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ZDARMA
Jaké změny čekají Líšeň v letošním roce?
V oblasti dopravy se bude jednat o rozsáhlejší opravy na ulici Josefy Faimonové,
kde po dohodě s BKom a.s. dojde k opravě
povrchů vozovek a chodníků (v letošním
roce bude realizována část od BD 19 po
točnu u BD 30). Dále se bude kompletně
opravovat ve stejném rozsahu i ulice Vlkova v celé délce a částečně i ulice Strnadova.
O přesném harmonogramu probíhajících
rekonstrukcí budete informováni v dalších
číslech LN a na webu líšeňské radnice.
V letošním roce dokončíme poslední etapu
revitalizace okolí OC Masarova, a poté se
začnou opravovat veškeré přístupové cesty.
Komplexní rekonstrukce se dočká schodiště u OC Jasmín, které je již v havarijním
stavu a zároveň bude opraven chodník vedoucí ke schodišti (prostor před obchodem
Enapo). V polovině letošního roku budeme
mít hotový projekt na rekonstrukci ko-

munikací a chodníků při ulicích Elplova,
Zikova, Synkova a zadního propojení mezi
ulicemi Zikova a Synkova. Budeme pokračovat v přisvětlování přechodů pro chodce,
kde zrealizujeme přisvětlení obou přechodů na ulici Sedláčkova. TSB a.s. nám nyní
zpracovávají projekt na přisvětlení přechodu na ulici Holzova při MŠ Bří. Pelíšků a na
ulici Belcrediho, které bychom rádi zvládli
přisvětlit na podzim letošního roku.
V letošním roce proběhne v rámci sídliště rozsáhlá dosadba nové zeleně. Předpokládaný termín zahájení prací je plánován na období vegetačního klidu, tedy
v podzimních měsících. V současné době
se zpracovává projekt na úpravu vnitrobloků při ulici Kubíkova, který bychom rádi
ve spolupráci s občany připravili do realizační podoby. Výraznějších úprav se dočká
i prostor před MŠ Neklež, na místě bude

realizována dosadba
zeleně a dětské herní
prvky. Kompletní rekonstrukce se dočká
i tzv. Broďák při ulici
Kubelíkova, v tomto
místě zrealizujeme
park.
MČ Brno-Líšeň bude v letošním roce
výrazněji revitalizovat dětská hřiště. Mezi
hřiště, která se dočkají úprav a změn herního mobiliáře patří především dětské hřiště
Horníkova, Konradova, Bačovského a obě
hřiště na ulici Josefy Faimonové. Dalšími
kroky, které v této oblasti podnikneme,
jsou revitalizace sportoviště ve vnitrobloku ulic Elplova – Zikova, zde bude instalován nový povrch, oplocení a velmi podobných úprav se dočká i sportoviště za ulicí
Kosíkova. Miloš Freiberg, II. místostarosta

Harmonogram blokového čištění místních komunikací v r. 2017
Termíny blokového čištění
SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ
Úsek č. 1: ulice Vlkova, Strnadova, Štefáčkova, Houbalova, Masarova,
Synkova, včetně jejich parkovišť před domy.
3. 4., 1. 9., 16. 10. 2017 + pouze parkoviště 15. 6., 2. 10. 2017
Úsek č. 2: ulice Podruhova, Zikova, Elplova, Poláčkova, Kotlanova,
Horníkova, včetně jejich parkovišť před domy.
12. 4., 6. 9., 17. 10. 2017 + pouze parkoviště 15. 6., 2. 10. 2017
Úsek č. 3: ulice Molákova, Hochmanova, Bednaříkova, Jírova, Konrádova, Rotreklova, Nad lomem, Velká Klajdovka, Rovnoběžná, Podbělová, včetně jejich parkovišť před domy.
24. 4., 8. 9., 23. 10. 2017 + pouze parkoviště 19. 6., 6. 10. 2017
Úsek č. 4: ulice Michalova, Ševelova, Koutného, Hubrova, Hájkova,
Bartákova, Goldova, Rotreklova, Josefy Faimonové od křižovatky T
vpravo (průjezdná část), Svánovského, Kosíkova, Klajdovská (část)
včetně jejich parkovišť před domy.
26. 4., 11. 9., 24. 10. 2017 + pouze parkoviště 19. 6., 6. 10. 2017
Úsek č. 5: ulice Josefy Faimonové od ul. Novolíšeňská po křižovatku
a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), Puchýřova, Popelákova,
Za klášterem, včetně jejich parkovišť před domy a dále parkoviště
Vlkova, Strnadova a Štefáčkova s vjezdem z ulice Sedláčkova.
28. 4., 29. 9., 26. 10. 2017 + pouze parkoviště 19. 6., 6. 10. 2017

Úsek č. 7: ulice Kubelíkova, Samoty, Střelnice, Habří, M. Kříže, Chmelnice, Markovičova, Klajdovská, Salajní, Štítného, Krameriova, Breicetlova, Podhorní (1–11, 2–32), Zahradní včetně parkovišť před domy.
18. 4., 29. 8., 17. 10. 2017
Úsek č. 8: ulice Obecká, Staré zámky, Záleského, Podlesná, Pod cestou,
Kostelíček, Kniesova, Ječmínkova, Podhorní (lichá č. 25–29), Macháčkova, Ondráčkova (levobřežní), Velatická, Zlámanky, Jateční, Podolská včetně parkovišť před domy.
20. 4., 30. 8., 24.10. 2017
Úsek č. 9: ulice Bří. Pelíšků, Vaváková, Letecká, Poslušného, Pohankova, nám. Karla IV., Horákovská, Poledníkova, Kučerova, Trnkova,
Bodlákova, R. Knose, Kotulánova, Wintrova, Bukovského, Hřbitovní
včetně parkovišť před domy.
24. 4, 31. 8., 26.10. 2017

STARÁ ZÁSTAVBA LÍŠNĚ
Úsek č. 6: ulice Klicperova, Rašelinová, Kocourkova, Neklež, Kubíkova, Šilarova, Nivky, Slíny, Nešverova, Herbenova, Ochozská, Scheinerova, Fučíkova, Mezicestí, Mařákova, P. Velikého, Heydukova, Bačovského, Jablonského včetně parkovišť před domy.
13. 4., 28. 8., 16. 10. 2017

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.
(pokračování na str. 3)

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 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.
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Více informací o rozpočtu MČ Brno-Líšeň na www.brno-lisen.cz.
2

líšeňské noviny

Názory zastupitelů

Pro Líšeň pracujeme i z opozičních lavic
Jako zastupitelé Líšně zvolení za KDU-ČSL jsme se od listopadu 2016 ocitli v opozici, ale pro Líšeň nadále pracujeme a její zájmy hájíme. Jednou z priorit, kterou jsme
v našem volebním programu prosazovali,
byla snaha o regulaci výstavby v MČ tak, aby
nedocházelo k přílišnému zahušťování Líšně
a aby se nezhoršovaly podmínky bydlení pro
stávající obyvatele Líšně. To byl také důvod,
proč jsme navrhli, aby se zastupitelé Líšně
nebáli oficiálně vyjádřit svůj názor na podobu rozsáhlé výstavby, která je plánována na
polích pod ulicí Novolíšeňskou a Podbělovou. Nesdíleli jsme názor vedení radnice, že
se nemáme mezi jednání developera a zástupce města Brna (který je v tomto případě
účastníkem stavebního řízení) plést. Jsme
přesvědčeni, že jako zastupitelé líšeňských
občanů máme povinnost vyjadřovat názor

a požadavky Líšňáků, které zastupujeme.
Ctíme soukromé vlastnictví a nemáme
v žádném případě úmysl poškozovat vlastníky stavebních pozemků, ale současně vnímáme jako naši povinnost v rámci legislativních
možností v maximální možné míře prosazovat zájmy těch, kteří v Líšni již bydlí a kteří
chtějí, aby Líšeň zůstala příjemnou, klidnou
čtvrtí. Jsme rádi, že zastupitelé náš návrh
podpořili a stanovisko ZMČ Brno-Líšeň jasně vyjádřili.
Vzhledem k naší dobré spolupráci s náměstkem primátora Petrem Hladíkem jsme
také dosáhli toho, že v současné době nebude
realizována plánovaná výstavba na městských pozemcích pod ulicí Podbělová. Velmi
nás proto překvapilo, když na jednání ZMČ
měl být projednáván materiál týkající se této
výstavby. Reakcí pana náměstka Hladíka na

náš dotaz byla jeho osobní návštěva na jednání ZMČ, kdy přítomné zastupitele i občany
ujistil o svém rozhodnutí plánovanou výstavbu obecních bytů na pozemcích města
Brna pod ulicí Podbělová nezahajovat. Je pro
nás nesrozumitelné, proč dotaz z bytového
odboru magistrátu města Brna směrovaný
na městskou část inicioval přímo líšeňský
starosta. Proč bytovému odboru navrhl
i přesnou formulaci dotazu? Vyzval bytový
odbor, aby „požádal o vyjádření samosprávy
MČ Brno-Líšeň k záměru přípravy výstavby
blíže nespecifikovaného objektu bydlení
s obecními byty”. Vzhledem k výše uvedenému byl ale takový dotaz zcela zbytečný a vůbec nebylo třeba bytový odbor k jeho položení vyzývat.
Ing. Eliška Vondráčková
zastupitelka MČ

