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ZDARMA
Slovo starosty
Zaměřeno na aktuální
problémy i budoucnost Líšně
Zapojení občanů do rozhodování
obce, srozumitelné argumenty a vyjádření radnice, rozhodování ve prospěch
občanů Líšně všude a vždy, kde a když
je to možné, jsou hodnoty, které hájím
a prosazuji. Musím však zároveň upozornit, že i samospráva
má své limity – nemůže rozhodnout mimo platné zákony
a nestojí nad státní správou a statutárním městem Brnem.
Přesto však zůstává mnoho rozhodnutí a oblastí, kdy je možné na základě veřejných debat a zdravého rozumu hájit naše
společné zájmy. Co se tedy konkrétně událo?
V pondělí 16. 2. 2015 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň
uskutečnilo veřejné projednání – provoz staveništní dopravy
v ulici Markovičově. Společně s občany jsme zhodnotili
a vyhodnotili negativní dopady nákladní dopravy. Jednomyslně jsme dospěli k odmítnutí tohoto záměru a dali to
jasně najevo. Jsem přesvědčen, že právě účast občanů na veřejném projednání a společný postup, umožněný zákonem,
vedl k nespornému úspěchu, tedy, že firma Inex s.r.o. ve středu 4. března 2015 stáhla žádost o povolení provozu staveništní dopravy přes ulici Markovičovu.
Další debata se konala 9. 3. 2015 a týkala se „Kostelíčku“
– představení návrhu zadání připravovaného regulačního
plánu. Cílem je chránit významnou líšeňskou kulturní památku – poutní Kapli Panny Marie Pomocnice. Představili
jsme zadání regulačního plánu ve fázi záměru, abychom jej
mohli doplnit o podněty vzešlé z diskuze. Zdůrazňuji, že
společně stojíme na začátku složitého procesu, který může
vést k všeobecně prospěšné regulaci výstavby, která je podmíněna souhlasy majitelů pozemků. Bude to náročný proces, možná pro osobní zájmy nemožný, ale to nikdy nezjistíme, pokud se o dobrou věc nepokusíme.
Časté debaty, otevřenost a setkávání s občany jsou
součástí mé práce v líšeňské politice. Vedle dalších transparentních opatření dávají možnost občanům aktivně se
podílet na správě obce, kontrolovat ji a zaujímat relevantní
stanoviska. Společně tak vytváříme z Líšně domov nás
všech.
Břetislav Štefan, Váš starosta
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Zveme občany na

veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 23. 4. 2015

ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva
a Rady MČ Brno-Líšeň naleznete aktuálně na

www.brno-lisen.cz.

Líšeň sobě: Paměś Líšně
čtvrtek 23. dubna 2015 v 18.00 hod.
v Dělňáku Líšeň (Klajdovská 28).

Závěr 2. světové války v Líšni

Boje o obec, úkryt líšeňských obyvatel v lesích,
odsun Němců z Líšně.
Přednáška pana Rostislava Brzobohatého
a beseda s pamětníky.
Pokud máte doma staré fotografie, jakékoli materiály nebo
vlastní vzpomínky na období konce války, znali jste osobně
či z vyprávění někoho, kdo toto období prožil, nebo máte-li zprávy o někom, kdo byl z německé rodiny a musel z Líšně odejít,
přijďte nám o tom povyprávět. Můžete také kontaktovat pana
Brzobohatého, který materiály shromažďuje – 732 640 216.
V rámci pořadu „Paměť Líšně“ se potkáváme s těmi, kteří si
pamatují Líšeň takovou, jakou ji většina z nás již nezná. Zprávy
o lidech a místech zachycených na starých fotografiích i o tom, jak
lidé dříve žili a společně sdíleli svůj čas, mohou být inspirativní
i pro nás – pro náš vztah k místu, v němž žijeme, a které se neustále
mění. Tyto střípky minulosti zachováváme prostřednictvím videozáznamů, které zpřístupňujeme na portálu www.vlisni.cz.

Pøejeme všem ètenáøùm
Líšeòských novin
radostné a v klidu prožité
svátky velikonoèní.
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,

v pondělí 9. 3. 2015 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskutečnila veřejná debata – představení návrhu zadání připravovaného regulačního plánu.
Na základě této veřejné debaty byl Odborem územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň upraven Návrh zadání na
vypracování regulačního plánu Kostelíček.
Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček je
nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu. Tento upravený Návrh zadání na vypracování regulačního plánu
Kostelíček bude předán ke schválení:
– Stavební komisi;
– Radě MČ Brno-Líšeň;
– Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň.
Pokud Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček bude schválen, bude společně s Podnětem k pořízení
regulačního plánu předán pořizovateli – Magistrátu města
Brna, Odboru územního plánování a rozvoje.
Pořizovatel – Magistrát města Brna, Odbor územního
plánování a rozvoje:
– předá Podnět k pořízení regulačního plánu k projednání Zastupitelstvu města Brna k odsouhlasení;
– pokud Zastupitelstvo města Brna odsouhlasí pořízení regulačního plánu a vznese nějaké připomínky k Návrh zadání na
vypracování regulačního plánu Kostelíček, upraví pořizovatel na základě nich předložený návrh zadání regulačního
plánu;
– pořizovatel zajistí projednání návrhu zadání regulačního
plánu.
Doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou (oznámení o vystavení návrhu zadání regulačního plánu se vyvěsí na úřední desce pořizovatele a městské části) a zašle návrh zadání dotčeným
orgánům a městské části, pro kterou regulační plán pořizuje.
Každý může uplatnit do 15 dnů písemné požadavky na obsah zadání! Dotčené orgány mohou uplatnit do 30 dnů ode
dne obdržení návrhu vyjádření s požadavky na obsah zadání.
K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.
Na základě požadavků a vyjádření pořizovatel upraví návrh zadání a předloží ho Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň ke
schválení spolu s vyhodnocením, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány. Zadání schvaluje
Zastupitelstvo města Brna, které rozhodlo o pořízení.
Více informací o průběhu vzniku Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček naleznete na:
http://www.brno-lisen.cz/s53.
Děkujeme všem, kteří se veřejné debaty zúčastnili, vyjádřili
svá stanoviska a pomohli nám při dopracování Návrhu zadání
na vypracování regulačního plánu Kostelíček v katastrálním
území Líšeň.
Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň
Děkuji Vám za spolupráci.

Smart city –
drobné věci pomáhají
Zastřešení tramvajové zastávky Masarova a autobusové
zastávky Vlkova přináší vyšší komfort do městské hromadné
dopravy. Prošlapové chodníky, zatravňovací tvárnice a drobné
úpravy veřejných prostor, za použití zdravého rozumu a potřeb
obyvatel, jsou drobnostmi, které vytvářejí funkční obec bez
překážek v pohybu občanů.

Zbývá mnoho drobností, které je potřeba napravit a vyřešit, ale neměli bychom je podceňovat a přehlížet na úkor velkých projektů. Domnívám se totiž, že i malé zlepšení může být
pro konkrétního občana zásadní, proto jsem rád, že se nám to
v Líšni postupně daří.
Břetislav Štefan

Zapojte se do projednávání
plánu mobility
Plán mobility, přesněji řečeno: plán udržitelné městské mobility
ve městě Brně, je zásadní dokument analyzující problémy a navrhující jejich řešení ve všech oblastech městské mobility. Pojem mobilita
zahrnuje vše, co souvisí s pohybem obyvatel ve městě – od pěší dopravy, přes městskou hromadnou, individuální automobilovou, nákladní či cyklistickou dopravu. Vše, s čím se každodenně potýkáme,
vše, s čím dennodenně počítáme, bez čeho se neobejdeme a co máme
možnost ovlivnit právě teď – v roce, kdy vzniká Plán mobility v Brně.
Zveme vás k účasti na veřejné diskusi k analytické části plánu
mobility, která se koná v úterý 24. března od 17.00 hodin ve velkém sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39.
Diskutovat se bude o první, analytické, části plánu mobility,
o silných a slabých stránkách, ohroženích i příležitostech mobility
v našem městě. Po projednání analytické části dokumentu bude připravena návrhová část plánu mobility. Její projednávání je naplánováno na září tohoto roku. S podklady pro jednání a dalšími informacemi o plánu mobility se můžete seznámit na www.mobilitabrno.cz.
Iva Machalová
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Harmonogram blokového čištění místních komunikací v r. 2015
Termíny blokového čištění

Sídliště Líšeň

Úsek č. 1 – ulice Vlkova, Strnadova, Štefáčkova, Houbalova, Masarova, Synkova, včetně parkovišť před domy.
21. 4., 2. 6., 31. 8., 5. 10. 2015 + pouze parkoviště 10. 6., 29. 9. 2015
Úsek č. 2 – ulice Podruhova, Zikova, Elplova, Poláčkova, Kotlanova,
Horníkova, včetně parkovišť před domy.
28. 4., 9. 6., 8. 9., 15. 10. 2015 + pouze parkoviště 10. 6., 29. 9. 2015
Úsek č. 3 – ulice Molákova, Hochmanova, Bednaříkova, Jírova, Konrádova, Rotreklova, J. Faimonové od býv. samoobsluhy vlevo, Nad
lomem, Velká Klajdovka, Rovnoběžná, Podbělová, včetně parkovišť
před domy.
2. 4., 9. 6., 15. 9., 20. 10. 2015
Úsek č. 4 – ulice Michalova, Ševelova, Koutného, Hubrova, Hájkova,
Bartákova, Goldova, Rotreklova, J. Faimonové od býv. samoobsluhy
vpravo, Svánovského, Kosíkova, Puchýřova, Popelákova, Za klášterem, včetně parkovišť před domy.
9. 4., 16. 6., 22. 9., 27. 10. 2015

Stará zástavba Líšně

Úsek č. 5 – ulice Klicperova, Rašelinová, Kocourkova, Neklež, Kubíkova, Šilarova, Nivky, Slíny, Nešverova, Herbenova, Ochozská,
Scheinerova, Fučíkova, Mezicestí, Mařákova, P. Velikého, Heydukova, Bačovského, Jablonského, Bří. Pelíšků, Vaváková, Letecká, Poslušného, včetně parkovišť před domy.
24. 3. a 25.3., 26. 5., 18. 8., 27. 10. 2015
Úsek č. 6 – ulice Kubelíkova, Samoty, Střelnice, Habří, M. Kříže,
Chmelnice, Markovičova, Klajdovská, Salajní, Štítného, Krameriova,
Breicetlova, Podhorní (1–11, 2–32), Zahradní, Pohankova, nám. Karla IV., Horákovská, Poledníkova, včetně parkovišť před domy.
31. 3., 28. 5., 20. 8., 29. 10. 2015
Úsek č. 7 – ulice Obecká, Staré Zámky, Záleského, Podlesná, Pod
cestou, Kostelíček, Kniesova, Ječmínkova, Podhorní (lichá č. 25–29),
Macháčkova, Ondráčkova (levobřežní), Velatická, Zlámanky, Jateční, Podolská, Kučerova, Trnkova, Bodlákova, R. Knose, Kotulánova,

Wintrova, Bukovského, Hřbitovní, včetně parkovišť před domy.
2. 4. a 3. 4., 28. 5., 20. 8., 22. 10. 2015

Oznámení blokového čištění

Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných dopravních značek na komunikacích a jejich součástech sedm dnů před
tímto čištěním.

