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Ostatky a podpora radnice

V

elikonoce jsou tradiční svátky, kdy
si křesťanský svět připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Máme je však
také spojené s příchodem jara a se zvyky,
jako je pletení pomlázky nebo malování kraslic. Redakce Líšeňských novin přináší několik tipů, jak strávit Velikonoce
v Líšni.
Na velikonoční atmosféru se můžete
naladit už v sobotu 13. dubna, kdy se na
ZŠ Holzova uskuteční tradiční velikonoční jarmark. Letos potřetí se pak budou
konat Velikonoce na Dělňáku. A opět na

líšeňské noviny

Líšeňské Velikonoce
Bílou sobotu, která tentokrát připadne na
20. dubna.
Akce začne ve 14.00 hodin. Jestli to jen
trochu půjde a počasí dovolí, odehraje se na
zahradě Dělňáku, pokud by bylo příliš nevlídno, přesune se „pod střechu“. A co na návštěvníky malé i velké po celé odpoledne čeká? Opět se budou zdobit vajíčka a plést pomlázky. A protože v loňském roce mělo velký
úspěch pletení jednoduchých košíků z pedigu, je domluveno i letos – stejně jako další
rukodělné dílny. O program na pódiu se postarají Cimbálová muzika Líšňáci, Národo-

pisný soubor Líšňáček a Sbor Stará Líšeň.
Novinkou oproti předešlým dvěma ročníkům je velikonoční animační program pro
děti v podání Divadla Kejkle.
K Velikonocům na Dělňáku už také
neodmyslitelně patří premiéra pohádky.
Tu stejně jako v minulých ročnících připravil Líšeňský ochotnický spolek Marvánek a nese název Přehádané peklo. Děj
se odvíjí nejen v pekle, ale i na zámku.
A zápletka pohádky nebude tentokrát
jen o princeznách, ale budou jim zdatně
pokračování na str. 2
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konkurovat i vládce pekel a pan král. Oba
spolu svedou velký boj o jednu z princezen,
kterou chce peklo uchvátit. Královský otec se
nechce smířit s tím, že by se jedna z jeho dcer
stala Luciferovou manželkou. Jako v každé
pohádce, tak i v té naší, zvítězí dobro nad
zlem a moudrost nad sílou a kouzly. Představení začne ve Velkém sále Dělňáku v 17.00
hod.
Zbývá dodat, že Velikonoce na Dělňáku
se konají za každého počasí a vstupné je dobrovolné.
Velikonoční program nabízí také Salesiánské středisko mládeže. Kromě velikonočního florbalového turnaje, na který Salesko vyrazí do Prahy 12. dubna se mohou těšit
děti na tradiční velikonoční přespávačku.
Sportovní noci si na Salesku užijí zájemci ze

středy 17. dubna na čtvrtek 18. dubna Sportovci si připomenou velikonoční zvyky a tradice a hlavně si pořádně protáhnou tělo ve
všedních i nevšedních aktivitách.
Na Velikonoce se chystají také líšeňské
cukrárny, které svátkům přizpůsobují svůj
sortiment. Připravené budou například indiánci ve tvaru velikonočních kuřátek, linecké ve tvaru vajíček či slepiček, punčové kuličky s čokoládovými kuřátky a další zákusky
s velikonočními symboly jako vajíčka zdobená kytkou kočiček, slepičkou či zajíčkem, jak
v malém, tak ve větším provedení. Chybět
nebudou ani velikonoční beránci.
Radost jistě budou mít i milovníci piva,
v Líšeňském pivovaru na Kotlanově ulici totiž na Velikonoce připravují již tradičně (třetím rokem) bylinkové zelené pivo, které letos

Úřad městské části Brno-Líšeň

hledá pracovníka na údržbové a úklidové práce na dohodu
o pracovní činnosti (max. 20 hodin týdně).
Nabízíme odměnu 100 Kč na hodinu, zajímavou a rozmanitou
práci v kolektivu a flexibilní pracovní dobu.
Kontakt:
Jiří Babáček, tel.: 773 071 849, email: babacek@brno-lisen.cz