Lidovecké hrátky s pravdou kolem výstavby při ulici Novolíšeňská
aneb postoji KDU-ČSL a paní Vondráčkové nerozumím
Článek paní zastupitelky Elišky Vondráčkové mě poněkud zaskočil a zmátl. Nabyl jsem z něj pocitu, že si v Líšni všichni
s výjimkou KDU-ČSL přejeme, aby se Líšeň
zahušťovala novou výstavbou. Opak je však
pravdou, protože celé líšeňské zastupitelstvo
bojuje všemi zákonnými prostředky proti jakékoliv výstavbě na území MČ Brno-Líšeň.
Líšeňské zastupitelstvo se zatím vždy postavilo proti všem choutkám developerů, ať už
se jednalo o výstavbu za ul. Elplovou nebo při
ul. Bednaříkova, či ve staré Líšni v lokalitě
Kostelíček a dalších. Zahušťování zástavby
v MČ Brno-Líšeň je pro nás nepřijatelné
a stejně tak je tomu i v případě výstavby při
ulici Novolíšeňská, kde mají zájem o výstavbu hned dva developeři společně s městem
Brnem.
Bytový odbor Magistrátu města Brna
(BO MMB) ve spolupráci s neustále se střídajícími náměstky za KDU-ČSL již dlouhodobě plánuje výstavbu na pozemku Statutárního města Brna mezi parcelami developerů
při ulici Novolíšeňská. Postup odboru a náměstků působí velmi komicky a neprofesio-

nálně, protože se neustále mění účel využití domu. Jednou je to dům s pečovatelskou
službou, poté zase komunitní centrum
a když už náměstci za KDU-ČSL neví, společně s úředníky BO MMB, co na naše dotazy
ohledně výstavby říci, vytvoří z objektu blíže
nespecifikovaný bytový dům. Mezitím jsme
s panem starostou zváni na podivné koordinační schůzky, kde je na nás jako zástupce
samosprávy vytvářen organizovaný nátlak
za účasti úředníků BO MMB, developerů
a jejich právníků a současného náměstka za
KDU-ČSL pana Hladíka, abychom s výstavbou souhlasili a podpořili ji. Hlavním důvodem, proč postupují zástupci města s developerem koordinovaně je fakt, že by bez
vzájemné spolupráce nedokázali pozemky
dopravně napojit na stávající síť komunikací.
Když pan starosta upozornil na ustanovení statutu města Brna (čl. 18 (1) písmeno d),
ve kterém se říká, že městská část se má k záměru výstavby vyjádřit, bytový odbor o toto
vyjádření MČ Brno-Líšeň požádal. Poradní
orgány rady městské části i rada samotná (na
své 50. schůzi konané dne 22. 2. 2017) ten-

(dokončení ze str. 1)

Harmonogram blokového čištění
místních komunikací v r. 2017
Odtahy vozidel při blokovém čištění
Akciová společnost Brněnské komunikace a.s. bude v roce 2017, tak jako
v předhozích 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
v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena za
odtah včetně 1 dne parkovného činí v tomto případě 3720 Kč vč. DPH.
líšeňské noviny

to záměr nepodpořily čímž se přiklonily
k dlouhodobému názoru pana starosty i mému, který jsme na podivných koordinačních
schůzkách důrazně zastávali – nestavět na
pozemku p. č. 5089/1 bytový dům a oblast
tak dále nezahušťovat a nezatěžovat. Poté
předložil pan starosta materiál na jednání
ZMČ Brno-Líšeň, s doporučením pro zastupitele nesouhlasit se záměrem přípravy výstavby objektu.
Vzhledem ke skutečnosti, že by líšeňským zastupitelstvem záměr výstavby velmi
pravděpodobně neprošel, objevil se na scéně opět pan náměstek za KDU-ČSL Hladík
a požádal na jednání ZMČ Brno-Líšeň o stažení materiálu s rozpačitým zdůvodněním,
že o žádosti svého podřízeného bytového odboru magistrátu nevěděl. Stažení materiálu
si pak musel z procedurálních důvodů přisvojit zastupitel za KSČM, protože se straničtí kolegové pana náměstka v čele s paní Vondráčkovou – tedy zastupitelé KDU-ČSL –
k tomu jaksi neměli.
Miloš Freiberg,
II. místostarosta

Zveme občany na veřejné zasedání

Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 27. 4. 2017
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.
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Obnovená tramvaj spojí starou Líšeň s centrem Brna

Líšeňské noviny přinášejí rozhovor s náměstkem primátora města Brna Richardem Mrázkem.
Obyvatelům staré Líšně se v budoucnu výrazně zjednoduší
cestování do centra města. Město Brno totiž připravuje obnovu
tramvajové trati ze Stránské skály na Holzovu ulici, díky které
získá Líšeň další tramvajové spojení s centrem města. „Tramvaje
přepravují cestující rychleji a efektivněji než autobusy či trolejbusy. Líšeň má obrovskou výhodu v tom, že zde tramvajová trať
existovala a drážní těleso můžeme využít. Obnova původní trati

Neradi bychom, aby to zde po letech vypadalo
jako v Bystrci na Kamechách, kde přibylo obrovské množství obyvatel a teď teprve řešíme,
jak tuto oblast napojit na městskou hromadnou dopravu s dostatečnou kapacitou. Jestliže
trať do Líšně obnovíme už nyní, předejdeme
mnoha dalším potížím do budoucna. A už nyní navíc nabídneme rychlé spojení s centrem
města současným obyvatelům této části Brna.

Jak budete řešit vedení tratě v zástavbě mezi
ulicemi Drčkova a Holzova?

Vizualizace – Drčkova

Rozumím tomu, že obyvatelé této oblasti mají z tramvaje obavy. Je ale pozoruhodné, že největší odpůrci, kteří nám vyhrožují
zdržováním, mají sami „máslo na hlavě.“ V minulosti vznikla
u tamních domů řada vjezdů do zahrad a zahradních staveb bez
patřičného povolení.
Jeden z protestujících dokonce už přes 20 let staví načerno hotel v líšeňské ulici Neklež. A nejen že nerespektuje pokyny stavebního úřadu, ale brání dokonce i v prohlídce stavby. S takovými
lidmi je pak každá diskuze marná.

je snadnější, než když do jiných částí města chceme přivádět tramvaj novou,“ říká náměstek brněnského primátora Richard Mrázek, který má na starosti investice. Veřejné projednání projektu
tramvaje do Líšně se koná ve čtvrtek 20. dubna v 17.00 na ZŠ
Holzova.

Kudy nová tramvajová trať povede?

Obnovená trasa kopíruje původní koleje, které jsou od 90. let
minulého století zcela nevyužívané. Povede od konečné u Stránské skály do areálu Technického muzea na Holzově. V oblouku
mezi Stránskou skálou a Drčkovou nyní nebudeme stavět žádné
Vizualizace – Holzova

Rád bych obyvatelům této oblasti připomněl, že vždy měli domy vedle trati, nikdy nešlo o park nebo pole. Nově zde vzniknou
protihlukové stěny a tramvaj bude v maximální míře odhlučněna.
Postavíme zde také obslužnou komunikaci, která lidem umožní
přístup k jejich domům od kolejí. A to i přesto, že řada vjezdů
z této strany vznikla načerno. Obyvatelům tak vyjdeme vstříc, jak
nejvíc je to možné.
Podrobnosti o projektu tramvaje do Líšně včetně map najdete
na www.brno.cz/strategickeprojekty
zastávky. Projekt ale počítá s tím, že zde mohou v budoucnu
vzniknout, jestliže to bude potřeba kvůli plánované zástavbě. Na
křížení tramvaje s ulicí Drčkova i Holzova budou světelné přejezdy. Mezi Drčkovou a Holzovou vznikne také nová zastávka s pracovním názvem U proluky. Konečná bude na zastávce Muzeum
dopravy, kde vznikne možnost přestupu na autobusové linky.

Richard Mrázek, náměstek primátora SMB

Zástavba je nyní jen podél části tratě,
proč zde chcete stavět?

Pozemky mezi Líšní a Stránskou skálou jsou v územním plánu vymezeny jako rozvojové, takže se na nich plánuje výstavba.
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Vizualizace – Proluky
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inzerce

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
V LCOS

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

Milí přátelé LCOS,

blíž LCOS u zastávky Masarova. Již 8. ročník
dětských čarodějnic bude probíhat v tradičním
duchu zábavy, her a soutěží. Malé čarodějnice
a čarodějové budou opět za svůj kostým řádně
oceněni, tak neváhejte a tvořte kostýmy či masky, fantazii se meze nekladou. Za účast v soutěžích obdrží každá ratolest zdarma špekáček
a pitíčko, tak jak je každým rokem zvykem.
Čarodějnice pro dospělé naváží na ty dětské.
Těšit se můžeme na hudební vystoupení ka-

pojďme v Líšni oslavit příchod jara, chystá se
pro nás oblíbená rodinná akce Pálení čarodějnic v LCOS! Čarodějnice pro děti i pro dospělé
se letos uskuteční v jeden den, v den magický,
kdy se čarodějnice vyhání, aby mohlo nastat
období jara. Všichni jsme srdečně zváni v neděli 30.4.2017 od 14 hod do líšeňské rokle po-

pel KISS revival a JOHNY CASH revival, velkou ohnivou vatru a stejně jako v předešlých
dvou ročnících skvělou atmosféru. Vstup je
zdarma! Akci pořádá za podpory LCOS Restaurace U Fidela, Kulturní centrum Líšeň
a úřad městské části Brno-Líšeň.
Oslavou jara je bezesporu také Zelený čtvrtek, který letos vychází na 13.4. Přijďte s kamarády posedět k Fidelovi, ochutnat zelené
pivo a užít si velikonoční čas.

Ý
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N

20%A
V
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20.4. INCA COLLAGEN
Představení nového produktu
s blahodárným účinkem kolagenu
na klouby, kosti, pleť, nehty a vlasy.
PRO DĚTI

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

www.sklizeno.cz/lisen

VIBOVIT
různé druhy, 50 želé bonbónů
2+1 bal.ZDARMA
RAKYTNÍČEK multivit. želatinky
+ DÁREK čokoládové kuřátko
s rakytníkem
249 Kč

Od 3.4.
skvělá italská
pizza v menu
po celý týden

U NÁS VÍTE CO JÍTE

pAlenI
CAr Dejnic

fid
ela
u

V neděli 30.4. / Líšeňská rokle (u zastávky Masarova)

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

centrum
Drogerie a domácí potřeby

JARNÍ ÚKLID
Hydroxid sodný
1Kg

pro děti od 14 hod
pro dospělé od 19 hod

BEZ
TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
až

SAVO
WC čistič
různé druhy
750ml

29 Kč

29 Kč

42

elektrokola
koloběžky
od
kola 2.1.

