy není nouze, protože my se toho
nebojíme.
Na začátku června jsme již podruhé otevřeli naše vrátka veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří, tentokráte s možností ZÁPISU.
Součástí dne bylo i malování na obličej a SWAP letního oblečení.
Pokud jste zápis nestihli a láká vás se k nám podívat, ozvěte se!
Ještě máme místo pro nové kamarády ve věku od 5 let do 4. třídy.
U nás najdete respektující téměř rodinné prostředí, kde je všudypřítomná radost, hravost, štěstí, pohoda, kde pro děti a jejich rodiče je učení se novému tak přirozené, jasné a radostné, jako když
udělali svoje první krůčky nebo vyslovili svá první slova. Najdete
nás přímo na náměstí Karla IV. naproti kostelu v dobré dostupnosti MHD (tram 8, bus 58, 55, 78 a 151).
l Kateřina Kroupová

Platí stále: na třešně do Líšně?
Ovocné stromy jsou s Líšní spjaty odedávna. Byly pěstovány
v zahradách, v sadech i na veřejných místech. Někde rostou
dodnes.
Líšeň bývala pověstná nádherným velkým třešňovým sadem, který se rozkládal v okolí Kostelíčku. V době výsadby, v druhé polovině
19. století, zahrnoval údajně na 5.000 stromů. Pro svou krásu se
v období květu stal tento sad za první republiky hojně navštěvovaným výletním místem a lidé ze širokého okolí přijížděli „na třešně
do Líšně“. Třešně zde byly nejen výraznou krajinnou dominantou,
ale společně s jiným ovocem i výhodným artiklem k prodeji na
Zelňáku. Počet stromů v sadu postupně klesal až byl v 80. letech
(pravděpodobně v r. 1983) úplně vykácen. Třešně však z návrší Kostelíčku nezmizely definitivně. Od roku 2013 postupně přibývají nové stromky u přístupové cesty ke kapli. Dnes jich je zde něco okolo
třiceti. Přičiněním místních obyvatel tak lze pozorovat snahu obnovit někdejší líšeňský symbol.

zem pro průchod elektrického vedení. Z velikosti kmenů lze odhadovat jejich stáří na více než 100 let. Přesnější určení by vyžadovalo spočtení letokruhů po dendrologickém vývrtu. Kromě těchto
dvou impozantních stromů lze v ulicích Staré Líšně nalézt dalších
10 hrušní s obvodem větším než 100 cm. Přes nespornou důležitost stromů v ulicích měst, se bohužel péče o tyto staré hrušně
nejeví jako důkladná a dle našeho názoru jejich přirozenou dlouhověkost příliš nepodporuje.

Dvě hrušně na ulici Hřbitovní. Spodní z nich je nejširší hrušní
v ulicích Staré Líšně.

Třešňový sad, který zdobil okolí Kostelíčku více než 100 let.
Třešně, dle pamětníků, rostly ve větším počtu také na jiných místech Líšně. Menší sad býval ku příkladu v místě dnešní zastávky
Mifkova. Za zmínku stojí také třešňové aleje na Lepinkách – v polích podél cesty na Podolí a podél staré cesty směřující z těchto
míst na ulici Ondráčkovu. Obě aleje jsou zaznamenány na leteckých snímcích z roku 1953. Zatímco první jmenovaná postupně
zanikla, část druhé z nich je stále možné najít. Dvě desítky zapomenutých starých stromů se ztrácí zarostlé v náletových dřevinách a keřích. Je očividné, že i jim brzy dojdou životní síly.
Ovocné stromy se hojně nacházely také přímo v ulicích. Z třešní
zde do dnešních dnů přetrvala jen hrstka, podobně je tomu ve
Staré Líšni i s jabloněmi a ořešáky. Procházející tak pravděpodobně upoutají především některé ze starých hrušní. Nejmohutnější
z nich se nachází na ulici Krameriova (obvod 200 cm) a Hřbitovní
(obvod 210 cm), jejíž koruna byla deformována necitlivým proře12