Povinnosti k zabezpečení blokového čištění

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství
zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do
osmé hodiny ranní z označených komunikací a jejich součástí.

Sankce

Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech,
lze uložit sankci podle § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst. 6 zákona
č. 13/1997 Sb. – silniční vozidlo, které brání provedení blokového čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.

Odtahy vozidel při blokovém
čištění 2015
Akciová společnost Brněnské komunikace a.s. bude v roce 2015,
tak jako v předchozích letech, zajišťovat odtahy při blokovém čištění
a to prostřednictvím firmy Černý.
Vozidla provozovatelů, kteří v době blokového čištění nerespektují dopravní značení, budou odtahována na odtahovou plochu –
Drážní 9, areál F. K. Holoubek, Slatina.
Cena za odtah a parkovné jsou stávající, tj. 1800 Kč vč. DPH za
odtah, parkovné 120 Kč/den. Výdejní doba ve všední den je 8.00 až
17.00 hod., v sobotu a v neděli, po telefonické domluvě – 548 217 484,
602 737 673 – pan Pilman.
Vrácení vozidla zpět na místo nacházející se v lokalitě původního
odtahu bude pouze v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena za odtah včetně 1 dne parkovného činí v tomto
případě 3720 Kč vč. DPH.

Kdo je připraven, nebývá zaskočen
Přepadení – slovo, ze kterého až mrazí.
Pro napadené osoby jde zpravidla o natolik
traumatizující zkušenost, že na dlouhou
dobu poznamená jejich psychiku. Středem
zájmu pachatelů této trestné činnosti se stávají nejen úředníci v bankách a prodavači
v obchodech, ale někdy také lidé na ulicích.
A jak potvrzují i strážníci, Brno v tomto
ohledu bohužel není žádnou výjimkou.
Oběťmi majetkové či násilné kriminality
se často stávají ženy, senioři a hendikepovaní
lidé, kteří patří mezi nejohroženější skupiny
obyvatelstva. Příkladem může být případ,
který nedávno zaznamenala Městská policie
Brno. Mladá žena se v sobotu večer po setmění vydala ven s patnáctitisícovou hotovostí
ve své kabelce. Šla úplně sama a cestu si naplánovala přes opuštěný park.
Je třeba zdůraznit, že na vině nikdy není
oběť, byť oloupení či jinak zneužití lidé často
i pod tlakem okolí podléhají sebeobviňování.
Na druhou stranu, spoléhat se pouze na to, že
„mně se to přece stát nemůže“, není příliš
šťastné. Určitě je vhodné mít alespoň základní povědomí o tom, jak se zachovat. Zkuste
líšeňské noviny

se teď zamyslet a sami sebe se zeptat, co byste
v takové situaci dělali vy. Jak byste reagovali?
Čeho byste si všímali?
V souvislosti s obrannou strategií odborníci nejčastěji doporučují, aby napadená osoba útočníka zaskočila nebo šokovala. Tím
může odrazit jeho útok nebo přinejmenším
získat čas na rozmyšlenou co dělat dál a kdy
přivolat pomoc. Nepřipravenost a ryzí improvizace napadeného výrazně nahrává pachateli. Říká se, že kdo je připraven, není
zaskočen. A tady to platí do puntíku. Zmírnit
negativní následky případného útoku lze třeba některým z technických prostředků osobní ochrany, jakými jsou například obranný
sprej, paralyzér či intenzivní světelný zdroj.
Začne-li se napadený efektivně bránit a dá
jasně najevo, že není pasivní obětí, útočníka
tím překvapí. Hodně agresorů totiž preferuje
snadné cíle, a tak raději své snažení vzdá.
Ze statistik vyplývá, že lidé, kteří vystupují
sebevědomě, jsou mnohem méně přepadáni.
Počítejte vždy raději s tou nejhorší variantou – s nevšímavostí kolemjdoucích. Bohužel jsou v řadě případů rádi, že jich se to

netýká. A někdy možná ani reálně nevěří, že
by napadenému dokázali účinně pomoci.
Rada pro přihlížející je jasná: snažte se alespoň co nejdřív přivolat hlídku městské nebo
státní policie. Policii při dalším šetření pomůže co nejpřesnější popis útočníka. Všimněte si proto hlavně pohlaví, rasy, věku, výšky, váhy, účesu, oblečení a případně směru,
kterým utíkal. Velmi tím usnadníte pátrání.
Ze všeho nejlepší však je udělat maximum pro to, abyste se do této zátěžové situace nedostali. Proto dbejte především těchto
klíčových doporučení: nechoďte po setmění
sami přes neosvětlená místa, tmavé průchody nebo opuštěné ulice, pokud nutně nemusíte. Buďte zdravě nedůvěřiví vůči cizím lidem a sledujte, co se kolem vás děje. Máte-li
podezření, že jste pronásledováni, zkuste se
dostat do blízkosti jiných (i neznámých)
osob. Pokud to není možné, aspoň předstírejte, že telefonujete.
V případě jakékoliv mimořádné události
se obraťte na tísňovou linku městské (156)
nebo státní policie (158).
Pavel Šoba
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Životní prostředí a veřejný prostor

Hády – jak je neznáte
Není snad jediného Brňana, který by neznal Hády – jednu z nepřehlédnutelných dominant Brna. Kopec s televizním vysílačem na
vrcholu a z dálky viditelným rozsáhlým vápencovým lomem, který
ukrojil více než polovinou jižního svahu. Těžba vápence výrazně
změnila vzhled kopce.
A není snad jediného Líšňáka, který by alespoň jednou do těchto
míst nezavítal. Ať už na procházky, pouštět draky, sledovat z vyhlídky ohňostroje či prostě jen obdivovat neobvyklou krásu tohoto území. Hády zkrátka mají i dnes svoje kouzlo a bohatství.
Po úplném zastavení těžby v roce 1997 přicházela řada developerských či stavebních firem se svými návrhy na využití tohoto území.
Výjimkou nebyl ani nápad vytěžené území zavézt zeminou nebo zastavět. Tímto krokem by se nenávratně zničila fauna i flóra, včetně
několika desítek ohrožených druhů, které se na tomto území vyskytují. Že je toto místo geologickou, botanickou i zoologickou perlou,
pochopili členové ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády (dále jen PSH)
už dávno a v r. 2000 založili spolek za účelem ochrany tohoto území.
PSH nejen že těmto destrukčním snahám pomohl zabránit, ale
také se díky němu podařilo v okolí lomu vyhlásit další chráněné lokality a obnovit cennou přírodu v celém lomu. Tato organizace o celé území pečuje a snaží se ho co nejvíce zpřístupnit a představit veřejnosti.

Ochrana území

Územní ochrana Hádů je plošně poměrně rozsáhlá. Nacházejí se
zde tři zvláště chráněná území o rozloze cca 1 km2 – národní přírodní rezervace Hádecká planinka, přírodní památka Kavky a přírodní
památka Velká Klajdovka. Udržovat takové území není lehký úkol
a zapojit se určitě mohou i dobrovolníci. PSH tyto lokality pravidelně
seče či odstraňuje výmladky náletových dřevin. Tato péče je velice

plochy jsou atraktivní pro mnohé druhy bezobratlých. Při troše štěstí zde můžeme potkat třeba kudlanku nábožnou, či malinkého, avšak
velmi vzácného červeného pavoučka stepníka rudého. V hromadách
klestí nebo kamení nachází svůj nový domov ještěrka zelená či užovka hladká. Jezírka Růženina lomu mají trochu odlišné obyvatele.

Koniklec velkokvětý, foto L. Tichý

Poletují zde modrá a rudá šidélka, vážka čtyřskvrnná, v rákosí hnízdí rákosník obecný, svou večerní árií nás upoutá ropucha obecná.
Okolní keřové porosty jsou domovem mnoha ptačích druhů, například krutihlava obecného. Z větších savců zde žijí poměrně rozšířené
druhy –srnec obecný či liška obecná, přesto je pro městského člověka
setkání s nimi vždy nevšedním zážitkem.

Naučné stezky

Přírodu nelze uzavřít a izolovat, chceme-li ji efektivně chránit.
PSH se proto snaží ji pro obyvatele Brna co nejvíce zpřístupnit. Na
Hádech existují už dvě naučné stezky. První NS „Hády a údolí Říčky“,
vznikla už v roce 2002. Má několik variabilních tras o různých délkách. Můžete na ni vyrazit ze čtyř výchozích bodů v dosahu MHD
– z konečné tramvají v Obřanech, od líšeňského hřbitova, z Mariánského údolí a z rozcestí nad hotelem Velká Klajdovka. Celkem je na
ní 17 zastavení a naučných panelů. Druhá NS „Hádecké lomy a okolí“
byla otevřena teprve nedávno – v listopadu 2014. Tvoří ji okružní trasa v délce 3 km a má celkem 8 zastavení a naučných panelů. Začátek
i konec této naučné stezky je u velké brány do prostoru bývalého lomu
na Hádech.

Lamy

Dalším výrazným počinem PSH bylo v roce 2011 založení Lamacentra – malého chovu lam alpak v nejspodnější části lomového
(pokračování na straně 6)

Stepník moravský (alias Stepník rudý), foto J. Procházka

důležitá, protože invazní druhy jako např. trnovník akát či topol kanadský by svou expanzí pomalu ale jistě zlikvidovaly stanoviště chráněných druhů.
Co je to vlastně invazní druh a jak může ohrozit jiné rostliny?
Invazní rostlina je taková, která se v naší přírodě přirozeně nevyskytovala, byla sem v minulosti zavlečena a začala se samovolně v novém prostředí šířit. Například trnovník akát je schopný bez potíží
růst i na neúrodných půdách. Celá rostlina kromě květů je jedovatá
a do půdy vylučuje látky, které jsou pro ostatní rostliny toxické. Akát
tak pomalu ale jistě vyhubí většinu původních rostlin.
Jak může být opuštěný lom, tedy člověkem úplně zničené území,
něčím unikátní?
Mnoho rostlin a živočichů může přežít pouze na málo úživných
stanovištích. Takové prostředí je však v naší krajině čím dál vzácnější. Bývalý těžební prostor nabízí nové a zcela odlišné prostředí, které
řada organismů ochotně zabydluje. Zvolna zarůstající, prosluněné
4

Mládě lamy – Ríša, foto E. Řičánková
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení přátelé,
přijměte srdečné pozvání na velkou rodinnou akci
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2015. V pořadí již 6. ročník Pálení čarodějnic v Líšni pro nás připravuje LCOS ve spolupráci s Restaurací
U Fidela a nově také s Kulturním centrem
Líšeň, které zajistí zábavné odpoledne pro naše
nejmenší čarodějnice a čaroděje.