CLIN
na okna
různé
druhy
500ml

39 Kč

ÚMČ
BRNO-LÍŠEŇ

pORADAJI

CE
RESTAURA

13.4. ZELENÝ ČTVRTEK
se zeleným pivem

24 Kč

Regionální jihomoravské produkty
Výběrové řeznictví. Denní nabídka čerstvého
drůbežího, vepřového a vyzrálého hovězího masa.
Kvalitní vakuované jehněčí, králíci, zvěřina a další druhy masa
Poctivé uzeniny vyrobené z masa
Farmářské mléko, jogurty, sýry, vejce a máslo
Tradiční kváskový chléb a křupavé pečivo
Džemy, povidla a med
Sezonní zelenina a ovoce, bedýnky
Nešizené mošty, sirupy a ovocné pálenky
Víno z moravských vinohradů a řemeslná piva z českých
a moravských minipivovarů
Bezlepkové potraviny, RAW food a superfood
Bio potraviny a dětská výživa
Vybrané zahraniční speciality
Čerstvá káva a poctivé svačinky
A mnohem, mnohem víc opravdového jídla

CE
RES TAURA

Od 6.4. TORTILY
...zastav se U Fidela chviličku
a vyber si svoji pšeničnou ruličku...

SAVO
original
1L

7.30–19.30
8.00–14.00

U NÁS NAJDETE POUZE OPRAVDOVÉ POTRAVINY

uf
idel
a

499 Kč
429 Kč
389 Kč
600 Kč
299 Kč
329 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč

OV

99 Kč
75 Kč
129 Kč
129 Kč
89 Kč
459 Kč
129 Kč
269 Kč

EV

DUBNOVÉ SUPER CENY
NALGESIN S, 20 tablet
Dexoket® 25 na bolest, 10 tablet
Hylak forte, na trávení, 100 ml
MAGNE B6 BALANCE, 20 sáčků
Linkus bylinný sirup, 150 ml
Cemio RED3, 60 tablet
PERSEN® forte, 20 tobolek
Beliema Effect 10 tablet
Hlíva ústřičná s rakytník. olejem,
100+100 kapslí BONUS
MaxiCor® 70+20 tobolek NAVÍC
GS Mamavit 100+10 tablet
Chlorella JUMBO XXL, 600 tablet
Lepicol pro zdravá střeva, 180 kapslí
Flixonase 50 mcg, nosní sprej
Livostin® oční kapky 4 ml
Claritine sirup 120 ml
Analergin Neo 20 tablet

13.4.
KOSMETIKA
EUCERIN

0%
-1

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

SL

LÉKÁRNA MASAROVA

✃

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

10.–23.
dubna
splátky

%
%
NAVÝŠENÍ

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po-Pá: 9 - 19 h., So: 9 - 14 h.

Příspěvky líšeňských zastupitelů

Líšen 1945
Události z roku 1945 nejsou jen naší historií, jsou i součástí
dneška.
Dovolte mi proto připomenout, že osvobození Líšně 25. dubna
1945 bylo součástí tzv. Bratislavsko-brněnské operace. Jednalo se
o jednu z nejtěžších osvobozovacích akcí na území ČR, která trvala
plných 22 dní a byla spojena s dlouhými a urputnými boji, při nichž
padlo mnoho vojáků Rudé armády. Vlastní události při osvobození
obce a příchod Rudé armády do Líšně si přibližme očima tehdy 16-ti
letého kluka.
Již po několik dní jsme slyšeli vzdálenou střelbu. Na příchod
osvobozenecké armády jsme proto čekali s netrpělivostí, ale i obavami, jaký bude průběh bojových akcí při osvobozování. I v Líšni měla
totiž stahující se okupační vojska připravena svá opevněná stanoviště. Tak na Dlouhém lánu u nového hřbitova (v prostoru starého slovanského hradiště) se zakopali Rakušáci, kteří zde vybudovali velký
zákop. Na polích u ulice Střelnice pak byli s kanónem Maďaři. Co
všechno ještě prožijeme, zda-li zůstaneme naživu, co vše bude rozbito
a jak to dopadne?
Rakušáky během 24. dubna bombardovala ruská letadla. Ti si
museli dojít do Líšně pro „felčara“, což u některých Líšňáků vyvolalo
dojem návratu okupantů. V noci z 24. na 25. dubna jsme moc nespali,
stále jsme my a hlavně ti starší probírali, jak a kdy budeme osvobozeni. Brzy ráno jsme slyšeli častější střelbu ze směru od Podolí. Z kopce
nad úkrytem jsme pak viděli ustupující německou armádu, vojáci šli
velmi rychle, občas se však otočili a ze svých pušek vystřelili na sovětské vojáky, kteří postupovali od Podolí po silnici a stráních na
Perku. Na Perku jsem také já osobně viděl postupující sovětské vojáky, odtud slyšel častou střelbu a taktéž uviděl, jak jeden sovětský voják upadl. Zda byl zraněn nebo zabit, to nevím.

A jak přešla fronta přes Líšeň? Napřed postupovali jednotliví rudoarmějci, pak koňské trény a nakonec přijely sovětské tanky. Po
celonočním rachotu ráno 25. dubna přijelo do Líšně na Šimáčkovu
ulici několik sovětských tanků. Po upozornění, že svrchu k městečku
jede kanón, jeden z nich popojel dopředu a bouchl jednu střelu. A to
stačilo, aby bylo po boji. Prakticky během dopoledne 25. dubna tak
fronta přešla a my zůstali zdraví a naživu.
Ten den se ještě uskutečnil letecký souboj mezi stíhačkami – dvěma sovětskými a jednou německou – a to nad zahradami mezi ulicí
Dlouhou (dnes Ondráčkovou) a Podhorní, kde německé letadlo bombardovalo a střílelo z kulometů na sovětskou armádu postupující po
Dlouhé ulici. Souboj se neobešel bez obětí – jedno sovětské letadlo
bylo zasaženo a pilot vyskočil z letadla padákem. Zda se v pořádku
dostal na zem, to nevím. Další dny pro nás byly již jen radostné.“

Myslím že můžeme být skutečně hrdi na to, že jak mezi civilisty,
kteří se tehdy aktivně postavili proti německé okupaci, ale také mezi
spojeneckými vojáky 2. světové války najdeme i občany Líšně. A nebylo jich málo, jak můžeme zjistit již z pojmenování líšeňských ulic.
Ze 109 našich současných ulic má totiž 44 (40,3 %) z nich svůj název
po líšeňských občanech – účastnících zahraničního či domácího protifašistického odboje. Z toho 7 z nich pro nás uchovává jména příslušníků československého letectva ve Velké Británii (RAF) – Bodlákova
(Miloš), Bří Sapáků (František, Jakub, Jarolím), Breicetlova (Jindřich), Drčkova (Josef), Kocourkova (Ladislav), Poledníkova (Jaroslav) a Poslušného (Ondřej), 37 ulic pak připomíná jména odbojářů,
popravených v Kounicových kolejích nebo umučených v koncentračních táborech.
Přijďte, prosím, společně s námi uctít památku obětí z řad líšeňských rodáků a občanů, kteří položili své životy za naši svobodu.
Tradiční vzpomínková akce u příležitosti 72. výročí osvobození
Líšně proběhne na zdejším hřbitově dne 25. dubna 2017 od 15.00
hodin. Společnou účastí na vzpomínkových aktech u líšeňského památníku obětem 2. sv. války chceme protestovat proti všem snahám
změnit dějiny ČR a z agresorů dělat oběti. Uvědomujeme si, že sice
dnes jsme německou ekonomickou kolonií, ale bohudíky ještě nejsme
protektorát. Současně se stavíme proti všem ozbrojeným konfliktům,
varujeme před jejich celosvětovým rozšířením. Manifestujeme tak za
mír, za mír mezi všemi národy kdekoliv na světě.
Daniel Borecký, zastupitel ZMČ Brno-Líšeň

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 – PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním a dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2017.
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce. V Brně dárci darovali
do kasiček 1 984 572 Kč, což je o 67 tis. Kč více než loni. V Brně-Líšni se vykoledovalo 21 874 Kč. DĚKUJEME VÁM!
Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního výtěžku naleznete na: http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/.
Mons. Josef Zouhar, prezident Diecézní charity Brno; Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno
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pondělí

AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
duben 2017

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

KALENDÁŘ AKCÍ

ŠACHOVÝ KLUB / K. Pelikán
v 17 hod. na Kotlance, zdarma

3. 4.

VELIKONOČNÍ KERAMICKÝ KURZ
J. Zapletalová
Pro začátečníky i pokročilé a pro všechny
věkové kategorie. Děti do 6 let zdarma.
v 10:00 - 11:00 hod., 60 Kč

5. 4.

LÍŠEŇ A BRNO - TADY JSEM DOMA
PhDr. L. Karnet
Od koňky k IDS
Historie a vývoj veřejné dopravy v Brně.
v 17 hod. na Kotlance, 30 Kč

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ / J. Cupák
Pro zdravá záda. Rezervace nutná.
v 9 hod. na Kotlance, zdarma

úterý

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
Taneční a volná zábava.
ve 14 hod. na ÚMČ Jírova/Dělňák, pro členy
TAROKOVÝ KLUB / K. Kabelka
v 17 hod. na Kotlance, 200 Kč /rok
KLUB INFORMATIKY/L. Škraňka
Počítačová poradna 1. a 2. úterý v měsíci.
Individuální konzultace na vlastních přístrojích.
Notebooky, tablety a chytré telefony s sebou.
ve 14:00 hod. na Kotlance, vstupné 30,- Kč

středa

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ/ASF
Se studenty fyzioterapie Masarykovy univ.
s individ. konzultací. Rezervace nutná.
v 16 hod. na Kotlance, zdarma
SQUARE DANCE / P. Vondrák
Tradiční americký country tanec.
v 17 hod. na Kotlance, zdarma

čtvrtek

pátek

SENIORSKÝ KLUB RÉVA
Setkání klubu začíná vždy ve 14 hod.
na Kotlance, vstup zdarma. Program:
6. 4. - Beseda s vizážistkou
13. 4. - Přátelské posezení na Zelený čtvrtek
20. 4. - Genealogie pro začínající badatele
Přednáška P. Škarvady z Moravské genealogické a heraldické společnosti s praktickou
ukázkou a dotazovnou.
27. 4. - Kouzlo starých map
aneb historie mapování země
Přednáška Mgr. Z. Stachoně, Ph.D. z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity doplněná o výstavu exponátů
v rámci kampaně Brněnské dny pro zemi.
KLAS LÍŠEŇ - SETKÁVÁNÍ
AKTIVNÍCH SENIORŮ
7. 4. - Velikonoční zamyšlení
21. 4. - Osobnosti Líšně (historie i současnost)

10. 4.