Územní řízení v lokalitě
Novolíšeňská–Kubelíkova
Developer plánuje v rámci 1. etapy území zastavět šesti šestipodlažními domy a cca 20 rodinnými domky. Jako 2. etapa je navrženo volnočasové centrum, kavárna a další bytový dům. Původním záměrem byla výstavba několika 10 patrových věží a ponechání cca 1/5 pozemku jako stavební rezerva.
V roce 2016 jsme realizovali petici, kterou podpořilo cca 1500
občanů. Požadovala řešení lokality jako celku, max. čtyřpodlažní
výstavbu, zodpovědné řešení dopravní i technické infrastruktury
a občanského vybavení, stejně jako zastupitelstvo naší městské části.
Náš spolek je účastníkem územního řízení. Stavební úřad ve
Slatině, kde správní řízení probíhá, územní řízení přerušil v červnu
2018 na žádost developera.
Developer stavby uzavřel s městem Brnem plánovací smlouvu,
jejímž předmětem je vybudování a následné předání technické a dopravní infrastruktury do vlastnictví a správy města pro obě etapy
současně.
Spolek se účastnil dne 7. 3. 2019 ústního jednání svolaného v rámci pokračování řízení na Stavebním úřadě ve Slatině. Jednání se
účastnila zástupkyně města Brna a seznámila se se stanovisky všech
stran.
Spolek podal námitky a navrhuje zastavení územního řízení, a to
z důvodu neřešení lokality jako celku a nekoncepčnosti v návaznosti
na veřejnou infrastrukturu. Dále jako akt respektu k obyvatelům
i lokalitě provést celkovou revizi podkladů územního řízení, odstranění jejich případné nepřesnosti a zmatečnosti a doložení souladu
s platnou legislativou a smlouvou s městem Brnem.
Děkujeme také Nadaci VIA za podporu v programu Rychlých
grantů, které náš spolek získal.
Silvie Dražanová, Andrea Fischerová,
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení

Vážení čtenáři Líšeňských novin,
v případě problémů s doručováním Líšeňských novin na
Vaši adresu, prosím, o zprávu na mail: info@settronic.cz
nebo na telefon č. 603 588 964, 548 538 528.
J. Prodělal, redaktor Líšeňských novin
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ponese název Líšeňský beránek. Jedná se
o spodně kvašené, speciální světlé, potažmo
zelené, pivo o 13 % EPM. Chmelené je německými a českými odrůdami chmelů a je
vařené s bylinkami (konkrétně šalvějí, kopřivou a meduňkou). Zelené barvy je docíleno
použitím chlorofylu, tedy rostlinného barviva. Nikoliv barviv umělých, jak tomu, bohužel, u většiny tuzemských zelených piv bývá.
K velikonocím patří samozřejmě i bohoslužby, jejichž rozpis najdete v kalendáři akcí
na straně 9.
Věříme, že si z bohaté nabídky vyberete
velikonoční akci podle svého gusta, a přejeme Vám pohodové prožití prvních jarních
dnů a krásné Velikonoce!
Redakce LN, foto Roman Burian (KCL)

Úřad městské části Brno-Líšeň

přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou
správce výpočetní sítě.
Výběrové řízení je dostupné na www.brno-lisen.cz.
Kontakt:
Ing. Irena Sehnalová, tajemnice úřadu
Tel.: 544 42 48 14, 606 691 019

Přijďte s čarodějnicí do Rokle
Již pátým rokem se o Rokli stará její pečlivý správce pan Petr
Balon. S pečlivostí a pracovitostí Ferdy Mravence udržuje v Rokli
pořádek a vybavení a herní prvky v prvotřídní kondici. Jsem si vědom toho, že slova díků jsou v tomto případě málo, ale rád bych je
alespoň touto formou vyjádřil.
Od prvních jarních dnů pobyt v Rokli zpříjemní nový gril. Za pár
desítek korun si zde můžete s přáteli vychutnat vlastní rukou připravené dobroty. Rezervaci a platbu za užití grilu bude možné provést
pomocí sms nebo platební karty. Bližší instrukce najdete na webu
radnice. Jako tradičně proběhne poslední dubnový den Pálení čarodějnic. Ke zlepšení nálady zahrají legendární skupina Poutníci a brněnská rocková kapela Kern. Přijít můžete od 15 hodin. Od 19.00
Rokli ozáří oheň. Stavby vatry jsem se letos rozhodl ujmout osobně.
Již dopoledne mi můžete s hranicí přijít pomoci.
Na jednu stranu mě velmi těší zvýšený zájem o pobyt v Rokli, na
druhou stranu jsem však smutný z toho, že se už stala natolik populární, že láká i návštěvníky se sklony k vandalismu. Zřejmě jediným
způsobem, jak ochránit některé prvky před ataky ničitelů, je zavedení malého kamerového systému. Uvědomuji si, že park by měl být
místem odpočinku, nikoliv káznicí s dohledem. Případnou ztrátu
soukromí chci eliminovat tím, že kamery budou pouze zaznamenávat a záznam bude použit v případě vandalismu pouze orgány činnými v trestním řízení.
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a těším se na
setkání s Vámi v Rokli.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Vážení spoluobčané,