PŘEJEME
KRÁSNÉ
VELIKONOCE

Pro ty z vás, kteří jste akci ještě nenavštívili nebo jste
v Líšni nově přistěhovaní, vezměte rodinu, děti, kamarády a přijďte se pobavit, zasmát a nechat své
ratolesti vyřádit na čerstvém vzduchu.
Pro děti jsou připraveny hry, skákací hrad nebo vyhlášení nejlepších čarodějnických kostýmů, jež budou oceněny dárkem. Milou pozorností od LCOS
bude již tradičně zdarma špekáček a pitíčko pro
všechny děti, které se zúčastní her. Čarodějnický

u

fid
ela

pAlenI
CAr Dejnic

rej zakončíme symbolickým upálením čarodějnice
a ohňostrojem. LCOS mimo jiné také zajistí po celé
odpoledne hudební produkci a kolektiv restaurace U Fidela se postará o dobré jídlo a pitný režim.
Všichni pořadatelé se na nás těší a vzkazují: „Kostým
a dobrou náladu s sebou J“. Za nepřízně počasí
bude akce přesunuta na nejbližší náhradní termín.
Děkujeme za pochopení. Sledujte aktuality na www.
lcos.cz nebo www.ufidela.cz.

CE
RESTAURA

pORADAJI 6 ROCNIK
RODINNE AKCE

u

fid
ela

Sobota 25.4.2014 od 14 hod. / LCOS - Masarova 7, Brno-Líšeň
Skákací hrad, hry, diskotéka, opékání špekáčků, ocenění kostýmů, upálení čarodějnice, ohňostroj.
ZDARMA ŠPEKÁČEK A PITÍČKO PRO DĚTI, KTERÉ SE ZÚČASTNÍ HER.

CE
RESTAURA

2.4.
2.–6.4.
8.–30.4.

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12
Zelený čtvrtek
Velikonoční kuchyně
Vítání jara gastronomickými
specialitami

30.4. ČARODKY PRO DOSPĚLÉ 18+
Jelikož se nám děti vyřádí v sobotu, připravili
jsme na čtvrtek 30.4. pálení čarodějnic pro
dospělé. Oheň, živá hudba, venkovní grilování
a dobré pití zajištěno. Přijďte spálit starou
čarodějnici a pořídit si pořádného draka nebo
milou opici. J

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

DUBNOVÉ VÝHODNÉ CENY (od 6.4.2015)
Afrin nosní sprej menthol/heřmánek 15 ml 89 Kč
Prostamol Uno 90 tobolek
598 Kč
Cemio Kamzík 60 tobolek
329 Kč
Corega fixační krém, dvojbalení 2x40 g
139 Kč
Glucadent zubní pasta, dvojbalení
99 Kč
Almiral, gel od bolesti, 250 g
189 Kč
Persen 40 tobolek
99 Kč
Exoderil, kožní roztok proti plísním, 10 ml 129 Kč
Ibalgin Duo Effekt gel 100 g
179 Kč
Tena Lady Normal 24+12 ks zdarma
149 Kč
Gaviscon Liguid Peppermint 300 ml
109 Kč
SUNAR VÝHODNĚ
Dvojbalení Sunaru 3 a 4, 2x 600 g
Sunar premium 2, 3, 600 g
Sunar 5+1 balení ZDARMA

líšeňské noviny

399 Kč
299 Kč

TOP KVALITA, NÍZKÉ CENY
6.4.–18.4.
Vepřová kýta 99 Kč/kg
Krůtí prsa 158 Kč/kg
20.4.–2.5.
Vepřový bok s kostí 56 Kč/kg
Vepřová krkovice s kostí 86 Kč/kg
TIPY NA GRILOVÁNÍ
O SVATOJAKUBSKÉ NOCI
výborné čarodějné klobásky a maso
Na základě Vašich požadavků nabízíme
nově také čerstvou zeleninu.

PROMOAKCE
1.4.

ODUKTŮ
ČESKÝCH PR
IA

TEREZNY*
A
O
C MP 1.4.Y
2 ETIK
SM N**
O
K
RI
MO
CE
DER
U
E

* TEREZIA COMPANY
Česká firma Terezia Company se zabývá
výrobou 100% přírodních produktů ze zdraví
prospěšných hub a rostlin. Ke každému
nákupu sáček dětských multivit.
Rakytníček jako DÁREK. Navíc při nákupu
2 produktů KRÉM NA RUCE ZDARMA.
** DERMOKOSMETIKA EUCERIN
Sleva 20% a možnost odborné konzultace
s dermo-poradkyní. Navíc
ke krému řady Hyaluron-Filler
Micelární voda 125 ml
ZDARMA.

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12
O VELIKONOČNÍ NEDĚLI 5.4.
OTEVŘENO 8-12 hod
VELIKONOČNÍ PEČENÍ NA VLASTNÍ OČI
Od středy 1.4. do soboty 4.4. jsme pro Vás
připravili ukázky pečení přímo v naší prodejně.
Seznámíme se s pečením v silikonových formách
a naučíme se, jak jednoduše upéct velikonočního
beránka a muffiny.
VELIKONOČNÍ DÁREK
Od pátku 3.4.do neděle 5.4. získáte k nákupu
nad 199 Kč velikonoční mrskačku
ZDARMA.
PÁNVE BALLARINI
Ve dnech 16.4.–18.4. se v naší
prodejně uskuteční
prezentace značkových
pánví Ballarini
s praktickou ukázkou
zdravého vaření.
AKCE -50%
NA VYBRANÝ SORTIMENT
Při nákupu dvou a více kusů z vybraného
sortimentu získáte slevu 50% na každý druhý
levnější výrobek.

LÍŠEŇSKÁ DROGERIE
PO–PÁ 8–19 / SO 8–12
O VELIKONOČNÍ NEDĚLI 5.4.
OTEVŘENO 8-12 hod
KVALITA z Německa
Vernel aviváž
49 Kč
Kuschelweich aviváž 49 Kč
WeiBer Riese prací gel 99 Kč
TÝDENNÍ AKCE
6.–11.4. Domestos WC gel
13.–18.4. Fa sprchový gel
20.–25.4. Fa Deo spray
27.–30.4. Linteo ubrousky
(vlhčené, 72 ks)

99 Kč
29 Kč
32 Kč
35 Kč
17 Kč

29 Kč

ŠÁTEK JAKO DÁREK
k nákupu vybrané tělové a pleťové kosmetiky
nad 199 Kč
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Životní prostředí a veřejný prostor
(dokončení ze strany 4)

komplexu, lomu Džungle. Kromě spásání travních porostů mají tato
zvířata ještě jednu důležitou funkci: jsou ideálním prostředníkem
pro práci s dětmi. V Lamacentru se po celý rok konají ekovýchovné
programy pro děti, o víkendech je otevřeno pro širokou veřejnost
a pořádají se zde každý měsíc zajímavé akce. Stádo lam alpak se pomalu rozrůstá o další členy, postupně přibyly i čtyři ovečky a v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na malé překvapení – další zvířecí obyvatele. Také se od 1. dubna výrazně rozšíří otevírací doba pro
veřejnost – bude otevřeno v sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hodin.
Všechny akce, podrobnosti k nim či novinky v Lamacentru najdete na www.lamacentrum.cz a na facebooku.
Plánované měsíční akce letošního roku:
19. 4. – komentované stříhání oveček (od 14:00 hodin)
25. 4. – účast na akci Den Země
17. 5. – Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky +
zážitkový den v Lamacentru

14. 6. – setkání s přírodou
30. 8. – loučení s létem + lamí křtiny
13. 9. – den otevřených dveří v přírodní památce Kavky +
oslava lamích narozenin
10.–11. 10. – zvířata v novém prostředí
25. 10. – dýňování
15. 11. – lampiony na Hádech
6. 12. – Mikuláš v Lamacentru
Na závěr bychom rádi pozvali všechny čtenáře Líšeňských novin
na dobrovolnickou brigádu – úklid celého území od odpadků a černých skládek. Brigáda se koná v neděli 19. 4. od 10.00 hodin. Prosíme všechny dobrovolníky, aby se ohlásili předem na telefonu
608 434 564 kvůli zajištění dostatečného počtu pracovních rukavic
a úklidových pomůcek. Všechny brigádníky velice rádi přivítáme!
Stanislava Švédová,
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
www.pshady.cz

pořádá
pořádá

HÁDECKÉ
HÁDECKÉ

OVČÍ VLNOBRANÍ

OVČÍ VLNOBRANÍ

které se koná dne 19.4.2015 od 14:00 do 16:00 hodin
Lamacentru
které se koná dnev 19.4.2015
odHády
14:00 do 16:00 hodin

18. dubna 2015 v 9:00
před ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1

Základní škola Horníkova se zapojuje do
celorepublikové kampaně a organizuje úklid
blízkého okolí školy a rekreační oblasti Hády.
Přijďte nám pomoct dělat Líšeň krásnější!!
Dejte nám o své účasti vědět na zr@zshornikova.cz,
nebo se registrujte jako dobrovolník přes uvedený web
(přihlášeným rukavice a oběd ZDARMA zajištěn).

Tušíte kolik asi váží střihačský strojek?
v Lamacentru
Hádyneutekla?
A jak chytit
ovci aby střihači
Přijďte se k nám podívat!
Mistr střihač vás provede
samotným
procesem
střiže, ale vysvětlí a ukáže
Tušíte nejen
kolik asi
váží střihačský
strojek?
všechny potřebné nástroje,
představí
druhy
ovčí vlny
včetně jejích jedinečných
A jak chytit
ovci aby
střihači
neutekla?
vlastností, její zpracování a využití.