VÝROBA ŠPERKŮ METODOU TIFFANY
R. Maleňáková
v 17 hod. na Kotlance, 70 Kč

19. 4.

HISTORIE A SOUČASNOST OPEVNĚNÍ
JIŽNÍ MORAVY 1935 - 1938 /T. Novotný
Přednáška o typech objektů, průběhu jejich
rekonstrukce, výzbroji a posádce.
17:00 hod., vstupné 30,- Kč

24. 4.

EXKURZE DO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Sraz v 9.20 hod. u vstupu do areálu
Chrlická 552, Modřice. Kapacita omezena rezervace nutná. Zdarma.

26. 4.

LÍŠEŇ A BRNO - TADY JSEM DOMA
PhDr. L. Karnet
IDS v JM kraji - historie a budoucnost
Historie a vývoj veřejné dopravy v Brně.
Host - spol. KORDIS.
NAVŠTIVTE S NÁMI
- DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
- DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Máte-li zájem připojit se k nám, kontaktujte
nás na reva@kclisen.cz nebo 734 313 653.
LÉKOVÁ PORADNA/IKEM
EKOLOGICKÁ PORADNA/EI Veronica
Dotazy zasílejte na kontakty Kulturního
centra. Zdarma.
TVOŘÍME PRO LÍŠEŇSKÝ KLOKÁNEK
Chcete-li spolu s námi vytvořit něco
krásného nebo praktického, kontaktujte
nás prosím na e-mailu reva@kclisen.cz
nebo telefonním čísle 734 313 653.

VÍCE INFORMACÍ O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
Klub seniorů

líšeňské noviny

Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804
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Program Klubu seniorů Brno-Líšeň, V Dělňáku strašilo
Hudební škola YAMAHA pořádala 26. února 2017 v líšeňském
z.s. na duben až září 2017
Duben
14. 4. Dělňák – taneční zábava
11. 4. ÚMČ Jírova – volná zábava
18. 4. Dělňák – taneční zábava
25. 4. ÚMČ Jírova – přednáška o ošetření pleti, volná zábava
Květen
12. 5. Dělňák – taneční zábava
19. 5. ÚMČ Jírova – vystoupení souboru „Líšňáček“ ke Dni matek
16. 5. Dělňák – „Jubilanti“
23. 5. ÚMČ Jírova – přednáška Ing. Škraňky:
„K čemu může být seniorům internet“
30. 5. Dělňák – taneční zábava
Červen
6. 6. ÚMČ Jírova – volná zábava
13. 6. Dělňák – taneční zábava
20. 6. od 14. hod. schůzka na konečné autobusu 55
v „Bistru u mlýna“
27. 6. od 14. hod. schůzka na konečné autobusu 55
v „Bistru u mlýna“
Od července do září se uskuteční schůzky ve 14 hod. na konečné
autobusu č. 55 v „Bistru u mlýna“ a to: 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8.,
8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8., 5. 9. Dne 11. 7., 1. 8. a 22. 8. se budou opékat
špekáčky.
Září
12. 9. ÚMČ Jírova – volná zábava
19. 9. Dělňák – taneční zábava
26. 9. ÚMČ Jírova – volná zábava
Od dubna vycházky Klubu seniorů každou středu ve 14 hod.,
sraz na nám. Karla IV. Všechny srdečně zveme.
Plavání pro členy Klubu seniorů každý pátek od 17.00 do 18.30
(dvě skupiny) na ZŠ Holzova.
Zdravotní cvičení pro seniory každý čtvrtek od 11.00 do 12.00 hod.
na Kotlance.

Fotohádanka
V minulém vydání Líšeňských novin byla zveřejněna již třetí fotografie, jejíž místo
pořízení bylo hádankou pro čtenáře Líšeňských novin. Autorem druhé fotohádanky
byla paní MUDr. Ivana Kubátová. Správná
odpověď na tuto minulou fotohádanku je
„betonové sloupky v blízkosti obchodu ,Na
Lontu‘, Jírova 6“ a první správnou odpověď
zaslala na uvedený e-mail paní Veronika Libosvárová, které tímto blahopřejeme ke
správné odpovědi.
Níže Vám představujeme v pořadí již
čtvrtou fotohádanku, jejíž autorkou je paní
L. Bilíčková. Fotohádanka zní, kde byla předmětná fotografie pořízená v rámci Městské
části Brno-Líšeň. Své odpovědi nebo také fotografie pro další fotohádanku můžete posílat do neděle 9. 4. 2017 na e-mailovou adresu
foto.lisen@seznam.cz. Správnou odpověď
se dozvíte v následujícím čísle Líšeňských
novin.
A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co
možná nejpřesnějším uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné
či podrobný popis místa, zašlete prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu
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Dělňáku oblíbený karneval pro batolata a předškoláky, letos na téma „AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA“. Parket se zcela zaplnil strašidýlky, skřítky, čarodějnicemi, kostlivci, ale nechyběli ani čerti, bílé paní a jiné
pohádkové bytosti. Děti, rodiče i prarodiče upoutal bohatý program,
který je nenechal chvilku zahálet.

Šikovní skřítci nejprve pomohli šlechtici dostavět jeho hrad a pak
pódium kromě čarodějné (ale i čarovné) moderátorky ovládly různé
postavy – Saxana, strašidýlko Emílek, vodník… Společně se podařilo
nejen vykouzlit různá zvířátka, ale i dobrou náladu, k níž přispěly
v nemalé míře zpěvačky – Lucka Šimůnková s žákyněmi šlapanické
pobočky HŠ Yamaha. Malí i velcí spokojení návštěvníci tančili, zpívali, kouzlili, plnili úkoly… a co je nejdůležitější – dobře se bavili.
Za bezchybně připravenou akci je nutno poděkovat Haně Šimůnkové
a celému organizačnímu týmu.
Foto z karnevalu najdete na Facebooku Hudební školy YAMAHA, další foto z akce a informace o všech aktivitách této školy nejen
v Líšni najdete na www.yamahaskola.cz/brno.
-jp-

foto.lisen@seznam.cz. Do předmětu e-mailu
uveďte „fotohádanka“. Současně do přílohy
e-mailu připojte fotografii Vámi navrhované
fotohádanky do dalšího čísla Líšeňských novin spolu s uvedením řešení Vámi navrhované fotohádanky (příklad: správná odpověď
– Ondráčkova 17 červený dům vpravo, řešení
mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí druhá borovice u pravého břehu).
Autor první správné odpovědi zaslané
dle pravidel výše se
stane vítězem fotohádanky a bude jmenovitě uveden v následujícím čísle Líšeňských novin a současně jím navrhovaná
fotohádanka
bude
uveřejněna jako další
fotohádanka v pořadí. V případě, že první správná odpověď
nebude mít v příloze
e-mailu další navrženou fotohádanku,
bude jako vítěz fotohádanky uveden
autor první odpovědi

a další fotohádanka bude uveřejněna od následujícího hádajícího v pořadí bez ohledu na
správnou odpověď. U každé zveřejněné fotohádanky bude vždy jmenovitě uveden její
autor. Pokud nevíte správnou odpověď, nevadí a klidně zašlete pouze svůj námět na
další fotohádanku.
Více podrobností nejen o fotohádance se
dozvíte na www.foto-lisen.cz.
Mgr. Tereza Vašíčková, Foto – Líšeň z.s.
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Školství
tématické velikonoční přespání v prostorách
klubu, které proběhne ve stejném termínu
jako přespání Oratoře. Tedy ze středy 12. 4.
na čtvrtek 13. 4.
V měsíci dubnu budou mít klubáci, jako každý měsíc, možnost shlédnout v rámci čtvrtečního Filmáče zajímavý film, který vzejde
z hlasování.
A jako každý měsíc proběhne i páteční cyklus Workshopů a přednášek. Termíny na tyto
dvě akce budou včas zveřejněny.

Stalo se

Děti neklidné, zlobivé a zlé

aneb
Moc, bezmoc a nemoc současné výchovy
V úterý 7. 3. v Salesku proběhla přednáška
předního českého odborníka na abnormální a patologické poruchy osobnosti – Andreje Drbohlava. Pro tohoto navenek velmi
živého, energického a činorodého člověka
je paradoxně normální pracovní náplní
studium osobností vrahů a psychopatů.
Kromě této nevšední pracovní vášně však
běžně zabrouzdá i do tajuplných vod dětské
psychologie. Avšak samozřejmě a nejinak –
s důrazem na patologické jevy, které v převážných případech spouští jejich stejně „porouchaní“ rodiče. Pro mnohé jistě může být
zajímavá informace o potřebě rané citové
vazby, jakožto nezbytné ingredience pro
zdravý vývoj dítěte. Odmítání, fyzické tresty
a pocity ignorace, osamocení, strachu a viny
u malých dětí vedou k nerozvinutí příslušných částí mozku, které jsou nezbytné pro
schopnost vcítění se do druhých – tedy
schopnosti empatie. Děti, kterým chybí raná
citová vazba, nedokáží věřit druhým, chybí
jim pocit důvěry k ostatním, drží si lidi od
těla, případně chtějí ostatní ovládat. Jsou odpojené od svých pocitů, někdy nevnímají bolest. Nesou si v sobě pocity nemilovanosti,
připadají si „nehodné“ a celkově vnímají svět
jako nebezpečné místo. Problém je zejména
ten, že tyto problémy zpravidla vytrvávají až
do dospělosti, neboť klíčové části mozku
zodpovědné za schopnost empatie se již dále
nevyvíjí. Z problémových dětí v dospělosti
často rostou psychopati neschopní opravdové empatie. Nemusíme si však hned představit masové vrahy, nejvíce psychopatů je paradoxně tam, kde bychom je vůbec nehledali
(ředitelé, právníci, moderátoři, obchodníci,
chirurgové, novináři, ale i kněží). Avšak
z průběhu večera bylo jasně patrné, že možností, jak vychovat narušeného jedince, je
nepřeberně více. Mnohý rodič si tak pravděpodobně z přednášky odnesl malé trauma.
Petr Maliňák