zveme vás na veřejnou debatu v úterý 30. dubna 2019 se v sále radnice, Jírova 2, od 17.00 hod. uskuteční Představení výsledků Územní
studie pro Brno a okolí zpracované JMK. ZÚR JMK stanovily koncepci dálniční a silniční dopravy pro celé území Jihomoravského
kraje. Nyní dělá Jihomoravský kraj další důležitý krok, vypracováním územní studie získá podklad pro konečnou podobu dopravního uspořádání v brněnské aglomeraci. V podrobnějším měřítku
a v územně-funkčních souvislostech prověří návaznosti na krajskou
silniční síť a vnitroměstský komunikační systém města Brna, a to vše
v koordinaci s ostatními významnými záměry dopravní infrastruktury umístěnými v řešeném území.
líšeňské noviny

Zprávy z radnice

Milí spoluobčané,

Vážení Líšňáci,

před nedávnem uplynulo 100 dní působení Spolu v Líšni v zastupitelstvu naší městské části. Pomyslná „doba hájení“, jíž dal základ
Napoleon a F. D. Roosevelt, skončila. My jsme nezaháleli a prostřednictvím interpelací členů vedení jsme řešili problémy, se kterými se na nás obracíte.
V roce 2016 byla rekonstruována silnice ulice Kubelíkovy, v ten
samý čas zde byly bez stavebního povolení vybudovány kanalizační
šachty pro napojení plánované výstavby od ulice Novolíšeňská. Nyní
je silnice poškozena souvislou trhlinou a její základ se sesouvá na
sousedící pozemek. Upozornili jsme na končící záruční dobu této
zakázky. Pokud nebude záruka v daném termínu uplatněna, ztratí
městská část možnosti dílo reklamovat a veškeré opravy bude muset
hradit z vlastního rozpočtu.
Dlouhodobě lidé na horním konci ulice Podhorní řeší sesuv svahu a problémy s odvodem dešťových vod. V roce 2017 nechala městská část vypracovat znalecký posudek, dle našeho názoru s nízké
kvality, což jsme také interpelovali. Vychází z geologických poměrů
roku 2001. Neprokazuje, zda-li bylo provedeno plánované zpevnění
svahu a neřeší vliv odvodu dešťových vod, který je jedním ze zásadních prvků. Nepodává tedy plně aktuální obraz o stavu místa. V poslední větě, která je asi myšlena jako doporučení, chybí sloveso, takže
nedává smysl. Pravděpodobně chce říct, že na tuto vozovku nemají
vjíždět těžká vozidla.
Ptali jsme se, jak jsou hájeny zájmy Líšně v rámci plánované výstavby mimoúrovňové křižovatky Novolíšeňská–Jedovnická v místě
napojení tunelu Židenice–Vinohrady. Její výstavba si vyžádá přeložku dráhy tramvaje, odklonění trolejbusu a všech autobusových linek.
Zvýšená prašnost i hluk budou mít také vliv na každodenní život.
Dále jen ve zkratce. Interpelovali jsme a vyzývali:
– k navazování úklidu na konání veřejných akcí a důslednost přebírání záboru veřejných ploch od jejich pořadatelů, aby se již neopakovala situace jako v pasáži Kotlanova po konání pivního festivalu,
kdy byla komunikace silně znečištěna a nebezpečná dětem i seniorům. Zde jsme i upozorňovali na bezpečností problém s rošty kryjící větrací šachty pro přízemí objektu;
– k přijetí opatření vedoucích ke zlepšení bezpečnostní situace na
přechodech pro chodce v blízkosti základních škol;
– k monitorování a řešení situace v areálu ZŠ Novolíšeňská, kde chybí osvětlení a je zvýšený pohyb vozidel;
– ke vhodnějšímu zabezpečení výkopu před ZŠ Novolíšeňská;
– k zajištění opravy výmolu napříč ulicí Ochozkou, který ohrožuje
bezpečnost provozu;
– ke zlepšení zimního úklidu v některých lokalitách;
– k řešení problému s roznosem Líšeňských novin a další.
Navrhli jsme navýšení položky rozpočtu na osvětlení přechodů.
ZMČ tento návrh schválilo, a tak nic nebrání tomu, aby bylo během
roku zase několik přechodů osvětleno.
Aktivně se zajímáme o projekt Orlovny, usilujeme o obnovení
seniorských aktivit na Kotlance, komunikujeme a radíme se s občany
při řešení aktuálních záležitostí.
Působíme v kontrolním i finančním výboru, ve všech zřízených
komisích a rádi přeneseme Vaše podněty, problémy či požadavky na
program jejich jednání.
Vážíme si Vaší podpory a důvěry. Chceme se co nejaktivněji podílet na tom, aby Vám v naší Líšni bylo dobře. Kdykoliv nás prosím
kontaktujte buď osobně nebo na našem mailu info@spoluvlisni.cz.