Přijďte se k nám podívat!
Mistr střihač vás provede nejen samotným procesem střiže, ale vysvětlí a ukáže
všechny potřebné nástroje, představí druhy ovčí vlny včetně jejích jedinečných
vlastností, její zpracování a využití.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, děti do 3 let zdarma
Více informací: www.lamacentrum.cz nebo www.facebook.com/Lamacentrum
Těšíme se na vás!

Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, děti do 3 let zdarma
Více informací: www.lamacentrum.cz nebo www.facebook.com/Lamacentrum
Těšíme se na vás!

ZŠ Horníkova se stará o čistotu
svého okolí – Hády
Nejprve odklidíme drobné odpadky v samotném areálu školy a jeho nejbližším okolí. Poté se vydáme na blízké Hády k Růženinu lomu. Bude-li dost času a dobrovolníků, zvládneme
i horní část Hádů. Jakožto cíl odpoledních procházek Líšňáků,
si zaslouží toto místo vypadat k světu.
Po práci se můžete těšit na teplý oběd ze školní jídelny (přihlášení dobrovolníci – na mail zr@zshornikova.cz nebo web
www.uklidmecesko.cz a propojením s naší konkrétní úklidovou
akcí). Jedná se o 2. ročník celorepublikové kampaně.
Naší škole není přírodní prostředí okolí školy lhostejné, proto se školní parlament zapojuje do akce a těšíme se i na vás.
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KLAS – Klub aktivních seniorů
Místo setkávání – farní kavárna ve farním dvoře –
vždy sudý pátek 16.00–17.30 hod.
Termíny a témata setkání:
3. 4. setkání odpadá
17. 4. „Nauč nás počítat své dny“ (Ž 90) –
hosté a autoři Viola a Augustin Svobodovi
1. 5. setkání odpadá
15. 5. Oslava svátku rodin (vystoupení dětí MŠ Neklež)
29. 5. A k životu patří slzy i smích (jóga smíchu)
Jménem všech účastníků vás na setkání srdečně zve
animátorka KLASu Iveta Kolářová.
líšeňské noviny

Spolky a sdružení

Program Klubu důchodců BrnoLíšeň, o.s. na duben až září 2015
Duben 2015
17. 4.
14. 4.
12. 4.
28. 4.

Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – zdravotní přednáška
Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – volná zábava

n 18. 4., 9.00–12.00 hod. na Dělňáku v Líšni
budete mít možnost na JARNÍ BURZE levně
nakoupit dětské oblečení, hračky a sportovní
potřeby od narození do 15 let (i těhotenské).
Vstup zdarma.

Květen 2015

n Jednorázový keramický sobotní
n workshop.
V tomto jednodenním kurzu se zaměříme na
techniku plastického modelování.
11. 4. od 16.00 do 18.00 hod. tvoření.
25. 4. od 16.00 do 18.00 hod. glazování.
Určeno pro rodiče s dětmi. Cena 400 Kč.
Přijďte si vyrobit vlastní jarní výzdobu.

Červen 2015

n
n

16. 5. Dělňák – taneční zábava
12. 5. ÚMČ Jírova – vystoupení souboru „Líšňáček“
ke Dni matek
19. 5. Dělňák – „Jubilanti“
26. 5. ÚMČ Jírova – volná zábava
12. 6.
19. 6.
16. 6.
23. 6.

Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – taneční zábava
od 15. hod. schůzka na konečné autobusu 55
v „Bistru u mlýna“
30. 6. od 15. hod. schůzka na konečné autobusu 55
v „Bistru u mlýna“
Od července do září se uskuteční schůzky v 15 hod. na konečné
autobusu v „Bistru u mlýna“: 7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8.,
11. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9.

Září 2015

15. 9. ÚMČ Jírova – volná zábava
22. 9. Dělňák – taneční zábava
29. 9. ÚMČ Jírova – volná zábava
Vycházky od dubna každou středu ve 14 hod., sraz na nám.
Karla IV. Všechny srdečně zveme.

www.pastelka.net
info@pastelka.net
nám. Karla IV. 4
Brno – Stará Líšeň
tel.: 725 816 804

KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ v Líšni

Naučíte se
– jak odpovídat na dětský hněv
– jak reagovat na odmlouvání a dětský negativismus
– jak vychovávat bez křiku a trestání
– jak děti účinně povzbudit bez přemíry odměn
V kurzu budete mít možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat
klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při
výchově svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními
rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz. Získáte tipy
a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím
prostředí.
Každou středu od 17.30 do 20.00 hod., začátek 15. 4. 2015,
1× za 14 dní. Cena 1250 Kč, pár 2300 Kč, 9 lekcí.

Zájezdy
27. 4.
20. 5.
18. 6.
24. 6.
17. 9.
17. 10.
21. 10.

termální lázně Mosonmagyovár
Bratislava
termální lázně Dunajská Streda
Opava, Hradec nad Moravicí
termální lázně Mosonmagyovár
vinný sklep Kobylí
Polsko

Klub důchodců Brno-Líšeň, o.s.

Bleší trh v Líšni

najdete vedle farmářských trhů
od 9.00 do 12.00 hod. na Jírově ulici
v termínech 11. dubna, 16. května,
13. června.
Nevyhazujte věci, které jsou
funkční – třeba levným prodejem uděláte někomu radost. Prodejte to, co vám
doma přebývá, nepotřebné
dary nebo to, co máte dvakrát. Přijďte nakoupit levně
potřebné i nepotřebné.
Kontakt:
www.trhyvlisni.cezweb.eu
775 078 077.

líšeňské noviny
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Školství
KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

Stalo se

Salesiánské oslavy

V roce 2015 oslavujeme tři důležitá výročí
– 200 let od narození Dona Boska (zakladatele salesiánů), 120 let od posvěcení líšeňského kostela sv. Jiljí a 20 let od založení
Salesiánského střediska mládeže. V duchu
těchto výročí se nese i celý školní rok v Salesku.

něm dovádí parta mladých lidí. Ti zdatnější
z nás také ve světlech reflektorů a v rytmu
taneční hudby rozhoupali své boky a to přímo na ledě! Všichni návštěvníci párty se
mohli zúčastnit zábavné soutěže, jejíž výhrou bylo mnoho zajímavých cen. Když hodiny odbíjely desátou večerní, byl čas říci si
dobrou noc a začít se těšit na další společné
setkání v klubu VeSPOD!
pali

Chystáme pro vás
VeSPOD

30. 4. Battle futsal
Pro všechny kdo mají rádi fotbal, hrají fair
play a je jim alespoň 13 let.

ODRÁŽEDLOVÉ ZÁVODY
Zveme všechny malé děti a jejich rodiče na
ODRÁŽEDLOVÉ ZÁVODY, které se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna od 10.00 hodin
v Salesku na hřišti. Nastartujte svoje odrážedla, motorky, tříkolky, koloběžky či kola
a přijeďte do Saleska. Můžete se těšit na nejrůznější disciplíny pro vás i vaše „vozidla“,
závodní dráhu i medaili pro vítěze. Startovné: 10 Kč za dítě. V případě deště se akce nekoná!
PŘESPÁNÍ PRO NEJMENŠÍ V SALESKU
Nabídka pro děti (4–6 let) navštěvující programy pro předškoláky. Sejdeme se v pátek
24. dubna v 16.00 hod. v Salesku a domů se
rozejdeme v sobotu 25. dubna v 16.00 hod.
Program: hry, soutěže, výlet do přírody.
Cena: 150 Kč. Na akci je nutné přihlášení
přes www.salesianivali.cz.
Těší se na vás Martina Kosíková

Tábory s tradicí a příběhem
Připravili jsme pro vás řadu zajímavých akcí.
Některé již proběhly – Ponožkový bál, Otevření kluziště pro zimní bruslení, Oslava
svátku Dona Boska, vydání Salesiánského
občasníku SaVo se zaměřením právě k významným událostem a také v rámci programu SaVIO proběhla zajímavá přednáška
třech našich salesiánů, kteří momentálně
v Líšni působí. Napříč celým rokem probíhá
také v minigalerii Salesko výstava „Zpátky
do minulosti“, která fotografickými dokumenty mapuje celých dvacet let salesiánského díla. Můžete zde také shlédnout fotografie
všech salesiánů, kteří zde od začátku celého
díla působili. Vstupte s námi do tohoto jubilejního roku a sledujte doprovodné akce na
našem webu salesko.cz.
rl

VeSPOD PÁRTY NA LEDĚ

Letošní ledovou plochu v Salesku jsme
mohli využívat až do konce jarních prázdnin, a tak jsme nasadili na nohy brusle
a rozjeli to na VeSPOD párty!
Nemusíte se však bát, nebrousili jsme parkety ve VeSPOD, ale klouzali se na saleskovém
kluzišti! Jednalo se totiž o premiérovou párty
na ledě! Proto každý, kdo měl v tento den výhled na saleskové kluziště, mohl vidět, jak na
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Přestože je léto ještě pár měsíců před námi,
rozbíhá se nám plánování v pořadí už dvacátých prázdnin v Salesku v podobě příměstských i pobytových táborů.
Salesiánské prázdninové pobyty pro děti
a mládež označované jako chaloupky mají
u nás dlouhou tradici sahající do hluboké totality. V té době byly podobné aktivity státem
pronásledovány a postihovány. Pojem chaloupky tak získal nádech tajemna a dobrodružného příběhu. Něčeho, co je obestřeno
zvláštní lákavou aurou…
Dnes vám naštěstí podobné tábory můžeme
nabídnout oficiálně a beze strachu. Věříme,
že si z naší nabídky vyberete a stejně jako
v minulosti, budou snad i vaše děti s napětím
očekávat příběh, který jim může změnit život, určitě bude ale patřit k těm hezkým okamžikům jejich života.
Pro ty, kteří chtějí využít nabídky příměstských táborů, nechybí osvědčené sportovně
laděné, jako jsou fotbal, florbal, volejbal, ping
pong, míčové a pohybové hry. Letos nově
jsme přidali badminton a in-line bruslení.
Na těchto táborech je kladen důraz na zlepšení a průpravu dovedností v daném sportovním odvětví. Nebude chybět ani spousta
her, výletů a jiných aktivit. Takže se nemusíte bát, že by vaše děti po dvou dnech nechtěly míč ani vidět. Letos jsou nově zařazeny

také výtvarné tábory – keramický a výtvarně
tvořivý. Rok od roku hojnější zastoupení mají tábory pro předškolní děti. Letos je jich pro
vás připraveno dokonce šest. Nově je zařazen
jeden tábor pro kategorii 5–7 let a fotbalový
předškolák.
Mezi pobytové tábory patří osvědčená vodácká akce Vltavské splutí a pro zdatné zkušené vodáky Liquid expedition, který tentokrát míří na divoké řeky francouzských Alp.
Již třetím rokem se koná tábor Forest VeSpod
pro mládež od 14ti do 26ti let. Zde na účastníky čeká výzva, která je donutí vydat se na
cestu do sebe sama a najít tam to nejlepší, co
v nich je. Adrenalin, únava, napětí, ale také
přátelství, radost, a společný prožitek vítězství čeká na všechny, kdo se přihlásí. Již čtvrtým rokem se koná paintballový a airsoftový
tábor na tábořišti uprostřed lesů za Moravskými Knínicemi, tentokrát pod názvem
Stargate Atlantis. Samozřejmě nemohou
chybět ani tábory s křesťanskou tématikou
pro různé skupiny dětí.
Věříme, že si v našich táborech najde každý
to své. Pokud se tak stalo i u vás, nechte své
děti ponořit do příběhu, který má svůj počátek na našem táboře. Tam ale nekončí. Každé
dítě si pak odchází po vlastní cestě. My mu
jen nabídneme směr, kudy jít. Lukáš Zajíček
Více na www.salesko.cz.