V současnosti navíc stromy dlouhodobě zatěžuje suché počasí,
které je spojeno i s rozšířením řady škůdců. Tyto staré stromy se ale
nacházejí i nedaleko veřejných studní, z nichž mnohé jsou díky
proběhlým rekonstrukcím opatřeny funkční pumpou. Chcete-li
tedy stromům během suchých měsíců pomoci, můžete je zalévat
třeba zrovna vodou ze studní. To je vhodné provádět ve večerních
či ranních hodinách v místech hranice koruny, kde stromy mívají
kořeny pro sběr vody. Množství vody pro jednotlivé stromy vám
pomůže odhadnout mobilní aplikace dostupná na stránkách zalejme.cz, která vychází ze stáří a druhu stromu i nedávných srážek.
Protože v minulosti bývaly plody ovocných stromů snadno dostupnou sladkostí, lidé stromy hojně sázeli a pečovali o ně. Vědomí
znečištění životního prostředí a snad i snadná dostupnost v obchodech však vedly ke ztrátě zájmu místních. Při nové výsadbě
jsou tak v Líšni původní ovocné odrůdy zpravidla nahrazovány
okrasnými varietami s bohatými květy. Takovým příkladem jsou
okrasné jabloně, hrušně, višně i třešně. Ty nyní halí na jaře do kypré růžové nebo bílé nejednu ulici v Líšni.
Platí tedy stále ještě „na třešně do Líšně“? Zdá se, že v tuto chvíli
tomu tak není. Tedy pokud nemíříte k někomu do zahrady. Tam je
v červnu v korunách stromů stále červených kuliček nepočítaně.
A tak, než vysazené stromky na Kostelíčku trochu povyrostou, můžeme vzít zavděk Bílendou v našem sousedství, kde se do obnovy
tradice třešňových stromů také pustili.
l Anna Týčová, Líšeň za vodou
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Spolek Líšeň sobě zve na třináctý ročník Festivalu
Milé sousedky, milí sousedé, Festival Líšeň sobě je za dveřmi.
Letos se odehraje o víkendu 19.–21. 8. a to opět na třech různých
místech.
Páteční program, tedy legendární inscenace Paramisa Divadla Líšeň, vás čeká na zahradě (snad již opravené) Orlovny. V sobotu se
přesuneme na nově otevřenou zahradu Dělňáku, kde nás, kromě
divadla pro děti, čekají opravdové hudební trháky, jako například
kapela Budoár staré dámy nebo Zuby nehty. Z nedělního programu, který proběhne na snad nejkrásnějším místě v Líšni – na Kos-

telíčku – bych ráda vyzdvihla Stromocity divadla Dip a samozřejmě
nesmí chybět líšeňská klasika v podobě kapely Acha.
Festival pořádáme ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň, za finanční podpory statutárního města Brna a městské části Brno-Líšeň. Kompletní program festivalu a další informace najdete na
facebookové stránce @Líšeň sobě.
Těšíme se na setkání s vámi!
l Filipína Cimrová, předsedkyně, za spolek Líšeň sobě