velmi si vážíme kolegů a kolegyň zastupitelů, kteří plní své poslání
a pracují ve prospěch Líšně a nás všech občanů. Podněty, které jsou
smysluplné, podporujeme a nehledíme na to, zda pochází od koaličních či opozičních zastupitelů. Pomyslných 100 dní hájení nám
netřeba, pracujeme pro Líšeň kontinuálně. V případě problémů
jsme samozřejmě připraveni Vám pomoci, stejně tak je Vám k dispozici celý líšeňský úřad.
Jako vedení radnice si dovolíme společně reagovat na některé
podněty z článku paní Elišky Vondráčkové a Silvie Dražanové, které
zastupují volební strany Koalice KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníci,
v Líšni kandidující pod označením Spolu v Líšni.
Aktuální stav komunikace Kubelíkova nás nenechává lhostejnými a rádi bychom poděkovali za podnět, upozorňující na souvislou
trhlinu v povrchu komunikace. Zodpovědný referent úřadu objednal
tzv. odvrtové zkoušky u firmy Brněnské komunikace a.s., které pomohou zjistit příčinu a rozsah trhlin. V případě zavinění realizační
firmy budeme samozřejmě požadovat opravu komunikace na její
náklady.
Problémy na ulici Podhorní a aktuální stav. Na této ulici se geologické poměry formovaly mnohá staletí a vycházelo se tedy v odborném posudku z geologických poměrů popsaných v roce 2001, neboť
ty se do dnešních dnů zásadně nezměnily. Co se týká dešťových vod,
tak podle stavebního zákona je za ně zodpovědný vlastník nemovitosti, ze které vody stékají. Velice správně vyhodnotily kolegyně, že
odborný znalecký posudek hovoří o zákazu vjezdu vozidel, kdy
hmotnost na nápravu vozidla nesmí překročit 7 tun. Zákaz vjezdu
těžkých vozidel na jediné přístupové silnici k místu již je.
Zmiňovaná mimoúrovňová křižovatka při ulici Jedovnická je
jednou z variant řešení dopravy v tomto místě a konečná podoba ještě
nebyla stanovena. V rámci velkého městského okruhu se toto propojení Líšně bytostně týká. Právě proto pořádáme veřejnou debatu
v úterý 30. dubna 2019 od 17.00 hod. v sále líšeňské radnice se zástupci Jihomoravského kraje a města Brna, aby se občané mohli seznámit
s dopravním řešení hlavních komunikačních tahů na území Brna
v návaznosti na dopravní sít Jihomoravského kraje. Je nezpochybnitelnou pravdou, že stavba v budoucnu přinese mnoho komplikací,
které s námi zajisté bude investor, tedy město Brno, řešit.
V rámci úklidu po kulturních akcích budeme rádi, pokud věc
budeme řešit aktuálně, a nikoliv rok po jejím skončení, jako v případě
Pivního festivalu v roce 2018. Tuto připomínku bereme vážně a do
budoucna budeme přísnější k pořadatelům kulturních a společenských akcí na území Líšně.
Bezpečnost je pro nás prioritou. Kde nám to zákon, a tedy i Policie
ČR, umožňuje, přijímáme opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti
jak pro chodce, tak i ostatní účastníky silničního provozu.
Osvětlení v areálu školy Novolíšeňská není součástí veřejného
osvětlení a rozhodnout o řešení tohoto území musí primárně ředitel
školy, kterému je škola a areál svěřen. To samé platí i v případě řešení
dopravy v tomto areálu.
Jsme připraveni podílet se na správě obce se všemi, kteří chtějí
posunout Líšeň k lepšímu. Každý takový podnět je vítán, a je-li
smysluplný a realizovatelný z úrovně Líšně, můžete počítat s naší
podporou.
Přejeme Vám krásné jarní dny a hezké prožití Velikonoc.

Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Břetislav Štefan, starosta
Iva Kremitovská, I. místostarostka
Martin Příborský, II. místostarosta

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 11. 4. 2019 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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Zprávy z radnice

Jarní úklid a předzahrádky v sídlišti
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
začíná nám jaro a stejně jako Vy doma i my na radnici se
věnujeme jarnímu úklidu. Kromě každodenního sbírání odpadků rozfoukaných z otevřených kontejnerů jsme prováděli poslední prořezy keřů a stromů, revize dětských hřišť,
čekají nás opravy komunikací a také musíme zamést zimní
posyp.
Blokové čištění
K tomu slouží hlavně bloková čištění, jejichž první kolo začne 15. dubna a skončí 3. května. Mělo by se jednat o následující ulice a termíny. Samostatně se navíc řeší čištění hlavních,
tzv. zákosových komunikací, kde jezdí MHD a které se řeší
z úrovně města. Aktuální informace najdete vždy na stránkách
Úřadu městské části nebo Brněnských komunikací a.s.
(BKOM): https://cisteni.bkom.cz/.
SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ
Úsek č. 1 – ulice VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA,
HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy: 15. 4., 27. 5., 4. 9. a 2. 10. 2019 + pouze
parkoviště 17. 6. a 23. 9. 2019.
Úsek č. 2 – ulice PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy: 17. 4., 29. 5., 9. 9. a 4. 10. 2019 + pouze
parkoviště 17. 6. a 23. 9. 2019.
Úsek č. 3 – ulice MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA, NAD
LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy: 24. 4., 3. 6., 11. 9.
a 7. 10. 2019 + pouze parkoviště 20. 6. a 25. 9. 2019.
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., 5. 6.,
16. 9. a 11. 10. 2019 + pouze parkoviště 20. 6. a 25. 9. 2019.
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: 29. 4.,
10. 6., 18. 9. a 16. 10. 2019.
STARÁ LÍŠEŇ
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: 16. 4., 3.6., 8. 8. a 8. 10. 2019.
Úsek č. 7 – ulice KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE,
HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (1–11, 2–32), ZAHRADNÍ včetně
parkovišť před domy: 26. 4., 4. 6., 9. 8. a 15. 10. 2019.
Úsek č. 8 – ulice OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO,
PODLESNÁ, POD CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA,
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JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ (lichá č. 25–29), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ včetně parkovišť před domy:
30. 4., 7.6., 12. 8. a 21.10. 2019.
Úsek č. 9 – ulice BŘÍ. PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA,
BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA,
BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA,
BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ včetně parkovišť před domy:
3. 5, 10. 6., 14. 8. a 22.10. 2019.
Osobně považuji první blokové čištění za velmi pozdní
a chtěl bych ho do budoucna o pár týdnů posunout dopředu.
Letos to ovšem již nebylo možné, protože se termíny stanovovaly s více jak půlročním předstihem. Povinnost řešit odtahy
vozidel nerespektujících zákaz stání totiž nově přešla na
BKOM, které kvůli tomu vyžadují koordinaci čištění v celém
městě. Proto jsme se rozhodli udělat částečný úklid v předstihu
alespoň na chodnících tam, kde se to dá technicky provést samostatně. Novinkou od letošního roku je i to, že BKOM nebudou špatně zaparkovaná auta odtahovat, ale pouze je dočasně
odstraní a zase vrátí na původní místo. Auto tedy najdete, ale
pokutě se samozřejmě nevyhnete.
Předzahrádky – podpora radnice a doporučení výsadby
S jarem si také všichni začínáme hledět svých zahrad a políček. A dokonce i v sídlišti si lidé vytvářejí malé předzahrádky
u svých domů, o které se dlouhodobě starají. Byť se tyto výsadby nachází zpravidla na obecních pozemcích, radnice takovou
činnost podporuje, pokud je jejím hlavním smyslem zkrášlování veřejného prostoru. Abychom tomu však dali nějaký řád
a zvýšili jejich estetickou kvalitu, rozhodli jsme se pro zakládání předzahrádek sepsat pravidla, která najdete na webu radnice.
Obrátili jsme se na odborníky a nechali zpracovat metodiku, jaké rostliny a kde je vhodné vysazovat. Radnice také nabízí pomoc s úpravou terénu, případně výsadbou některých
doporučených rostlin. Dále je nutné posoudit, zda se v konkrétním místě nenachází technické sítě nebo jiné překážky.
A samozřejmě upozornit firmy zajišťující údržbu zeleně, aby
zahrádky respektovaly a omylem nepoškodily. Z těchto všech
důvodů je nutné, aby zájemci o zřízení předzahrádky nejdříve
kontaktovali radnici, kde získají potřebné informace a instrukce, jak postupovat.
Všichni zájemci rovněž musí vzít na vědomí, že se jedná
o činnost na veřejném pozemku, ke kterému nikomu nevzniknou žádná majetková nebo jiná práva. Předzahrádky nelze
nijak ohrazovat a v případě potřeby, např. při opravách zmíněných sítí nebo nerespektování pravidel, má obec právo zahrádku bez náhrady odstranit.
Pokud máte o zřízení předzahrádky zájem, obracejte se
prosím přímo na mě: priborsky@brno-lisen.cz, 770 195 187.
Těším se na společné úsilí a doufám, že naše Líšeň bude jen
vzkvétat.
Martin Příborský, II. místostarosta
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení Líšňáci a přátelé LCOS,
srdečně všechny zveme na další ročník velké
rodinné akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2019.
Rej se bude konat v úterý 30. dubna od 14 do
24 hodin. Pro velký zájem bude opět místem
konání líšeňská rokle nedaleko LCOS (zastávka tramvaje č.8 Masarova). Pořadatelé akce,
Restaurace U Fidela a Kulturní centrum Líšeň
připravují, jako každý rok, pestré vyžití pro malé
čarodějnice a čaroděje v podobě čarovných
her a soutěží, přičemž každý malý účastník her