líšeňské noviny
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ČTVRTKOVÁNÍ
Termín: 23. 4., 9.30–11.30 hod.
Háčkované náramky z korálků
Cena: 200 Kč
VÍKENDOVÁ AKCE PRO MAMINKY
A DĚTI
V termínu 15.–17. května připravujeme víkendový pobyt pro maminky a děti na faře
v Čučicích. Bližší informace najdete na webu
Saleska.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Násilí v islámu, jeho součást
nebo dezinterpretace
Petr Pelikán – orientalista, arabista, překladatel, analytik, působí jako honorární konzul
Súdánu v České republice.

ZŠ Novolíšeňská

Partnerská škola ČVS
Dne 9. 12. 2014 ve 12 hodin nám byl předán certifikát Partnerské školy Českého volejbalového svazu. Jsme mezi 27 školami v republice, kterým se této cti dostalo!
Předání certifikátu se zúčastnili dva zástupci ČVS p. Richard
Wiesner a p. Ivan Pelikán, starosta Líšně p. Břetislav Štefan, p. ředitel
Josef Novák, p. zástupkyně Dana Mindlová a Iveta Dyková a trenéři
volejbalu Pavla Kočvarová, Regina Psohlavcová a Hana Kubišová
a samozřejmě nechyběly ani volejbalistky ze ZŠ Novolíšeňská. Po
vzájemném přivítání všech zúčastněných a hostů panem ředitelem se
ujala slova p. uč. Kočvarová, která představila spolupráci ZŠ Novolíšeňská a oddílu TJ Junior, jednotlivá družstva, která u nás trénují,
a soutěže, které hrají. Prostřednictvím fotografií v prezentaci jsme si
zavzpomínali na volejbalové i jiné sportovní akce, které jsme s děvčaty prožívali.
Poté došlo k předání Certifikátu z rukou pana Richarda Wiesnera
z ČVS do rukou ředitele školy p. Josefa Nováka. Zástupce ČVS i pan
starosta nám popřáli hodně sportovního štěstí, udělali jsme si společnou fotku na památku a po krátké přátelské besedě se rozešli zase
za svými povinnostmi. Po předání certifikátu následovala přednáška
a praktické ukázky práce s dětmi 1. stupně. Pan Pelikán předvedl
všem vyučujícím tělesné výchovy, jak se dá efektivně a zajímavě zaměstnat 30 dětí v tělocvičně. Ocenili jsme zejména fakt, že pracoval
s našimi dětmi a s naším nářadím a načiním. Věnoval nám také své
DVD, ve kterém je spousta inspirace pro nás trenéry a vyučující. Vše
probíhalo v radostné a přátelské atmosféře, která byla příslibem další
spolupráce při našem snažení vést děti ke sportu. Doufejme, že svému
„novému titulu“ budeme dělat čest!
Pavla Kočvarová, vyučující TV na ZŠ Novolíšeňská

Přednáška by měla pojednat o tom, jak islám
pohlíží na sebe sama ve vztahu ke světu a dějinám lidstva.
Měla by vysvětlit, co skutečně znamenají
alespoň některé z islámských pojmů užívaných často v médiích jako Korán, šaría,
sunna, šía, fatva, imám apod., protože mnoho nedorozumění pochází z jejich nesprávného chápání.
O jaká islámská ustanovení se mohli opírat
atentátníci ve Francii? Z jakých islámských
pozic vychází Islámský stát?
Kdy: úterý 21. 4. v 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

Integra se mění ve vzdělávací
institut
V současnosti se líšeňské gymnázium Integra transformuje ve
Vzdělávací institut INTEGRA BRNO, jelikož kromě osmiletého
a čtyřletého gymnázia zahrnuje i základní školu, mateřskou školu,
speciálně-pedagogické centrum i středisko volného času. Integra
tak vzdělává žáky od dvou do dvaceti let, a to s důrazem na individualitu každé osobnosti. Rádi bychom vám jednotlivé součásti institutu, který je fakultní školou Masarykovy univerzity a školou
přičleněnou k UNESCO, stručně představili.
Gymnázium osmileté a čtyřleté má tradici od roku 1992, soustředí se na poskytování všeobecného vzdělávání v malých kolektivech
průměrně s patnácti žáky ve třídě. Důraz klademe mj. na anglický
jazyk, informační technologie a kritické myšlení. Naši maturanti zatím vždy u státní maturity uspěli a téměř všichni studují na prestižních univerzitách domácích i zahraničních. V současné době mají
páťáci či deváťáci možnost přihlásit se do druhého kola přijímacího
řízení.
Novinkou je otevření první třídy základní školy, a to od 1. září
2015, která již byla zařazena do Rejstříku škol Ministerstva školství.
Kromě anglického jazyka a individuálního přístupu k žákům v malých kolektivech využijeme při
vzdělávání i spolupráci s gymnáziem a jeho pedagogy. V těchto týdnech se můžete zúčastnit zápisu
do naší první třídy.
Naše školka se po dvou letech
existence stala vyhledávaným předškolním zařízením, které si buduje dobrou pověst mezi líšeňskými školkami. Maximálně sedmnáctičlenný kolektiv využívá výhod kvalitního předškolního vzdělávacího zařízení s atraktivním a hodnotným školním vzdělávacím
programem.
Speciálně-pedagogické centrum poskytuje od roku 1995 odborné
speciálně-pedagogické a psychologické služby žákům (především
středoškolákům s tělesným handicapem), jejich rodičům a pedagogům. Pomáháme řešit problémy žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami nejen v Líšni, ale obecně na jižní Moravě.
Středisko volného času „Koníček“ nabízí od roku 1998 smysluplnou náplň volného času pro žáky Integry i pro veřejnost. Široká
škála volnočasových aktivit zahrnuje především keramickou dílnu
a výtvarnou dílnu, ale v případě zájmu i dramatický kroužek, sportovní hry, pěvecký sbor, tvůrčí psaní, cvičení i další kroužky.
Budeme rádi, když se o kvalitách našeho zařízení přesvědčíte
sami, ať už jako rodiče na návštěvě a při spolupráci s naší školou,
nebo jako žáci při studiu. Pevně věříme, že vám Vzdělávací institut
INTEGRA BRNO je a bude nejen dobrým sousedem, ale i výjimečnou školou, která je tu pro vás.
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., Vzdělávací institut INTEGRA BRNO – gymnázium,
základní škola a mateřská škola, s. r. o. • www.integra.cz

líšeňské noviny
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Angličtina na ZŠ a MŠ Horníkova
Uvědomujeme si, jak důležité je pro
současné školáky, aby se seznamovali s cizími jazyky a nejrůznějšími způsoby prohlubovali jejich znalost. Jazyková vybavenost do budoucna zásadně přispěje ke
konkurenceschopnosti našich žáků na
trhu práce. Schopnost domluvit se ve světovém jazyce by měla patřit k devízám
našich odborníků. Musíme prostě umět
prodat šikovné české ruce.
Základní škola by měla nabídnout vedle náročné standardní výuky angličtiny
a dalších světových jazyků, jako je němčina
a dosud poněkud opomíjená ruština, i další
příležitosti, kdy budou žáci mít možnost
cizí jazyk použít. Proto jsme se zaměřili na
nejrůznější projekty, které tyto možnosti
přinášejí.
Hned v září jsme se ve spolupráci s organizací AIESEC uspořádali týdenní projekt Edison. Byla nám zprostředkována
návštěva několika zahraničních studentů
z celého světa (např. Brazílie, Egypt, Bulharsko, Čína, Írán), kteří našim žákům
představili své domovské země a poté společně připravili její veřejnou prezentaci. Ta
se uskutečnila v bezmála dvouhodinovém
maratonu nazvaném Global Village. Na
programu byla nejen poutavá prezentace
zeměpisných a kulturně-historických faktů, ale i typické tance, představení vyrobených masek či ochutnávka tradičních pokrmů. Naši žáci jsou dodnes s některými
stážisty v kontaktu a těší se na další ročník
této inspirativní akce. Velký dík patří i obětavým rodičům našich žáků, kteří stážisty
po čas projektu u sebe ubytovali, a poskytli jim tak příležitost poznat naši svébytnou
středoevropskou kulturu.
Od října se účastníme spolu s jazykovou školou Hello a Vysokou školou báňskou projektu Rodilí mluvčí do škol. V jeho
rámci pak nalezneme několik souběžných
aktivit (všechny jsou finančně kryty z evropských fondů). Nejdříve zmiňme rodilého mluvčího Eugena Reynoldse z Irska,
který dochází každý pátek do hodin angličtiny. Žáci jsou tak vystavováni přirozenému jazyku, hrají hry, které rozvíjejí jejich
slovní zásobu. Navíc, česky se prostě nedomluví.
Od září u nás funguje Anglická družinka ve spolupráci s jazykovou školou Frog.
Vždy jeden den v týdnu jsou běžné činnosti v družině vedené v angličtině. Nejedná se
o výuku jazyka, ale o další možnost setkat
se s angličtinou v běžném životě. Mnoho
z nás zná řadu slovíček a gramatických pouček, ale bojí se je v reálné situaci použít.
Anglická družinka, metoda CLIL nebo
různé naše projekty mají za cíl zvyknout si
na to, že slyšet angličtinu a komunikovat
v ní je zcela normální a není se čeho obávat.
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Třináct našich pedagogů také zdarma
dochází do kurzů angličtiny, aby zlepšili
nejen svoji vybavenost po stránce běžné
komunikace v tomto jazyce, ale také, aby
obohatili svoje učitelské kompetence o znalost metody CLIL. Ta, laicky řečeno, spočívá v dílčím využití angličtiny v hodinách
ostatních předmětů, především přírodovědných, kde se užití
této metody přímo
nabízí. Naše škola věnovala nemalé prostředky na nákup
speciálních učebnic,
které by měly učitelům používání této
metody usnadnit.
V neposlední řadě se snažíme také
naučit psát projekty
v rámci programu
Erasmus+, které bychom chtěli do budoucna využít k navázání partnerského vztahu s nějakou
zahraniční školou, primárně ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Momentálně hledáme
partnera v Maďarsku a Polsku a budeme
vděční za každou pomoc čtenářů Líšeňských novin se získáním kontaktů na základní školy v těchto zemích. Jsou nám totiž geograficky blízko, zároveň máme zajištěno, že se naši žáci při komunikaci
s vrstevníky bez angličtiny neobejdou.
Abychom dále vyhověli těm, pro něž je
velkou motivací k učení anglického jazyka
cestování, nabídli jsme našim žákům šestidenní studijně-poznávací zájezd do Anglie,
který se uskuteční v prvním červnovém
týdnu. Žáci budou bydlet v hostitelských
rodinách v jižní Anglii, navštíví řadu významných míst jako je Londýn, prehistorické astronomické hodiny Stonehenge
či třeba slavné akvárium Sea Life Center.
Každé dopoledne pak absolvují výuku angličtiny s rodilým mluvčím na jazykové škole v Brigtonu.