Den rodin v Salesku

Sportovní sál nedělního odpoledne se proměnil v hernu, kde si nehráli tentokrát jen
ti nejmenší, ale zapojili se i všichni „dospěláci“.
Vše začalo povídáním na téma „pohádky“.
Malířka a ilustrátorka Jaroslava Fišerová
nám přiblížila, jak se pohádky vlastně dostanou do televize. Jak dlouhou cestu musí ujít
líšeňské noviny

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Farnost jako společenství
namalované z papíru až na obrazovku a jaká
spousta lidí se podílí na přípravě jedné pohádky. Přinesla ukázat také rekvizity, které
se v pohádkách objevovaly. Třeba slunečník
princezny nebo hlavu draka. Mohli jsme si
vše prohlédnout a osahat. Po tomto zajímavém povídání bylo
pro všechny nachystané občerstvení. Při
kávě, čaji a dobrůtkách, které napekly
ochotné maminky,
jsme si mohli popovídat, většina to však
spojila s deskovými
hrami, které byly nachystané po celém Sportovním sále. Děti se mohly do sytosti vyřádit,
vyběhat, vypovídat i vyhrát. Příjemně strávené odpoledne v Salesku se konalo již podruhé, a tak doufáme, že se tato akce stane
tradicí.
rl

Chystáme pro vás

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

6. 4., 10.00
Přednáška psycholožky T. Šimečkové – Dětský strach a zacházení s ním. Nutné přihlášení na https://www.salesko.cz/nadchazejiciakce/.
20. 4 ,. 9.30–11.00
Hrajeme si na závodníky
Tradiční jarní akce pro malé motoristy. Vezměte odrážedla, motorky, koloběžky a přijďte do Saleska. Vstupné 20 Kč, vstup od dětského hřiště. Za vytrvalého deště se akce
nekoná.
27. 4., 9.30–11.30
Čtvrtkování – Kvítí z organzy

Otevřený klub – Oratoř

S Oratoří plánujeme ze středy 12. 4. na čtvrtek 13. 4. přespání na Salesku, zaměříme se
na téma Velikonočních svátků, které nás budou doprovázet celou touto akcí.

Otevřený klub – VeSPOD

Také v klubu VeSPOD máme naplánováno

Co farnost je, jak vznikly první farnosti a jaké mají poslání, co může nabídnout věřícím
i hledajícím, ale hlavně, co od ní očekává Bůh
– to jsou některé z otázek, nad nimi se můžeme společně zamyslet v přednášce.
Mons. Jiří Mikulášek
– generální vikář brněnské diecéze a děkan
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla
v Brně, je také autorem
řady knih.
Kdy: úterý 4. 4., 19.00
Kde: Klub VeSPOD

Je-li Bůh spravedlivý, proč nechává
nevinné lidi trpět?

Kniha Jób očima teologa
ThLic. Adama Mackerleho
Jób zůstává navzdory
tisíciletím stále aktuální, stejně jako je aktuální utrpení. Stále si nachází své čtenáře, kteří
se s ním dokáží ztotožnit a kladou si podobné
otázky. Adam Mackerle, který nám tuto knihu představí, se zamyslí
nad jejím obsahem, nad otázkami, které si
kniha Jób klade, uvede nás do souvislostí textů i dialogů mezi Jóbem a jeho přáteli a zhodnotí odpovědi, které kniha dává. Přijďte se
ponořit do studie knihy, jejíž sepsání inspiroval Bůh.
Kdy: úterý 2. 5., 19.00
Kde: Klub VeSPOD

Minigalerie Salesko

„Portréty ze života“
Od 1. března do konce května zveme na výstavu malířky Jany Ostrčilové.
Jedná se většinou o portréty kreslené tužkou
nebo pastelkovou technikou.

Saleskové tábory 2017

Pořád ještě nevíte, kam na tábor?
Mrkněte na https://www.salesko.cz/
nase-programy/tabory/
a určitě najdete ještě volná místa.
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Školství

ZŠ Horníkova
Vítáme děti z líšeňských mateřských škol

ZŠ Novolíšeňská
Maškarní ve škole

Tradičně chystáme pro děti z okolních mateřských školek
několik akcí. V únoru se jednalo o sportovní dopoledne v tělocvičně. Děti si mohly vyzkoušet velmi oblíbenou opičí dráhu,
nebo se zapojit do utkání v kopané.

V březnu se konal v tělocvičně ZŠ Novolíšeňská karneval. Více
informací naleznete na www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny.
Všechny udatně zápolily s důmyslnými překážkami a po
výborných sportovních výkonech je čekalo malé občerstvení
ve školní jídelně, o které se jako každý rok postaral kolektiv
naší školní kuchyně.
V březnu pak dostaly děti možnost navštívit vyučovací hodiny přímo v prvních a druhých třídách. Mohly se tak s předstihem nejen podívat, jak to v takové škole chodí, ale také se do
výuky zapojit a vyrobit si třeba dáreček na památku.
Navštívilo nás kolem 180 dětí ze sedmi okolních mateřských škol. Děkujeme všem hostům i organizátorům a těšíme
se na další společné akce.
J. Peloušková

Úspěch v konverzační soutěži
V CVČ Lužánky proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva žáci:
v kategorii 8. a 9. ročníku David Kříž ze třídy 9. B a v kategorii
6. a 7. tříd Jakub Kupčík ze 7. A. Oba museli zvládnout poslechové cvičení, hovořit na zadané téma a odpovídat na otázky
pokládané členy komise, jejímiž členy byli i rodilí mluvčí. Jakub Kupčík prokázal skvělé konverzační schopnosti už v loňském roce, kdy ve své kategorii obsadil 3. místo. Letos tento
svůj výkon ještě překonal a stal se vítězem okresního kola. Patří mu naše gratulace!
Věra Fabíková, vyučující AJ

Osmáci v Bludišti

Tradiční čištění Říčky
v Mariánském údolí
V sobotu 8. dubna 2017 pořádá Tábornický klub Sokoli Brno
z České tábornické unie ve spolupráci s městskou částí Brno-Líšeň
a Povodím Moravy již 16. ročník tradiční akce Jarní čištění Říčky
v Mariánském údolí. Sraz je v sobotu 8. 4. v 9.00 hod na konečné
zastávce autobusu č. 55 v Mariánském údolí. Naším cílem je vyčistit
oba břehy i Říčku samotnou od točny autobusu až po hráz rybníka.
To, zda se nám to podaří, záleží také na tom, jestli přijde dostatek
nadšenců, kteří by chtěli sobotní dopoledne strávit touto smysluplnou prací. Nezapomeňte si vzít pevnou obuv a pracovní rukavice.
Pytle na odpadky a odvoz odpadu nákladním autem zajišťují organizátoři akce. Pro každého účastníka bude zajištěno drobné občerstvení. Těšíme se na všechny občany městské části Brno-Líšeň, kterým
není lhostejné, jak vypadá naše okolí a kteří chtějí trochu pomoci
přírodě k jarnímu „probuzení“.
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Žáci 7. až 9. tříd se zúčastnili natáčení televizní soutěže Bludiště. Jak se jim vedlo zjistíte na www.brno-lisen.cz/lisenske
-noviny.

Výukový program Finanční svoboda
Začátkem března se třída 8. A zúčastnila programu Finanční svoboda, kterým žáky provázely paní učitelky Eva Mališová a Radka Šlapanská. Osmáci si vyzkoušeli, jak hospodařit
s rodinným rozpočtem, uzavřít pojištění nebo si vzít hypotéku.
Dalšími úkoly byl nákup akcií a dluhopisů, přestěhování se
z bytu do rodinného domu a nákup různého vybavení. Důležité bylo rozvrhnout si peníze tak, aby nikdo neskončil s dluhem. Věříme, že se jedná o cennou schopnost, kterou by měl
každý uplatnit ve svém budoucím životě. vyučující ZŠ Novolíšeňská
líšeňské noviny

Školství

ZŠ Masarova

ZŠ Holzova

Program v Židovském muzeu města Brna

Lyžařský kurz na ZŠ Holzova

U příležitosti tragické likvidace terezínského rodinného
tábora v Osvětimi v noci z 8. na 9. března 1944 uspořádalo
Židovské muzeum vzdělávací pořad „Týden s pamětníky šoa“
určený pro žáky a studenty. Toho se zúčastnila 9. B. Nejprve
jsme si spolu s průvodkyní pořadu zopakovali historické události 30. let v Evropě, poté se děti rozdělily do pěti skupin, každá skupina dostala materiály týkající se poměrů v ghettu
v polské Lodži. Tyto dokumenty zachycovaly různé osudy lidí
z transportů. Následoval dokumentární film, který přiblížil
autentické výpovědi několika pamětníků tohoto hrůzného období. Děti se tak na podrobnostech dozvěděly, jak probíhaly
transporty a život v ghettech, co tito lidé prožívali a jak se cítili.
Po krátké přestávce za námi přišla paní Bedřiška Felixová, která jako sedmiletá holčička musela s rodiči odjet do Terezína.
Přišla o otce a před transportem do vyhlazovacího tábora ji
zachránilo jen to, že maminka jako švadlena byla pro říši nepostradatelná. Poslouchali jsme s velkým dojetím, na paní Felixové bylo znát, jak ji vzpomínky na rodiče a kamarády a vůbec na celou tuto dobu znovu rozrušily. Po besedě se s paní
Felixovou velmi hezky rozloučila Natálka Bláhová, popřála jí
za celou třídu hodně zdraví a šťastných chvil se svými dětmi,
vnoučaty a pravnoučaty a všichni jsme si popřáli, aby se něco
takového už nikdy neopakovalo.
Mgr. Jana Osičková