Opravená kaple Panny Marie Líšeňské
na Ondráčkově se otevřela veřejnosti
V pátek 10. června v rámci Noci kostelů se veřejnosti otevřela
nově opravená kaple Panny Marie Líšeňské mezi domy na
Ondráčkově ulici. Přišlo se podívat přes 120 lidí, kteří měli možnost nahlédnout do kapličky, zazvonit na zvon, zapálit svíci
a u vínečka se dozvědět o historii kaple a celé Kůlny. Večer pak
byla kaple nasvícená.
Kaple z roku 1868, kterou nechali postavit místní obyvatelé Kůlňáci, jak se říká obyvatelům Mariánského údolí. Materiál na stavbu
nejen kapličky, ale i svých domů dostali od hraběnky Marie Belcredi, po které je mimochodem pojmenované Mariánské údolí
v Líšni. Místní obyvatelé se o kapličku s láskou starali. Za zmínku
stojí Terezka, kterou ještě mnoho Kůlňáků zná, neboť s ní chodívali jako děti zvonit na zvon do kaple ranní a večerní klekání a poledne. Terezka se o kapli dlouhou dobu starala. Po jejím odchodu se
o kapličku staralo ještě několik místních, poté však zvon utichl
a kaplička chátrala.
V roce 2020 prošla kaple celkovou rekonstrukcí, kdy byla vyměněna střecha, interiér a exteriér kaple dostal nový kabátek. Byl odkopán svah a kaple byla odizolována proti vlhkosti. Do výklenku byla
umístěna socha Panny Marie Královny. O krásnou zahrádku před
kaplí se postarali líšeňští farníci. Příležitost sejít se u kaple a slavnostně ji otevřít nám bohužel hatil covid a rekonstrukce ulice. Až
teď měla veřejnost možnost nahlédnout do kaple. Pan Zdeněk
přivezl po dvou letech sochu Panny Marie, kterou měl po dobu
rekonstrukce doma. Sochu věnovala děvčata z Mariánského údolí
v roce 1903.
Bylo to překrásné setkání s úžasnou atmosférou. Přišlo se podívat
hodně lidí, kteří se aktivně zajímali o historii a záře reflektorů i svící
udělala překrásnou kulisu. Věřím, že se nám podaří obnovit pravidelné zvonění v kapličce a také průvod od kostela se mší svatou

u kapličky. Pokud máte k dispozici historickou fotografii kapličky,
obraťte se na mě. Kontakt: 775 423 356, chaloupka.ch@email.cz.
l Michal Chaloupka

Líšňáček reprezentoval Líšeň na Mezinárodním
dětském festivalu ve Veselí nad Moravou
Na začátku června vyjížděl Líšňáček (nejstarší skupina) do Veselí
nad Moravou, na MFF – Štěpy 22. Děti se zapojily do dění na festivalu velice dobře. V pátek dopoledne učily školáky z Veselí naše
tance jako – kovář, dráteník, řezník apod. Odpoledne se všichni
projeli po Baťově kanálu a zatancovali v zámeckém parku tance –
Čardáš, Tuřanská šotyška. Večer si zatancovali společně s polskými
a slovenskými dětmi při besedě u cimbálu.
Druhý den na generálku za námi přijela naše muzika Líšňáci. Čekalo nás překvapení. Na radnici nás přivítal starosta města a zmínil
se, že na festival je pozvaný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
ČERVENEC–SRPEN 2022

Pan doktor se s námi setkal a poděkoval za propagování líšeňských tanců. Večer jsme zakončili se souborem Radošov, který slavil 60. výročí působení. Unaveni, ale spokojeni, jsme dojeli v noci do
Líšně.
Ale naše putování pokračovalo 11. a 12. 6. v Brně na Kounicové ulici.
Zde jsme se zapojili – prostřední a nejstarší skupina dětí – do tancování Slovácké besedy na počest sokolského sletu. Sokol v tomto
roce slaví 160 let trvání a Líšňáček byl při tom.
Všem, kteří se zapojili, velké poděkování.
l Teta Hela, Verča
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INZERCE

CELOROČNÍ PROVOZ
ŘÍJEN–KVĚTEN

pouze víkendy a svátky 10–17 hod.

ČERVEN–ZÁŘÍ

CELOROČNÍ PROVOZ

každý denŘÍJEN
10–18–hod.
KVĚTEN pouze víkendy a svátky 10-17 hod
V ostatních dnech po telefonické objednávce.
ČERVEN – ZÁŘÍ každý den 10-18 hod
BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 , 628 00 Brno-Líšeň
CELOROČNÍ PROVOZ
tel.: 603 425 V794,
www.bobovkabrno.cz
ostatních
dnech po telefonické objednávce