Na naší škole funguje i kroužek anglické konverzace a podařilo se nám získat rodilého mluvčího i pro jazyk německý. Pro
nadané žáky jsme na konci ledna uspořádali školní kolo soutěže v anglickém jazyce.
Žáky, kteří se umístili na medailových pozicích, najdete v aktualitách na našich webových stránkách. Sdružení rodičů Horní-

ček uvolnilo prostředky na zakoupení
hodnotných cen pro tyto žáky, včetně celobarevných anglických komiksů pro vítěze.
Podpora nadaných by měla být pilířem
školství v každé zemi, která bere svoji budoucnost vážně. Nemůžeme si dovolit nechat zplanět talent. Ti nejschopnější totiž
budou jednou vytvářet pracovní místa pro
ty, kterým se tolik nedaří.
Je tedy jen na našich žácích, aby nabízených možností co nejvíce využívali a aby
v tomto ohledu cítili podporu nejen naší
školy, ale i svých rodičů. Vzdělání vždy něco stojí, ale je to investice s velikou návratností v budoucnu. Naši předkové chodívali na zkušenou „na handl“ do Německa
a Rakouska, aby nabyli nové zkušenosti
nejen odborné, ale hlavně jazykové. Naše
možnosti jsou dnes o poznání širší a hlavně je lze realizovat už v dětském věku. Nepromarněme tuto příležitost!
-cel-

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných
událostí“ na ZŠ Masarova
Začátkem března zpracovávali žáci 6. a 7. ročníků dané téma v hodinách výchovy
ke zdraví a výchovy k občanství. Každá třída se rozdělila do skupin. Jejich zástupci
si zvolili různé situace – autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace. Pomocí návodných otázek se skupiny pokusily co nejpřesněji popsat správný postup
během dané události. Poté svoje nápady upřesnily podle nastříhaných lístků se
správnými i špatnými odpověďmi. Teprve pak si žáci zkontrolovali svou práci podle
vzorového řešení. Dalším úkolem bylo vytvořit nástěnný přehled, který bude sloužit
jako učební pomůcka. Žáci také odpovídali na testové otázky týkající se mimořádných událostí (pokud neznali některé odpovědi, mohli si je vyhledat na vystavených
přehledech). Na závěr každá skupina „poučila“ své spolužáky, jak by se měli (a neměli) během dané mimořádné situace chovat.
D. Dosoudilová, ZŠ Masarova
líšeňské noviny

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstský keramický tábor
Příměstský volejbalový tábor
Barevné prázdniny
Vzhůru do oblak
Příměstský tábor oratoře
Příměstský sportovní tábor: Badminton
Pohádkový týden
Miniškolka Maceška
Miniškolka Maceška
Klubíčko pohádek
Z pohádky do pohádky
Malý farmář
Draci
Miniškolka Maceška
Příměstský fotbalový tábor
Ze života hmyzu
Příměstský tábor pro mladší děti
Cestovatelé po galaxii
Příměstský včelařský tábor pro děti
Příměstský fotbalový tábor - předškoláci
Týden jako v pohádce

29.6. - 3.7.

děti 7 - 14 let

1200 Kč

Salesko

29.6. - 3.7.

děti 8 - 13 let

1200 Kč

Salesko

29.6. - 3.7.

děti 3 - 6 let

1500 Kč

Školka Pastelka

1.7. - 3.7.

děti 6 - 12 let

750 Kč

Kotlanka

6.7. - 10. 7.

děti 7 - 14 let

1200 Kč

Salesko

6.7. - 10. 7.

děti 8 - 13 let

1200 Kč

Salesko

7.7. - 10.7.

děti 3 - 6 let
děti 2 - 4 roky

1200 Kč

Školka Pastelka

200 Kč/
dopoledne
200 Kč/
dopoledne

Kotlanka

7.7. - 10.7.
13.7. - 17.7.
13.7. - 17.7.

děti 2 - 4 roky
maminky
a děti 2 - 6 let

rodič 550,1. dítě 550,2. dítě 300,-

Kotlanka
Salesko

3. a další dítě zdarma

13.7. - 17.7.

děti 4 - 6 let

1200 Kč

Salesko

13.7. - 17.7.
13.7. - 17.7.

děti 6 - 12 let

1250 Kč
1500 Kč

Kotlanka
Školka Pastelka

200 Kč/
dopoledne

Kotlanka
Salesko

20.7. - 24.7.

děti 3 - 6 let
děti 2 - 4 roky

20.7. - 24.7.

kluci 7 - 11 let

1200 Kč

20.7. - 24.7.

děti 3 - 6 let

1500 Kč

Školka Pastelka

20.7. - 24.7.

děti 7 - 11 let

1200 Kč

Salesko

27.7. - 31.7.

děti 6 - 12 let

1250 Kč

Kotlanka

27.7. - 31.7.

děti 6 -10 let

1900 Kč

Pastelka

27.7. - 31.7.

kluci 4 - 6 let

1000 Kč

Salesko

děti 2 - 4 roky

rodič 550,1. dítě 550,2. dítě 300,-

Salesko

3.8. - 7.8.

3. a další dítě zdarma

Příměstský sportovní tábor: Florbal
Hokus Pokus aneb v kůži vynálezce 2
Příměstský fotbalový tábor II.
Příměstský výtvarný tábor
V lajně
Příměstský sportovní tábor: Míčové a pohybové hry

Cestovatelé po světadílech
Ten umí to a ten zas tohle
Olympijský víceboj
POBYTOVÉ TÁBORY
Liquid Expedition
STARGATE ATLANTIDA
Forest Vespod III
Vltavské splutí

3.8. - 7.8.

kluci 9 - 14 let

1200 Kč

Salesko

10.8. - 14.8
10.8. - 14.8.

děti 6 - 12 let

1250 Kč

Kotlanka

kluci 8 - 13 let

1200 Kč

Salesko

10.8. - 14.8.

děti 10 - 15 let

1500 Kč

Salesko

17.8. - 21.8.

děti 7 - 10 let

1200 Kč

Salesko

17.8. - 21.8.

děti 8 - 13 let

1200 Kč

Salesko

17.8. - 21.8.

děti 6 - 10 let

1500 Kč

Pastelka

24.8. - 28.8.
24.8. - 28.8.

děti 4 - 6 let

1200 Kč

Salesko

děti 9 - 15 let

1250 Kč

Kotlanka

3.7. - 12.7.
19.7. - 1.8.

děti starší 18 let

4500 Kč

Francie

kluci 14 - 18 let

4000 Kč

Tábořiště Moravské Knínice

27.7. - 2.8.
2.8. - 9.8.

14 - 20 let

1800 Kč

Čučice

12 - 18 let

2700 Kč

Vltava

Více informací na adresách příslušných institucí: PASTELKA www.pastelka.net, info@pastelka.net, SALESKO www.salesko.cz, tabory@salesko.cz,
KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ www.kclisen.cz, info@kclisen.cz, MINIŠKOLKA MACEŠKA www.maceska.luzanky.cz, maceskakotlanka@luzanky.cz

líšeňské noviny
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Velikonoce jsou tady!

Sávitrí

Jarmark s pohádkou

O Velikonoční neděli se na líšeňském Dělňáku uskuteční jarmark
s tradičním velikonočním zbožím. Děti se mohou těšit na nejrůznější soutěže a také na pohádku Rákosníček a jeho rybník v podání divadla Scéna. Pohádka začíná v 16:00 h.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, ne 5. 4. 2015, 15:00–18:00 h

Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává o lásce a síle princezny
Sávitrí, která vysvobodí svého prince ze zajetí smrti. Vhodné pro děti MŠ a ZŠ.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, út 28. 4. 2015, 10:00 h

Krok do přírody
Za ptáky do Mariánského údolí

Koncerty
Jablkoň

Chybí vám po zimě energie? Přijďte ji doplnit
hudbou a vitamíny. Vitální rytmická hudba, písničky drsné, laskavé, smutné, veselé a hlavně
hravé. Plno energie a nejrůznější tváře jedné
kapely. Takové jsou koncerty skupiny Jablkoň,
držitele dvou Andělů a mnoha dalších ocenění.
Čeká vás koncert s ovocným překvapením…
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, pá 17. 4. 2015, 19:30 h

Čeká vás přibližně tříhodinová komentovaná procházka lesy nad
Mariánským údolím, pozorování ptáků, poslech ptačího zpěvu
a určování druhů podle jarních hlasů. Akce je součástí kampaně
Brněnské dny pro Zemi.
Provází: Leoš Řičánek, člen České společnosti ornitologické
Místo a čas srazu:
Zastávka MHD Mariánské údolí (bus č. 55), 18. 4. 2015, 9:00 h

Dny pro Zemi v Líšni

Naposledy v tomto cyklu sedmi koncertů se rozezní zámek Belcredi hudbou v podání studentů Hudební fakulty JAMU. Tentokrát se představí katedra zpěvu.
Zámek Belcredi, Pohankova ulice, út 21. 4. 2015, 19:00 h

I Líšeň se letos zapojí do kampaně Magistrátu města Brna Brněnské dny pro Zemi od 17. do 26. dubna 2015. Kulturní centrum připravuje v pondělí 20. dubna jednodenní festival, kde si návštěvníci vyrobí přírodní mandalu. V rámci akce proběhne zahájení dvou
výstav Brněnské odpadky v čase a Chráněná příroda Brna a projekce
pořadu Jak nakrmit lidstvo o zakladatelích moderního šlechtitelství a s představením několika pracovišť současných šlechtitelů.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, po 20. 4. 2015, 17:00 h

Nezmaři 2015

Projekt Líšeňský senior

JAMU na zámku Belcredi

Nezmaři patří mezi nejznámější české folkové skupiny. Jejich písně Ráno bylo
stejný, Musíš jít dál či Bodláky ve vlasech téměř zlidověly. Nezmaři několikrát
vyhráli Portu a dvakrát získali Zlatý klíč, tedy cenu
pro nejlepší skupinu roku
v kategorii Folk&Country.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, pá 24. 4. 2015, 19:30 h

Divadlo
Komedie Ani za milión!