V naší základní škole preferujeme i sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a zúčastňujeme se
mnoha sportovních soutěží po celý školní rok. V zimním období se snažíme využívat možností, které nám počasí nabízí,
k bruslení a dalším zimním aktivitám. Pro výuku a zdokonalování lyžařských dovedností však musíme vyjíždět do míst,
kde jsou podmínky pro tento sport příznivější. Stejně tak tomu

Farmářský projekt ve 4. A
V průběhu února žáci 4. A zahájili práci na velkém projektu
Farma. V úvodu čerpali informace z učebnic a interaktivního
materiálu. Nabyté vědomosti si ověřili v pracovním listu i myšlenkových mapách, které si vypracovali. Následně zahájili
stavbu farmy. Ve skupinách si vybrali její jednotlivé části a postavili je. Do farmy umístili farmáře, zvířata i plodiny. Následovala kolektivní diskuse o tom, jak farmáři pracují. Při sledování videospotů jsme viděli, jak se dojí krávy, stříhají ovce, jak
se dělá jablečný mošt nebo povidla. Děti si vyzkoušely nakrájet
jablka a nasušit křížaly. Samy si také zasadily hrášek. Sledujeme a zapisujeme, jak nám hrášek roste. Společně jsme se zamysleli nad přípravou pokrmů z farmářských surovin. Vytvořili
jsme velkou kuchařku, do které každé z dětí přispělo receptem
ze zdravé výživy. Při realizaci projektu jsme se rozhodli propojit jej i s výtvarnou výchovou. Obrys jednoho z domácích zvířat
děti vystřihly a vyzdobily podle své fantazie. Vznikla vskutku
originální umělecká díla. Celý projekt byl uzavřen prezentacemi dětí o zvířatech chovaných na farmě nebo o domácím mazlíčkovi. Každé z dětí ji pojalo po svém. Viděli jsme práce zpracované pomocí obrázků, prezentací na interaktivní tabuli,
ručně psaných referátů i kreslených a skvěle zpracovaných
plakátů. Na závěr jsme si shrnuli všechny informace, které
jsme díky projektu zjistili, a projekt prezentovali dětem z partnerské třídy. A tak kromě důležitých informací víme i to, jak
rychle běhá prase, kolika let se dožívá kůň, kolik vajec snáší
slepice, jak vypadá opravdu 100% jablečná šťáva nebo že švestky jíme díky Karlu IV.
Mgr. Kateřina Krbková Trnková
Další aktuality a fotografie z akcí na ZŠ Masarova najdete na
www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny
líšeňské noviny

bylo i letos. Účast na lyžařských kurzech nabízíme žákům už
od čtvrtých tříd a podle počtu zájemců organizujeme jejich
počet. Od ledna do začátku března se zúčastnilo 160 dětí pod
vedením zkušených lyžařských instruktorů z řad našich pedagogů čtyř výjezdů do Jeseníků. Už tradičně jsme byli ubytováni v Bělé pod Pradědem a každý den vyjížděli na sjezdovky do
Filipovic nebo na Červenohorské sedlo. Sněhové podmínky
byly výborné, počasí nám přálo a tak se při výcviku na lyžích
a snowboardech děti každým dnem zdokonalovaly. Pobyt na
horách není jen sjíždění sjezdovek a vylepšování lyžařských
dovedností, ale i stmelování kolektivu a navazování dalších
přátelství při společných hrách a večerních programech, seznamování se se zásadami bezpečného pobytu v horách, ať už
na sjezdovkách, nebo při zimní turistice. Každý z kurzů byl
ukončen závody ve slalomu, ale vítězi se stali nejen ti nejrychlejší, ale všichni, kteří si týdenní pobyt skvěle užili.
Mgr. Hana Sikorová

Zápis nanečisto
V úterý 7. 3. 2017 se uskutečnil Zápis nanečisto v ZŠ Holzova. Budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů navštívili budovu na Pohankově, která slouží nejmladším žáčkům
a vstoupili do Vodní říše. U vstupu je přátelsky přivítaly paní
učitelky, které dětem prozradily, že na ně v šesti třídách čekají
úkoly od vodníka. Za každý splněný úkol (nakreslení vodníka,
seřazení mušliček, zapínání košile, počítání perliček, čištění
rybníka, zpívání písničky) děti dostaly barevnou pentličku.
Tu si uvázaly na klobouk, který dostaly u vstupu. Za šikovnost
a zvídavost si právem zasloužily malou sladkost, kterou jim
předal samotný vodník Martin. Úsměv a dobrá nálada provázely celé putování a všichni se těšíme na další setkání při zápisu
do prvních tříd 7. a 8. dubna 2017.
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V prvním jarním měsíci pořádáme v rámci Kulturního centra Líšeň hned několik akcí. Pojďme se na ně společně podívat… Kupříkladu nadále pokračujeme v cyklu přednášek Líšeň a Brno – Tady jsem doma, koncerty Vážné hudby
na zámku či Kroku do přírody, kde si poprvé v tomto roce vyjdeme na vycházku. Dále přivítáme Divadlo SemTamFór
s titulem „Pohádky z košíku“ a oslavíme také 40 let na hudební scéně oblíbené kapely Jablkoň.
Prostřednictvím Líšeňských novin bychom dále rádi poděkovali všem za hojnou účast na Líšeňských ostatcích
a děkujeme také panu Belcredimu za zapůjčení prostoru parkoviště před zámkem Belcredi v rámci jejich konání.

Divadelní soubor AMADIS:
Benátky pod sněhem

(pátek, 7. 4. 2017, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Nathalie a Jean-Luc pozvou na večeři Christopha s jeho přítelkyní Patricií. Christophe je Jean-Lucův kamarád ze studií
a deset let se neviděli.
Zatímco hostitelé překypují vzájemnou láskou, hosté se
krátce před tím pohádali a Patricie uraženě mlčí. Jean-Luc
a Nathalie z toho usoudí, že jim nerozumí, protože není Francouzka. Patricie se nejprve o to víc naštve, pak se ale rozhodne přijmout roli chudé dívky z bývalé Jugoslávie a přes Christophovy protesty začne shromažďovat charitativní dary pro
svou zemi.

Jablkoň 40 let

(pátek, 21. 4. 2017, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Když se Jablkoň narodila, v Chuchli zaržál kůň a na zahradě
uzrálo jablko, a to byla mimořádně příznivá znamení. Letos
od těch památných chvil uplyne už čtyřicátý rok, což si připomeneme koncertem speciálně připraveným pro brněnské
publikum. V rámci všeho hraní a zpívání dojde i na křest nové
knihy JABLKOŇ PO ČTYŘICÍTCE. Bude obsahovat nejen povídání o věcech minulých či budoucích, ale také spoustu fotografií a obrázků. Speciální součástí bude jablkoňský zpěvník
s více než padesáti písničkami. Celý koncert pak završí přechod Jablkoně do dalšího desetiletí.
Srdečně vás dále zveme na Velikonoce na Dělňáku, které se uskuteční v sobotu 15. dubna 2017 od 14 do 18 hodin. Pro děti
i dospělé bude připraveno pletení pomlázek, malování vajíček a zdobení perníčků. V programu vystoupí Národopisný
soubor Líšňáček, Cimbálová muzika Líšňáci a Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek. Servírovat se budou velikonoční speciality nealkoholické, pivní, sladké i slané. Vstup je zdarma, program se koná na zahradě Dělňáku a v případě
nepříznivého počasí uvnitř budovy. Pro návštěvníky chystáme také prohlídky zákulisí Dělňáku.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
1. 4. (so) 14.00 hod.
		
5. 4. (st) 17.00 hod.
		
		
11. 4. (út) 10.00 hod.
13. 4. (čt) 18.00 hod.
15. 4. (so) 9.00 hod.
		
		

Venkovní výstava fotografií „Líšeň našima
očima“ (průchozí prostor LOCS, Masarova 7)
Líšeň a její Brno – Tady jsem doma:
Od koňky k IDS. Historie a vývoj veřejné
dopravy v Brně (Kotlanova 7)
Divadlo SemTamFór: Pohádky z košíku
Vážná hudba na zámku Belcredi
Krok do přírody: Na Šumberovu skálu,
středověké vápenické pece a zříceninu hradu
Obřany (sraz: Velká Klajdovka)

19. 4. (st) 17.00 hod. Historie a současnost opevnění Jižní Moravy
		
1935–38 (Kotlanova 7)
25. 4. (út) 18.30 hod. Ateliér Líšeň (vernisáž)
26. 4. (st) 17.00 hod. Líšeň a její Brno – Tady jsem doma: IDS
		
v Jihomoravském kraji – historie, současnost
		
a budoucnost (Kotlanova 7)
27. 4. (čt) 18.00 hod. ZUŠ Trnkova: Cinky Linky – pozor na JEZINKY!
28. 4. (pá) 19.30 hod. Cimbálová muzika Líšňáci
30. 4. (ne) 14.00–00.00 hod. Pálení čarodějnic pro děti a dospělé
		
(líšeňská rokle u zastávky Masarova)

Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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Sport
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu 11. 3. 2017
Ani začátek jarních prázdnin, ba ani nastupující jarní počasí, které panovalo druhou březnovou sobotu, neodradilo téměř třicítku milovníků nejmenšího míčku, aby přišli změřit
své síly nad zelenými stoly. Do malého sálu Líšeňské sokolovny se sešlo 19 dospělých mužů
a 10 chlapců ve věku do 15 roků, aby se na
pingpongových stolech Sokola Líšeň utkali ve
dvou kategoriích o celkové vítěze.
Na velmi potěšitelné účasti mládeže mají
velkou zásluhu jejich rodiče, kteří nejenže přivedli své děti na turnaj, ale také se v mnoha
případech sami aktivně zapojili do hry.
Čtyřikrát se v rozpisu startujících objevilo
stejné příjmení v kategorii dospělých i dětí, a to
proto, že vedle svého potomka hrál i jeho otec.
Historický zápis z loňského podzimu si také zopakovali Jan ml., Jan st. a Miloslav Koláčkové.
V kategorii mládeže do 15 roků byli hráči
nalosováni do dvou skupin, ve kterých hrál
každý s každým. Postupující z prvních tří míst
utvořili šestičlennou finálovou skupinu, ve kte-

ré po odehrání všech zápasů bylo toto pořadí:
Martin Walsberger – ZŠ Masarova, Pavel Svoboda – ZŠ Novolíšeňská, Jakub Jílek – ZŠ Novolíšeňská, Karel Doležel – ZŠ Novolíšeňská,
Martin Trungel – ZŠ Novolíšeňská, Jakub
Dlouhý – ZŠ Novolíšeňská.
Mezi školami měla co do počtu největší zastoupení ZŠ Novolíšeňská, kterou reprezentovalo 5 žáků, 4 školáci reprezentovali ZŠ Masarova.
Dospělí byli tentokrát vzhledem k počtu
rozděleni do čtyř základních skupin, ve kterých
hrál každý s každým. Postupem prvních dvou
hráčů vznikla osmičlenná finálová skupina ve
které po odehrání posledního zápasu bylo toto
pořadí: David Halický, Ivo Prokeš, Libor Pospíšil, Petr Slezák, Jan Koláček ml, Vladimír Jeniš,
Jan Koláček st., Petr Jurásek.
K vidění bylo mnoho velmi dobrých a dramatických utkání včetně toho, které rozhodovalo o celkovém vítězi. Ani vedení 2:0 na sety
a celá řada mečbolů nestačila Ivo Prokešovi
k celkovému vítězství v turnaji. Spokojeni byli

všichni účastníci, především proto, že si dobře
zahráli. Celkem bylo v rámci turnaje odehráno
89 utkání.
Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy a věcné ceny.
Pořadatelé ze Sokola Líšeň ve spolupráci se
sportovní komisí MČ Brno-Líšeň turnaj zvládli tradičně velmi dobře a i přes zvýšený zájem
účastníků připravili všem dobrou zábavu.
Partnerem akce byla Městská část Brno-Líšeň.
Fotky z turnaje je možné prohlédnout na
www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.
Ladislav Breicetl

Družstvo žen SK Líšeň
V sobotu 18. 2. 2017 sehrálo fotbalové družstvo žen SK Líšeň přátelské utkání s týmem Rakouské třetí nejvyšší soutěže FC Mariahilf.
Pro porovnání. SK Líšeň hraje v Česku nejnižší soutěž ze čtyř úrovní.
V Rakousku je soutěží šest. Do utkání nastoupila děvčata ve složení:
Weidenhöferová, Čeketová, Mičínová, Kallová, Porčová, Čelková,
Šperková, Helleportová, Skálová, Langová, Houšťová, Kúkolová, Dervišić, Hájková, Chupíková. Utkání proběhlo ve svižném tempu. Naše soupeřky měly navrch co se týče síly v osobních soubojích a rychlosti. Holky SKL zase přehrávaly soupeře v technice a kombinační hře. Po vyrovnaném průběhu nakonec utkání skončilo nerozhodně 2:2. Za SKL
skórovala Kúkolová a Helleportová. Po skončení utkání obě družstva poseděla v restauraci , kde se domluvil odvetný zápas . V létě o prázdninách se naše děvčata vydají na přátelák do Vídně.
Pavel Kúkol ml., trenér SK Líšeň

Veselé hrátky lesních skřítků Kvítka a Mariánky
Fašanku, fašanku, velká noc bude
kdo nemá kožucha
zima mu bude
I líšeňské lesní kluby Kvítek a Mariánka se letos
připojili k Ostatkům a prodloužili oslavy této tradice
až do pondělí. Na Zlámanky do zázemí DLK Kvítek
dorazilo na 80 dětí i dospělých v roztodivných převlecích a společně zahradu probudili ze zimního spánku. Jaro je tu a s ním i další fáze proměny zdejší stepi
v živou zahradu.
Poslední únorové pondělí jste mohli potkat veselý průvod kostlivců, princezen, karkulek
a spidermanů v autobusech ve Staré Líšni. Pravý maškarní rej propukl však až v zahradě na
Zlámankách, kam přizval své kamarády z Mariánky skřítek Kvítek. Sešlo se tu na 80 dětí,
rodičů i pedagogů, kteří pod vedením laufra a nevěsty Esmeraldy společně zazpívali masopustní písničky a slavnostně zakopali basu. Housličky a harmonika však nemusely skončit
pod zemí a tak se hrálo a zpívalo až do západu slunce. Zahrada se symbolicky probudila ze
zimního spánku. Však už bylo na čase, čeká ji další zkrášlovací sezóna – budou na ní vysázeny
nové stromy a keře, vybudovány vyvýšené záhonky, přibudou další herní prvky. Původní
louka zarostlá trávou a šípkovými keři se tak promění v příjemný kout Líšně, který bude sloužit nejen dětem z lesní školky, ale budou zde pořádány i akce pro širokou veřejnost. To vše díky
podpoře městské části a grantovému programu Zelené oázy Nadace Partnerství a společnosti
MOL.
Pokud se chcete přijít podívat nebo zapsat své děti do lesního klubu, sledujte webové stránky či facebook lesních klubů Kvítek a Mariánka. www.lesnikvitek.cz, www.lesnimarianka.cz

líšeňské noviny

Pozvánka na výstavu
Zveme vás na zahájení výstavy sedmi
účastníků fotokurzu. Uvidíte fotky, vzniklé
na téma, které si sami dali. Naučili se ovládat
svůj fotoaparát tak, že dělá to, co chtějí. A mohou tak nafotit svůj život, zachytit jedinečné
okamžiky, o které se s vámi mohou podělit.
Výstava bude zahájena 25. 4. 2017 v 18.30 h
v Dělňáku.
Terka má čtyři děti. Možná také proto
jsou její snímky na téma Hranice o tom, jak se
o ně můžeme opřít, jak je můžeme posunout,
pokud nám přestanou vyhovovat. A pokud
ještě jako ona tápete v nastavení fotoaparátu,
přihlašte se na kurz, zjistíte, že je to jednoduché. Vítáme naprosté začátečníky. Stačí mít
fotoaparát s nastavitelnou expozicí a časem.
Zjistíte také, který obrázek vybrat, zvlášť vy,
kteří raději nic nemažete. A jak najít „své téma“ a to nafotit. Budeme moc rádi, když se
přijdete podívat. Více info na evamelo.cz neEva Cacková
bo FB Eva Melo - fotografka.

13

JARO – výživa a detoxikace

Akutní dìtská onemocnìní
z pohledu pøírodní medicíny

7. dubna 2017 od 18.00 do 20.00
RC Pastelka, nám. Karla IV. 4

(homeopatie, fytoterapie)

Období jara je spojené s odlehèováním organismu – úprava stravy
a posílení jater vede k podpoøe metabolismu, pøívalu nové energie
a prevenci jarní únavy. Na pøednášce se dozvíte, jak upravit
stravování, možnosti detoxikace tìla, byliny a pøírodní pøípravky
na posílení metabolismu, jater a imunitního systému.
Cena 250 Kè, nutnost pøihlášení na www.pastelka.net
a uhrazení ceny do 5. 4. 2017.
Pøednášející: PharmDr. Jana Strieglerová – farmaceutka, která
v praxi používá homeopatii, bylinky, Bachovy kvìtové esence
a Schusslerovy soli.

7. dubna 2017 od 9.00 do 11.00
RC Pastelka, nám. Karla IV. 4

VYNÁŠENÍ
MORENY
V tomto kurzu homeopatie se nauèíte základní homeopatické léky pro zvládnutí
bìžných akutních onemocnìní (nachlazení, rýma, kašel, horeèka, zvracení,
støevní potíže, úrazy... z pohledu pøírodní léèby a homeopatie). Dozvíte se jak
jednoduše vyzrát nad tìmito akutními dìtskými nemocemi, které jsou bìžnou
souèástí dìtství, a jak pøi tom podpoøit imunitní systém dítìte.
Seznámíte se základními pravidly pro podávání a dávkování homeopatik.

Cena semináøe: 250 Kè + možnost hlídání dìtí 50 Kè.
Nutnost pøihlášení na www.pastelka.net a uhrazení ceny
do 5. 4. 2017.
Pøednášející: PharmDr. Jana Strieglerová – farmaceutka, která v praxi
používá homeopatii, bylinky, Bachovy kvìtové esence a Schusslerovy soli.

21.3.2017 v 16.00, Mariánské údolí (točna 55)
inzerce

Společné zakončení zimního času a přivítání jara
pro rodiny s dětmi.
Těší se na Vás RC Pastelka a Salesko.

Užívej si měsíc s filmovými trháky na HBO.

Vytuň si telku Kuki
na 30 dní zdarma!
#BalicekHBO

www.netbox.cz/lisen

Kupón na službu Navíc HBO balíček.
Vystřihni tento kupón a přines ho do netbox store
na nám. Svobody 18 (vchod z ulice Zámečnická). Naši parťáci
ti aktivují službu Navíc HBO balíček na měsíc zdarma.

Jóga pro tìhotné KC Kotlanka, Kotlanova 7
St 17–18 • www.dula-prirozenyporod.cz
Tel.: 604 314 192

AVENG
E

SEDMILHÁŘKY 1/4

RS

Platnost kupónu do 30. 6. 2017.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

D ovoz i n ko n t i n e n è n í c h p o m ù c e k
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
Cemio Kamzík 1+1 – 399 Kè, Marśánci gummi echinacea 100+100 – 339 Kè
a pro vaše miláèky ochrana proti parazitùm – sleva 30 %
Inzerci do Líšeňských novin přijímá: Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

inzerce

www.veterinanespor.cz
VETERINÁRNÍ KLINIKA
MVDr. Jindøich Nešpor a kol.

• prevence – interna• diagnostika – RTG – EKG – SONO Doppler • chirurgie – ortopedie –
neurochirurgie • gynekologie – porodnictví • stomatologie • pohotovost – hospitalizace
• specializace – posuzovatel ortopedických vad DKK, DLK, OCD, luxace patelly,
spondylóza • endoskopie: artro-gastro-cysto-rhino-otoskopie •

NOVÌ OTEVØENO od 1. 1. 2017
Po–Pá 9–11 15–19, So 9–11
Tel.: 777 234 188
602 945 769
Email: info@veterinanespor.cz
Neklež 19, 628 00 Brno-Líšeò

ÚJ NISSAN PULSAR.