ŘÍJEN – KVĚTEN pouze víkendy a svátky 10-17 hod

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 ČERVEN
, Brno –Líšeň
628 00
– ZÁŘÍ
každý den 10-18 hod
 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
tel.:
00420603425794
www.bobovkabrno.cz
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
V ostatních dnech po telefonické objednávce
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
BOBOVKA
mlýn
s.r.o., Mariánské údolí 3 , Brno –Líšeň 628 00
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141
165, 773 518
654.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů,
věží a jiné domácí
tel.:Hi-Fi
00420603425794
www.bobovkabrno.cz
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie,
rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastínění lodžie, sítě proti
hmyzu. Akční sleva 20 %. Tel: 605 374 881, www.domove.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Možnost rezervace e-receptu telefonicky nebo
pomocí formuláøe na webu a stále nabízíme
zdarma dovoz inkontinenèních pomùcek.

 HLEDÁME LEŠENÁŘE: práce na IČO, dobrá fyzická kondice
(práce ve výškách). Máme velké množství zakázek, zajištěna práce
po celý rok. Tel.: 777 330 044.

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–17.00, Pá 7–15

 STĚHOVÁNÍ SCHUPLER spol. s r. o. Nabízíme kompletní stěhovací
a vyklízecí služby a autodopravu. Garance předem dohodnuté ceny
zakázky! Informace na tel. č. 606 215 826. www.stehovani-schupler.cz.
 ZAHRADNICKÉ PRÁCE, KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ, SEČENÍ
TRÁVY, PÉČE O ŽIVÉ PLOTY. Výroba a opravy pergol, oplocení,
kovových konstrukcí apod. Údržbářské, truhlářské a podlahářské
práce. www.uniserv.cz, tel.: 603 483 738, mail@calypsa.cz.

Hledáme farmaceutickou laborantku do této lékárny.
Z letní nabídky vybíráme: Repelent Predátor – 149 Kè,
Panthenol mléko – 185 Kè, Imodium 20 cps –165 Kè.

 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.

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

 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.

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.

 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.

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.
 Koupím 1+kk nebo 2+kk v Brně. FINANCE MÁME. Tel. 601 586 468.

 PŘIJMU DĚTSKOU SESTRU do ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost ve Staré Líšni. Telefon: 739 019 884.

 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 720 025 638.
 JAZYKOVÁ ŠKOLA Líšeň English ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST
na kurzy angličtiny ve školním roce 2022/23! Bližší informace:
info@lisenenglish.cz, tel.: 776 857 806, www.lisenenglish.cz.

 Knihkupectví RYŠAVÝ. Knihy za 10, 30, 50, 100 Kč, výprodej z našeho nakladatelství + 1 KNIHA ZDARMA. www.rysavy.cz, 775 368 748.

Pro provoz v

Tuřanech hledáme pracovníka do slévárenské výroby.

Nabízíme:  nástupní mzda 23.000 – 28.000 Kč

(individuálně dle pozice, po zkušební době bude upravena dle dovednosti)

 osobní ohodnocení
 prémie + roční odměny
 náborový příspěvek
 příspěvek na stravování, důchodové připojištění

Požadujeme:  pečlivost
 samostatnost
 spolehlivost

 firemní SIM s hlasovým a datovým tarifem
 dovolená nad rámec ZP
 8. hodinový úvazek
 jednosměnný provoz pondělí - pátek