Co má společného zpustlý
strážce majáku s madam
z nejvyšší francouzské společnosti? Vůbec nic! Přesto
spolu stráví den a noc na
bohem zapomenutém místě, bojují o holý život a mají společné tajemství, které
navždy spojí jejich existence. Hrají: Michaela Kuklová
a Marcel Vašinka.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, st 15. 4. 2015, 19:00 h

Pro děti
Rákosníček a jeho rybník

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet je rybníček Brčálník
a bydlí tam Rákosníček. Vyrazte s námi do jeho světa, plného hravosti, humoru a písniček. Vhodné pro děti MŠ a ZŠ.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, ne 5. 4. 2015, 16:00 h
12

Kulturní centrum Líšeň vypracovalo projekt, jehož cílem je vytvoření podmínek k rozmanitému a smysluplnému trávení času seniorů, uspokojení jejich specifických potřeb a využití jejich životních
zkušeností. Projekt je součástí širší koncepce o spolupráci se seniory, na níž se spolupodílí městská část, Rodinné centrum Pastelka, Klub seniorů a Kulturní centrum Líšeň. Začátkem dubna 2015
bude zahájena pilotní verze, která nabídne seniorům aktivity
v pěti oblastech: tvořivé, kondiční, vědomostní, klubové, zábavné. KC Líšeň bude přímo spolupracovat se seniory, kteří tak budou
mít možnost se aktivně podílet na fungování a náplni centra pro
seniory (například formou dobrovolnické spolupráce).

Fotografický projekt Spolu a zvlášť

Kulturní centrum Líšeň zahájilo spolupráci s VUT. Fotografický
projekt VIA Líšeň Spolu a zvlášť reaguje na skutečnost, že i když
je Líšeň formálně jeden administrativní celek, ve skutečnosti zde
existují dva světy – „starý“ a „nový“. Spolu se studenty fotografie
pod vedením doc. Ireny Armutidisové hledáme místa prolínání
a setkávání. Chceme prostřednictvím umění poukázat na to, že
rozdíly jsou pouze na povrchu a ve své podstatě lidé sdílí mnoho
společného. Od března do června 2015 skupinka osmi studentů
bude procházet Líšní s fotoaparáty a zachycovat míjení a setkávání dvou líšeňských světů. Studenti mají jmenovky a dopis, potvrzující, že spolupracují na projektu. Výsledkem bude fotografická
výstava z Líšně a o Líšni, která bude mít vernisáž v září a o které
se dozvíte i z Líšeňských novin. Kulturní centrum Líšeň prosí obyvatele Líšně o trpělivost a součinnost se studenty.
Pro bližší informace k programu nás kontaktujte:
Kulturní centrum Líšeň, p.o.
E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň,
NOVĚ TAKÉ paní Marie Fidlerová, Šimáčkova 14, Brno-Líšeň.
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB:
web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň

líšeňské noviny

Přehled
bohoslužeb
o velikonočních svátcích
ve farnosti Brno-Líšeň

2. dubna – Zelený čtvrtek
Kostel sv. Jiljí 18.00 hod.
Salesko 18.00 hod.
3. dubna – Velký pátek
Kostel sv. Jiljí 18.00 hod.
Salesko 18.00 hod.
4. dubna – Bílá sobota –
Velikonoční vigilie
Kostel sv. Jiljí 20.00 hod.
Salesko 5. dubna v 5.00 hod.
5. dubna –
Neděle velikonoční – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Kostel sv. Jiljí
7.00, 10.00, 18.00 hod.
Salesko 8.30 hod.
6. dubna –
Pondělí velikonoční
Kostel sv. Jiljí 7.00, 10.00 hod.
Salesko 8.30 hod.

Sport

ZŠ Novolíšeňská

ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň a TJ Junior
pořádá turnaj líšeňských a spřátelených škol
v minipřehazované 2. a 3. tříd
dne 8. 4. 2015 ve 13.30 hodin
do 15. 3. 2015 na e-mail: pavla.kocvarova@zsnovolisenska.cz
nebo sms na tel. 603 845 763
Prezentace: 13.15 h v kabinetě TV na ZŠ Novolíšeňská
Předpokládaný konec kolem 15.30 h.
Družstva: 3–4členná (minimálně 1–2 dívky v družstvu)
Přihlášky:

Máte děti, které se rády hýbou a umí alespoň trochu házet míčem? Tak přijďte
k nám na turnaj v minipřehazované. Ceny budou pro všechny!
Hraje se na hřišti 4,5 m × 6 m (šířka). Hraje se odlehčeným míčem
(180–210 g). Hrají 3 hráči (1 náhradník – není nutné). Podává se
přehozením míče přes síť v postavení za zadní čarou (4,5 m). Poté
je míč soupeřem chycen, hozen
spoluhráči. Nelze hrát první míč
přes síť. V poli lze přihrát jednou
nebo dvakrát, pak je nutné hrát
míč přes síť. Hráči se točí při ztrátě
míče nebo po dvou podáních
(chceme zamezit tomu, aby jeden hráč odehrál celé utkání – jde nám o to, aby
si zahráli všichni). Zisk bodu je po umístění míče do pole soupeře (na zem)
nebo po chybě soupeře. Hraje se do 7 bodů, konec je rozdílem 1 bodu (7:6).
Pořadatel může změnit utkání na hru na čas (např. 5 minut), pokud to počet
přihlášených družstev bude vyžadovat.
Partnerem akce je Kulturní centrum Líšeň.
inzerce

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC

Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice

tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
Provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00

Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm,
výška dle potřeby do 26,20 cm)

Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH

(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)

Slevy:

2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %,
4× a více uveřejnění – 15 %.

líšeňské noviny

Objednávky pohřbů – kompletní pietní služby
Koliště 7
tel.: 545 422 121
Jihlavská 1 tel.: 543 212 816
Lužánecká 2a tel.: 545 212 740
Vídeňská 9 tel.: 515 917 103
Pekařská 52 tel.: 513 034 969

Nepřetržitý svoz zesnulých: 603 11 33 00
www.pohrby.cz

13

Inzerce: 180 x 100 mm
inzerce

V Brně pro Vás
V Brně
otevíráme
pro Vás otevíráme
novou pobočku
novou
Generali.
pobočku Generali.

Výprodej vozů ŠKODA Rapid
ŠKODA RAPID:
v na
Porsche
Brno právě
teď
Přijďte
se podívat
Přijďte
seslavnostní
podívat
na
otevření,
slavnostní
otevření,
SKVĚLÁ ZPRÁVA SE ŠÍŘÍ
RYCHLE
Využijte jarního výprodeje skladových vozů

ŠKODA
Rapid. Vybírat
můžete
z různých barev,
které proběhne
které
3. proběhne
března
2015.
3. března
2015.
motorizací i výbav. Více na www.skodavbrne.cz
Díky ŠKODA Rapid získáte:
dostatek prostoru i skvělý poměr ceny a užitné
hodnoty
rozsáhlou bezpečnostní výbavu
nadčasový design

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA IN-LINE
BRUSLÍCH

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MAJÍ VAŠE DĚTI RÁDY SPORT A CHTĚJÍ PROŽÍT
PORSCHE
BRNO Brno
agenturní kancelář Brno
agenturní
kancelář
ČÁST PRÁZDNIN SPOJENÉ S POHYBEM, HROU
Řipská 13a, 627 00 Brno-Slatina
Ondráčkova 7
Ondráčkova 7
A ZÁBAVOU? PAK JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS!
Tel.: 548 421 411, e-mail: info.brno1@porsche.cz
HEPA outdoor fitness Brno pořádá již osmým
628 00 Brno-Líšeň628www.skodavbrne.cz
00 Brno-Líšeň
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km
rokem in-line školičku v Brně na Vinohradech.
Příměstské tábory jsou určeny pro děti, které
Otevírací doba: Otevírací doba:
by se rády naučily zábavnou formou jezdit na

V Brně pro Vás otevíráme

Po:
9.00 – 18.00Po:
in-line bruslích či mají zájem zdokonalit
své bruslařské
umění. Školička probíhá od pondělí do
pátku, ve třech
Út:
8.00 – 13.00Út:
termínech letních prázdnin.

9.00 – 18.00
8.00 – 13.00
novou
Generali.
14.00 – 18.00St:
14.00pobočku
– 18.00
8.00 – 15.00Čt:
8.00 – 15.00
8.00 – 13.00Pá:
– 13.00
VPřijďte
Brně 8.00
pro se
Vás
otevíráme na slavnostní
podívat

PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY NA IN-LINE BRUSLÍCH
MAJÍ VAŠE DÌTI RÁDY SPORT A CHTÌJÍ PROŽÍT ÈÁST
20. 7.A– ZÁBAVOU?
24. 7. 2015
PRÁZDNIN SPOJENÉ S POHYBEM, •HROU
PAK JSME TU PRÁVÌ PRO VÁS! HEPA
outdoor
fitness
• 10. 8. – 14. 8. 2015
Brno poøádá již osmým rokem In-line školièku v Brnì
• 17.
8. –urèeny
21. 8. 2015
na Vinohradech. Pøímìstské tábory
jsou
pro
dìti, které by se rády nauèily zábavnou
formou
jezdit
Cena je 2 600Kč za
celý
na in-line
bruslích
èi majívyužít
zájem
zdokonalit
své brustýden.
Do konce
dubna můžete
slevu
200Kč za včasný
nákup.
laøské
umìní. výuka
Školièka
probíhá
od oběd
pondìlí
do pátku,
V ceně
je zahrnuta
bruslení,
svačinky,
v restauraci,
pitný
režim,
drobnétermínech
odměny, pojištění.
V naší
nabídce jsou nejen příměstské
ve tøech
letních
prázdnin.