TÖKÉLETES
ÖSSZHANGBAN
ÚJ NISSAN
PULSAR. ÖNN

MÁR
3 990 000
FT-TÓL
TÖKÉLETES
ÖSSZHANGBAN
ÖNN
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSS
MÁR 3 990 000 FT-TÓL
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSS

BSAuto Brno

FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG M

FOGLALJON
TESZTVEZETÉST MÉG M
www.dealername.hu
SERVIS NISSAN ZDARMA?

Dealer Name - Dealer address goes here w

Dealer Name - Dealer address goes here w

*A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pul
szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forin
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hat
Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungar
*A feltüntetett ár kezdőár:
Nissan
Finance
Start 400CO
fi nanszírozással
érhető el;
Nissan Pul
-kibocástás: 94–119
g/km.
üzemanyag-fogyasztás:
3,6-5,1
l/100
km, kombinált
2
szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási
ajánlat, változó kamatozású, forin
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hat
Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungar
üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocástás: 94–119 g/km.

www.dealername.hu

2057_PULSAR_DLR_265X170_HU_v1.indd 1

Navštivte servisní centrum NISSAN BSAuto Brno a získejte:
2057_PULSAR_DLR_265X170_HU_v1.indd 1

• sezónní prohlídku vozidla ZDARMA
• až 20 % SLEVU na originální náhradní díly
• při servisní prohlídce náhradní vůz ZDARMA
• asistenční službu na 1 rok ZDARMA
• šekovou knížku plnou slev, výhod a služeb
Objednejte se prosím na nojasan.cz nebo telefonicky na 533 036 236.

NISSAN BSAuto Brno
Veslařská 2, Brno-Jundrov

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 01913691_27064_inzerce_88x130.indd
667.
1
08.03.17
platba hotově = SLEVA 250
Kč!
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz,
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 Koupím staré mechanické hodinky i nefunkční. Přijedu. Tel.: 739 092 795.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 PRODÁME GARÁŽOVÉ STÁNÍ V LÍŠNI, JÍROVA ULICE, 29 m2.
Prosíme o odpověď na adresu: kontakta1@seznam.cz.

 Sháním pronájem bytu i v RD 2+1, 2+kk nebo 3+1. T.: 739 854 956.
 HLEDÁM BYDLENÍ V LÍŠNI NEBO POBLÍŽ. Dům nebo byt. Záleží
na ceně. T: 722 012 297.
 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.

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. Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.

Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Po–Čt
14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
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Sport

Mezinárodní utkání mládeže SK Líšeň s FC Karpaty Lvov
Na začátku března 6. 3. 2017 přivítala mládež SK Líšeň ve svém
areálu silného soupeře za západní Ukrajiny FC Karpaty Lvov. Město Lvov s téměř 730 tisíc obyvateli je druhé největší a ve sportovní
výkonnosti patří hned za velkokluby jako je Šachťar Doněck, Dněpro Dnipropetrovsk nebo Dynamo Kyjev. Své utkání hraje na novém stadiónu – skupina Mistrovství Evropy 2012 – s kapacitou
35 tisíc diváků. Jejich tažení v tehdejším Poháru UEFA (2010/11)
přes tři předkola bylo úspěšné a zahráli si také ve skupinové fázi.
Dne 6. 3. se utkal výběr fotbalové akademie FC Karpaty Lvov
U14 s naším družstvem SK Líšeň U14. Hráči za Lvova byli urostlí,
rychlí a výborně kombinovali. V bezbrankovém poločase naši hráči úspěšně vzdorovali soupeři, ve druhé polovině utkání soupeř
nakonec překonal naši obrannou linií a vstřelil 3 góly a naše příležitosti zůstaly nevyužity.
V dalším utkání proti sobě nastoupili hráči U16. K již uvedené
charakteristice z U14 musíme také přidat skvělé zakončování hráčů U16 a musíme uznat, že v této věkové kategorii jsme zaostávali
snad ve všech činnostech. Ve druhé polovině vstoupili do utkání
další hráči a obraz hry se vylepšil, dali jsme 2 góly a další vypracované příležitosti jsme nevyřešili nejlépe. Utkání jsme v této kategorii prohráli 2:8.

I přes prohry nemusíme smutnit, protože jsme hráli proti špičkovým hráčům, kteří v současné době jsou na 2. místě nejvyšší
soutěže ve svých kategorií. To ukazuje na skvělou výchovnou činnost klubové akademie. Pro nás to je další povzbuzení a ukázka,
kterým směrem se fotbal vyvíjí.
Dnešní sportovní den s FC Karpaty Lvov byl zajímavou fotbalovou událostí včetně pozvání pro naše družstva mládeže na velký
mezinárodní turnaj ve Lvově.
Zdeněk Šmýd,
manažer mládeže SK Líšeň

Rozlosování soutěží – SK Líšeň – Ročník 2016/2017 – Jaro
Datum
Čt
Pá
So
Út
Čt
Pá
So
Ne
St
Pá
So
Ne
St
Pá
So
Ne
St
Čt
Pá
So
Ne
Pá
So
Ne
Út
Pá
So
Ne
Út
Pá
So
Ne
Čt
Pá
So
Ne
Čt
So
Ne

6. 4.
7. 4.
8. 4.
11. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
19. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
26. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
16. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
8. 6.
10. 6.
11. 6.

Přípravka st.
U-11 A, sk. A

Přípravka st.
U-11 B, sk. B

Přípravka st.
U-10 A, sk. C

Přípravka st.
U-10 B, sk. D

Přípravka ml.
U-9 A, sk. A

Kohoutovice 9.00 D
Bosonohy 17.15 D

MS 10.15 D

Svratka 11.00 V

Přípravka ml.
U-9 B, sk. B

Přípravka ml.
U-8 A, sk. C

Přípravka ml.
U-8 B, sk. C

Zbrojovka 17.30 V
ČAFC „A“ 16.30 V

Řečkovice 17.00 D

Sparta „B“ 16.00 V

Start 16.30 V
Chrlice „B“ 9.30 V

Medlánky „B“ 18.15 D
Sparta „A“ 9.30 D

Medlánky „B“ 10.45 D

Svrata „D“ 10.15 D
MS 10.30 V

Lokomotiva „B“ 16.00 V
Obřany 16.30 V
Bohunice 16.00 V

ČAFC „A“ 17.45 V
Žebětín 11.00 V

Lokomotiva „C“ 9.00 V

Bystrc „B“ 9.30 D

Tuřany „B“ 10.30 D

Slovan 9.00 V
Obřany „B“ 17.00 V
Tuřany 17.30 V
ČAFC „B“ 9.00 D
Svratka 9.00 D

Řečkovice 9.30 D
Řícmanice 17.00 V

Sparta 17.15 V

Lokomotiva 14.00 V

Svratka „B“ 10.15 D

St. Lískovec 10.45 D

Chrlice 16.30 V
Svratka „B“ 17.30 D
Bosonohy „A“ 17.00 V

Sparta „B“ 17.15 V
Lelekovice 10.15 V

Žebětín 9.00 V

Slovan 17.00 V
Soběšice 9.00 D
Kohoutovice „C“ 11.30 V

Obřany 17.00 V

Svratka „C“ 9.30 V

Bílovice 9.00 D
Medlánky 9.00 D

Start 9.30 D

Bystrc „A“ 10.15 D

MCV 9.30 D

Start 10.45 D

Lokomotiva 17.30 V
Start 17.15 V

Svratka „D“ 16.30 V
Svratka „C“ 9.00 V

Žebětín „B“ 9.00 D

Zbrojovka 9.00 V

Sparta „C“ 9.30 V
Chrlice 10.30 V
Tuřany 17.30 V

volno

Bosonohy „B“ 15.30 V
Kohoutovice 12.30 V

Tuřany „B“ 17.30 V

Kohoutovice „B“ 12.30 V
Sparta „C“ 9.00 D
MCV 17.30 D
Bystrc 17.15 V

Medlánky „A“ 9.30 D
Kohoutovice 16.30 V
Bystrc „A“ 16.00 V

Soběšice 9.00 D
Zbrojovka 9.00 D

Medlánky „C“ 9.00 V

Slatina 9.30 D
Jundrov 12.00 V
Kohoutovice „B“ 16.30 V St. Lískovec „B“ 18.00 D

Soběšice „A“ 10.15 D
Slatina 9.00 D

Soběšice 10.45 D

Bohunice „B“ 16.00 V
Start „B“ 10.15 D

Obřany „B“ 10.45 D

Kohoutovice „C“ 9.30 D
Bohunice 9.00 D

Bohunice „B“ 10.15 D

Bílovice 15.30 V

Přípravka st. + ml. JmKFS: So 1. 4. D; So 15. 4. V; So 29. 4. V; So 13. 5. V; So 27. 5. D; So 3. 6. V; NT 8. 6., 10. 6.
Minipřípravky U-7 (A, B): Pá 7. 4. A-Sparta 16.00 V; So 8. 4. B-Svratka 9.30 V; Pá 14. 4. A- Bystrc 11.30 D, B-Sparta 12.30 D; Pá 21. 4. B-Bystrc 16.00 V; Ne 23. 4. A-Obřany 11.30 V; So 29. 4.
A-Bosonohy 13.00 D, B-Obřany 14.00 D; Pá 5. 5. A-MCV 16.15 V, B-Bosonohy 15.30 V; So 13. 5. A-Chrlice 13.00 D, B-MCV 14.00 D; So 20. 5. A-Lokomotiva 14.00 V; Ne 21. 5. A-Lokomotiva 11.30 V,
B-Chrlice 11.30 V; Ne 28. 5. A-Slatina 10.30 D, B-Lokomotiva 11.30 D; Ne 4. 6. A-lokomotiva 11.30 V, B-Slatina 11.30 V; Út 6. 6. A-Svratka 18.00 D, B-Kohoutovice 16.30 V; Pá 9. 6. B-Líšeň A 17.30 D
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