 trestní bezúhonnost
 na danou pozici Vás zaučíme

V případě zájmu o nabízenou pozici volejte, pište:
Tel.: 545 542 304 (pracovní dny 6:30 – 14:00 hod.)  Email: jana.matejkova@moraviatech.cz
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SokolGym 2022 – Sokolské Brno 10.–12. 6. 2022
Půl roku trénovaly líšeňské ženy skladbu Optimistky na vrchol,
kterým bylo společné vystoupení na stadionu Sokola Brno I,
v neděli 12. 6. 2022.
Nejdříve proběhly v sobotu 11. 6. zkoušky. Nebylo to snadné, na ploše nás bylo přes 700 z celé republiky. A to ještě dalších 319 žen
a dívek cvičilo tuto skladu znovu, protože najednou jsme se tam
všechny nevešly. Začalo se nástupem, každý si musel najít svoji
značku, často jsme měly útvary – zástupy, řady, čtverce, trojúhelníky, kruhy, to vyžaduje orientaci v prostoru a vše do rytmu hudby
s náčiním, 1 m dlouhou tyčkou. Poctivá příprava se vyplatila, takže
jsme vše zvládly. Po našich prostorových zkouškách jsme rychle
spěchaly do haly, kde probíhala přehlídka pódiových skladeb. Dívky z TS Esperanza byly mezi dvaceti vystupujícími soubory. I když
se nevyhlašovali vítězové, předvedly svoje parádní číslo The Greatest Showman na výbornou.
V neděli od 9 do 11 hodin byla generální zkouška všech šestnácti
hromadných skladeb. Po pauze, kterou jsem využili k obědu, jsme
se přemístili na Komenského náměstí, odkud ve 13 hodin vyrazil
sokolský průvod městem. Od Besedního domu přes Joštovu, Kounicovu a Sokolskou na stadion Sokola Brno I. Sokolů se do Brna
sjelo téměř 5.000. Praporečníci ve slavnostních krojích, v dobových úborech, ale také krojovaní tanečníci, kapely a téměř nekončící řada cvičenců, mávala divákům, kteří stáli kolem chodníků,
vyhlíželi z oken nebo projížděli v tramvajích. Po uvítání hostů
a státní hymně přišel čas ukázat zaplněnému stadionu, že Sokol je
stále pulsující sportovní organizace. Na stadionu se střídali děti,
žáci, dorostenci, muži i ženy. Barevné trikoty, různá náčiní – míče,
šátky, kruhy, tyče, žebříky a hlavně úsměvy na tvářích cvičenců,
vytvořily skvělou atmosféru a diváci jejich snahu oplatili bouřlivými potlesky. Sokolské Brno je minulostí. Nás – sedm líšeňských
Optimistek – ještě čeká účast na Sokolských Pardubicích 17.–.19. 6.
a vystoupení v září v Újezdě. A protože XVII. Všesokolský slet se
bude konat 1.–6. 7. 2024, přípravy jsou v plném proudu, příští rok
začneme s nácvikem nových skladeb.
l Hana Chmelová, TJ Sokol Brno – Líšeň
l náčelnice odboru všestrannosti

HISTORICKý 1. SOKOLSKÝ ČTYŘBOJ
Jak možná někteří víte, máme v Líšni při TJ Sokol Líšeň oddíl
kondiční kulturistiky. Byl založen 4. 5. 1971 v restauraci „U lípy“,
která stávala na ulici Trnkova. Loni měla proběhnout oslava na
počest 50. výročí oddílu, byla však kvůli pandemii odsunuta
a uskutečnila se až letos, a to v pátek 13. 5. 2022.
Oddíl má k dispozici posilovnu v suterénu Sokolovny. V současnosti máme 54 aktivních členů a předsedou oddílu je Adam Vondráček. Jediný ještě žijící zakládající člen oddílu pan František Valou-

šek se osobně nezúčastnil, ale popřál oddílu mnoho dobrého
do dalších let (dalšími zakládajícími členy byli MUDr. František
Kalandra a Stanislav Zezula).
Tak významné výročí se rozhodl oddíl oslavit něčím speciálním.
Uspořádal proto historicky 1. Sokolský čtyřboj o putovní pohár.
Soutěžilo 17 cvičenců, zařazeny byly tyto cviky: „bench press“, „přítah podhmatem“, „military press“ a „sed-leh“. Nasazení, s nímž
všichni členové bojovali o pohár, bylo více než úctyhodné a atmosféra celého klání byla i přes touhu zvítězit velmi vstřícná a pozitivní.
Na předních místech se umístili tito borci:
1. místo: David Vondráček (1996). David získal diplom a byl mu propůjčen Sokolský putovní pohár. Jeho fotografie bude vystavena na
nástěnce TJ Sokol Líšeň na ulici Belcrediho.
2. místo: Libor Kourek (1975)
3. místo: Adam Vondráček (1992)
Celá akce byla zakončena ve večerních hodinách bohatou diskusí
o budoucnosti našeho skvělého oddílu. Pokud byste se chtěli dozvědět více o historii oddílu, můžete si informace dohledat v dokumentu z roku 2012: https://sokol-lisen.weebly.com/…pdf.
l Helena Tomanová, foto: Michal Holas