St:
Čt:
Pá:

20. 7. – 24. 7. 2015
10. 8. – 14. 8. 2015
Za HEPA outdoor fitness se na Vás i Vaše děti těší Romana Jirků
17. 8. – 21. 8. 2015

které 603
proběhne
Mobil: 603 574 775
Mobil:
574 775 3. března 2015.
E-mail: jana_bucikova@generali.cz
E-mail: jana_bucikova@generali.cz

tábory, ale i individuální lekce pro děti či dospělé. Více informací
naleznete na našem webu www.hepaoutfit.cz nebo na tel. čísle
737 312 500.

otevření,

novou pobočku Generali.

které proběhne 3. března 2015.

Přijďte
se podívat na slavnostní
Jana Bučíková
Jana
Bučíková
vedoucí agenturní kanceláře
vedoucí agenturní kanceláře

Cena je 2600 Kè za celý týden. Do konce dubna mùžete využít slevu 200 Kè za
vèasný nákup. V cenì je zahrnuta výuka bruslení, svaèinky, obìd v restauraci,
pitný režim, drobné odmìny, pojištìní. V naší nabídce jsou nejen pøímìstské
tábory, ale i individuální lekce pro dìti èi dospìlé. Více informací naleznete
na našem webu www.hepaoutfit.cz nebo na tel. èísle 737 312 500.
Za HEPA outdoor fitness se na Vás i Vaše dìti tìší
Romana Jirkù

otevření,

agenturní kancelář Brno
Ondráčkova 7
agenturní kancelář Brno
628 00 Brno-Líšeň
Ondráčkova
7
628 00 Brno-Líšeň

Otevírací doba:

Otevírací doba:
Po:
9.00 – 18.00
Po:
9.00 – 18.00
Út:Út: 8.00 –8.00
13.00 – 13.00
St:St: 14.0014.00
– 18.00 – 18.00
Čt:Čt: 8.00 –8.00
15.00 – 15.00
Pá:
8.00 – 13.00

Pá:

8.00 – 13.00

PŘEPRAVA NEMOCNÝCH

Jana Bučíková
vedoucí agenturní kanceláře

Jana
Mobil:
603Bučíková
574
775nemocnice?
vedoucí
agenturní kanceláře
E-mail:
jana_bucikova@generali.cz

 do lékárny
ejte 2 7
Vol
4
 do lázní?
 k lékaři?
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P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“

Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod.,
So 9–12 a 14–20 hod. Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.
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inzerce
n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
n Koupím byt DB nebo OV, původní stav nevadí. RK nevolat. T.: 732 434 910.
n Hledám ke koupi dům, prosím nabídněte. T: 736 123 995.
n NABÍZÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM částečně zařízeného
RODINNÉHO DOMU V LÍŠNI na ulici Belcrediho o velikosti 2,5+1
s menším dvorkem ve vnitrobloku. Obytná plocha je 70 m2.
9900/měsíc. Čerešňák, tel. 608 700 629.
n MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
Nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.
n MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
n PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
n RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
n OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
n MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

n Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
n Ořezy, rizikové kácení, údržba zahrad apod. Tel.: 732 638 729.
n ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.

n PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.

n Vyměním byt na ul. J. Faimonové 3+1 za 4+1 na Vinohradech
nebo v Líšni (nejlépe Jírova ulice). Tel.: 733 720 088.

n MALÍŘ POKOJŮ, tel. 604 518 776, Brno.

n Vyměním byt 3+1 na ul J. Faimonové za 2+kk, nepožaduji doplatek (Vinohrady, Líšeň – nejlépe Jírova ulice). Tel.: 733 720 088.

n KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
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n Koupím staveb. míchačku, příp. najmu na 2–3 měsíce. Tel. 777 887 270.
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Sport

SK Líšeň a mezinárodní spolupráce
V pátek 6. března sehráli senioři SK Líšeň další přátelské utkání s celkem NK Vihor Baška z chorvatského ostrova Krk. Vzájemné
zápasy jsou součástí dvouleté spolupráce mezi oběma kluby, kdy
výběr SK Líšeň na oplátku jezdí reprezentovat brněnský klub do
Chorvatska. V pátek vyhrála Líšeň 5:1, když se hattrickem blýskl
hrající trenér líšeňského Céčka Jiří Dosoudil, další góly přidali
Carlo Taccori a Bohumír Myslín. Za hosty korigoval Boro Juničič.
Líšeňský fotbal navazoval přes mužstvo starých pánů mezinárodní
kontakty už v minulosti. V 80. letech jezdívali zkušení fotbalisté do
Drážďan, v roce 1991 pak začala vzájemná střetnutí s Erfurtem.
Na mezinárodní úrovni ale nehrají jen senioři SK Líšeň.

Od roku 2011 trvá spolupráce s partnerským městem Stuttgart,
kam každé léto vyrážejí přípravky a žáci na turnaj pořádaný celkem Sportvg. Feuerbach ve Wilhelm-Braun-Sportpark, jednou byli hráči Sportvg. Feuerbachu hosty v Líšni. „Pro nás všechny to byl
krásný zážitek. Měli jsme možnost navštívit muzeum automobilky
Mercedes-Benz, vidět svatostánek VFB Stuttgart Mercedes-Benz
Arénu a s panem Wolfgangem, jako průvodcem, pak celou krásu
a historii města Stuttgartu. Velmi milé bylo i setkání s paní starostkou části Stuttgart-Feuerbach paní Andreou Klöber,“ pochvaloval
si loňskou účast trenér Robert Rojík. Letos čeká výjezd do Německa v červnu kategorii U11.
Michal Šebela
Společné foto týmů SK Líšeň Senioři a NK Vihor Baška

Rozlosování soutěží – SK Líšeň – Ročník 2014/2015 – Jaro
Datum

Přípravka st.
U-11 A, sk. A

Přípravka st.
U-10 A, sk. B

Pá

10. 4.

Sparta „A“ 17.00 V

Sparta „B“ 17.00 V

So

11. 4.

Ne

12. 4.

So

18. 4.

Ne 26. 4.

ČAFC „B“ 16.15 V

30. 4.
1. 5.

So

2. 5.

MS „A“ 11.00 V

Pá

8. 5.

Svratka „A“ 13.00 D

Pá

15. 5.

So

16. 5.

St. Lískovec 9.30 V

Po

18. 5.

Bosonohy „A“ 17.30 V

20. 5.
23. 5.

Medlánky „B“ 10.15 D

Kohoutovice „A“ 11.30 D Kohoutovice „B“ 11.30 D

Pá

So

Přípravka st.
U-10 B, sk. D

Přípravka ml.
U-9 A, sk. A

Přípravka ml.
U-8 A, sk. B

MS 10.00 V

volno
Lelekovice 11.30 V

Medlánky „C“ 9.00 D

Žebětín 9.00 D

Žebětín 12.30 D

Soběšice „A“ 12.30 D

Soběšice „B“ 11.30 D

MCV 11.30 D

Obřany 13.00 D

volno

Kohoutovice 10.15 D

Kohoutovice „B“ 10.15 D

Obřany 9.00 D

Kohoutovice „C“ 9.00 D

ČAFC 17.30 V

ČAFC „B“ 17.30 V

volno

Start 17.00 V

Bohunice 17.15 V
Bohunice 9.00 V
volno

Svratka „B“ 11.30 D

Svratka „C“ 11.30 D

Nordic 17.00 V

volno

St. Lískovec „B“ 11.00 V

Zbroj. „A“ 10.15 D

Zbroj. „B“ 10.15 D

volno

Nordic 16.00 V

Lokomotiva 13.30 V

Bosonohy „B“ 17.00 V

Slatina 16.00 V

Slatina „B“ 17.15 V

Bílovice 15.15 D

Soběšice 14.00 D

Soběšice „B“ 14.00 D

29. 5.

So

30. 5.

Bystrc „A“ 16.00 V

Slovan „A“ 17.15 V

Slatina 9.00 D

Slatina „B“ 9.00 D

Lokomotiva 14.45 V

Lokomotiva „B“ 17.30 V

Medlánky „A“ 13.00 D

Medlánky „B“ 13.00 D
Medlánky „C“ 9.00 D

Bílovice 9.00 D

Svratka 18.00 V

Svratka „B“ 18.00 V

Svratka „C“ 18.00 V

Bosonohy 17.00 V

Bystrc „B“ 17.15 V

Bystrc „A“ 16.00 V

Bystrc „B“ 17.00 V

Slovan 16.00 V

Chrlice 17.00 V

27. 5.

Pá

Přípravka ml.
U-8 B, sk. D
Start 16.00 V

Ne 24. 5.
St

Přípravka ml.
U-9 B, sk. C

Start 17.15 V
Lelekovice 13.15 V

Medlánky „A“ 10.15 D

Čt

St

Přípravka st.
U-11 B, sk. C

Slovan „B“ 9.00 V

Ne

7. 6.

ČAFC 10.15 D

Řečkovice 10.15 D

Tuřany 11.30 D

Řícmanice 14.00 V

St. Lískovec 9.00 D

Řečkovice 9.00 D

Tuřany 11.30 D

Řícmanice 12.00 V

So

13. 6.

Zbrojovka 10.15 D

Zbrojovka „B“ 10.15 D

Chrlice 11.30 D

Chrlice „B“ 11.30 D

Sparta 9.00 D

Sparta „B“ 9.00 D

Sparta „C“ 13.00 D

volno

Přípravka st. + ml. JmKFS: So 4. 4. V; So 11. 4. V; So 25. 4. V; So 9. 5. V; So 23. 5. V; So 30. 5. V.
Minipřípravky U-7, (A, B): So 4. 4. B-Sparta 13.00 D, A-Soběšice 14.00 D; Pá 10. 4. B-Soběšice 16.00 V; So 11. 4. A-Obřany 13.00 D; So 18. 4. B-A 13.30 D; Ne 26. 4.
B-Obřany 14.00 D, A-Bosonohy 14.00 D; Čt 30. 4. A-volno, B-Bosonohy 17.00 V; Út 5. 5. B-Svratka 16.00 D, A-St. Lískovec 16.00 D; Pá 8. 5. B-volno, A-Lokomotiva 13.00 D;
Pá 15. 5. A-Bohunice 16.00 V; So 16. 5. B-Lokomotiva 16.00 V; Ne 24. 5. B-Bohunice 13.00 D, A-Bystrc 13.00 D; Út 26. 5. A-Sparta 18.00 V; St 27. 5. B-St. Lískovec 16.45 V;
Pá 29. 5. A-Chrlice 18.00 V, B-Bystrc 18.00 V; So 6. 6. B-Chrlice 9.00 D, A-Kohoutovice 9.00 D; So 13. 6. A-Svratka 13.00 V, B-Kohoutovice 10.00 V.
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