ČERVENEC–SRPEN 2022
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Čtvrtá sezona trenéra Valachoviče v Líšni
Trenér líšeňských fotbalistů Milan Valachovič vstupuje do čtvrté sezony s druholigovým mužstvem, které převzal po Machálkovi na podzim 2019.
Jsou poslední dvě sezony, kdy jste vybojoval druhé a čtvrté
místo ve FNL, vrcholem vaší kariéry?
Hodnocení je ve více rovinách. Dá se říct, že ano vzhledem k tomu,
že jsme hráli ve špici profesionální
soutěže. Ale i další mé působení
v Bavorech, Břeclavi, Hlučíně, či
Lanžhotě byla úspěšná. S Bavory jsme vyhráli krajský přebor
s mužstvem, v němž hrálo několik
hráčů s prvoligovými zkušenostmi. Do MSFL jsem vstoupil v Břeclavi, pár let strávil i v Hlučíně s kolegy, kteří jsou dnes v profesionálním fotbalu. Každé mé působení
mně něco dalo a přineslo posun
v kariéře.
Jak jste byl klubem oceněn?
Za ocenění považuji to, že mi byla po loňském druhém místě prodloužena smlouva o dva roky a mohu nadále působit v profesionálním fotbalu.
Po podzimu jste vstupovali do soutěže na barážové pozici, která vám na poslední chvíli unikla. V čem vidíte příčinu?
V zimě jsme na poslední chvíli pustili v souladu s klubovou filozofií
tři hráče do prvoligových celků, v nichž nezůstali jen na střídačce.
To je jisté uznání i pro mne. Kromě této trojice jsem nemohl počítat

ani se zraněným Stáňou. To je velké oslabení. Nicméně
byli jsme připraveni odcházející nahradit. Třeba Machalík
nebo Ulbrich dostali příležitost a své výkony zvedli. Nakonec jsme
o baráž přišli až v posledním našem utkání, které se nám nevyvedlo. Prohra na Žižkově trochu kalí radost z našeho umístění v popředí tabulky.
Nelétají nad Líšní opět přestupová lasa?
Myslím si, že se zatím týkají jen Málka. Ale divím se, že nikdo nesahá po naší stoperské dvojici Jeřábek, Ševčík, podávající stabilně
kvalitní výkony. Budoucnost v lize vidím i u Černína nebo Zikla.
Máte vyhlédnuté posily?
Samozřejmě musíme doplnit kádr. Už máme sjednány přestupy
hráčů z I. a II. ligy. Ale jména oznámíme, až budou hráči sedět v kabině.
Počítáte i s vlastními odchovanci?
Vrací se nám Reteno ze Žižkova, do přípravy opět zařadíme Vlacha
a s ním další dva dorostence. Ale u mladších hráčů uvažujeme
o hostování alespoň v MSFL, aby dostávali více příležitosti ke hře.
To se týká především Chládka.
Jaká bude příprava?
Letní příprava je kratší, proto obsahuje menší počet zápasů. První
je se Skalicí, která postoupila do I. slovenské ligy. Dále přijde na
řadu tradiční soupeř Slovan Bratislava B. Do Pohořelic pojedeme
na oslavu postupu domácích. Pak nás čekají prvoligoví soupeři
z Ostravy a Zlína. Generálku jsme měli hrát se Spartou, ale po příchodu nového trenéra byl zápas zrušen. Proto nás čeká soupeř
z druholigové scény, kterého si vybereme po losu FNL.
l Miloslav Vlašić

Fotbalistky SKL bronzové
V posledním utkání sezony hostily líšeňské fotbalistky družstvo
Baníku Ostrava a jakýkoliv bodový zisk jim zaručoval třetí místo
v druholigové tabulce, které by bylo pěknou a úspěšnou tečkou za
soutěží. V utkání se muselo družstvo obejít bez brankářky Nely
Šefčíkové, která se v předposledním zápase na Spartě zranila, tak
mezi tři tyče opět putovala, už poněkolikáté v sezoně, „univerzálka“
Gabriela Špičková, která opět dokázala, že může hrát na jakémkoliv postu v sestavě. Líšeň vedla do poločasu 2:0, brankami Kristýny
Komárkové a kapitánky Petry Skálové, a i když soupeřky ve druhém poločase snížily, a náš kolektiv se zaměřil už spíše na bránění
výsledku, skončilo poslední utkání naší těsnou výhrou a bronzové
medaile zůstaly zaslouženě v Líšni! S Baníkem líšeňské holky
v soutěži neprohrály, třikrát zvítězily a jednou skončilo utkání dělbou bodů.
Cesta k bronzu nebyla jednoduchá, po prvních pěti zápasech byla
Líšeň na spodku tabulky s jednou výhrou a čtyřmi prohrami. K týmu přišel Tomáš Šperka, který musel nejprve začít „chápat“ ženský fotbal, ke kterému se přesunul od týmů mužů. Jeho prvním
úkolem bylo, jak sám říká, nastavit tréninkový proces tak, aby ho
zvládly všechny členky týmu. Především ale, přinesl do týmu klid
a pohodu. Družstvo se také zúžilo. V základní části se vystřídalo 29
hráček, ve skupině o titul už nastoupila jen dvacítka, přičemž čtyři
hráčky odehrály pouze jedno utkání. Tíha tak ležela na šestnáctce
děvčat.
Trenér svému týmu věřil: „Snažil jsem se o pohodu mezi holkami,
tréninky nebyly zaměřeny až tak na kondici, která nám oproti jiným družstvům trochu chyběla, ale spíše na hru s míčem. Nevnucoval jsem holkám složitá cvičení, chtěl jsem, aby je tréninky bavily, a to co se snažily natrénovat v „malých hrách“, přenesly do
mistrovských utkání. A i když se ne vždy všechno podařilo, a především v utkáních se sparťanským béčkem, holky poznaly, co jim
ještě chybí, v ostatních utkáních nám to přineslo i výsledky a konečné třetí místo, z něhož máme obrovskou radost.“

Nejlepší střelkyní družstva byla Hrabaňová s 10 góly. Komárková
přispěla 7 brankami, Skálová 5, Odehnalová 4. Nejvíce minut odehrály Skálová, Otrubová, Šanderová, Řezáčová, Hrabaňová, Kalášková, Špičková a brankářka Šefčíková.
Soutěž úspěšně dokončily i dorostenky, které ve 2. lize obsadily
druhé místo za Baníkem Ostrava. Za Líšní skončily Olomouc a Zlín.
Tým vedli Michal Lukáč a Zdeněk Rotrekl. Nejlepší střelkyní je
Rotreklová se 34 góly, dále Chodilová 28 a Skoumalová 12. Nejčastěji, kromě trojice střelkyň, byly na hřišti ještě Hanzlová a brankářka Milanová. Celkem v sezoně nastoupilo 19 hráček.
l Miloslav Vlašić

Přijede Baník
V sobotu 30. 7. začíná nový ročník F:NL, jehož rozlosování nebylo v době uzávěrky známo. Líšeňský tým se na soutěž bude
připravovat v prvním prázdninovém měsíci řadou přípravných
zápasů: 2. 7. v Pohořelicích s domácím Sokolem, 6. 7. doma
s Baníkem Ostrava (17 hod.), 9. 7. v Prostějově s 1. SK, 16. 7. se
Zlínem v 11 hod. O místě zápasu se jedná. Generálka se uskuteční 23. 7. s některým soupeřem z druholigové scény.
l Dagmar Wallová
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