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2019
30.4. / Líšeňská rokle u LCOS

bude tradičně odměněn špekáčkem a pitíčkem
zdarma. Nezapomeňte sebe a své ratolesti vhodně nastrojit, ať je kouzlo dne dokonalé.
Malé čarodějnice a čaroděje pak nemine odměna a také možnost účastnit se soutěže o nejlepších kostým. V podvečer vzplane velká vatra, na
níž se upálí čarodějnice, symbol zlých sil a zimy.
Magický večer vyvrcholí hudebním vystoupením
bluegrassové a country kapely POUTNÍCI od
19.15 hodin a československé rockové legendy KERN od 21 hodin. Po koncertech mohou
dospělé čarodějnice a čarodějové u ohně dále

LÉKÁRNA MASAROVA
člen sítě MAGISTRA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12

VÝHODNÁ DUBNOVÁ NABÍDKA
ASCORUTIN 50 tab.
59 Kč
Uroval Manosa Akut 20 tab.
289 Kč
Prostenal Control 90 tab.
549 Kč
Biopron9 Premium 30 tobolek
199 Kč
DiaChrom 600 tab.
179 Kč
Faktu čípky na hemoroidy 20 ks
139 Kč
Calcichew 60 žvýkacích tab.
149 Kč
Celaskon 500 mg, 30 šum. tab.
149 Kč
Magne B6, 50 tab.
129 Kč
Ibalgin krém 100 g
139 Kč
Exoderil 15 g
99 Kč
Brufen 400, 30 tab.
54 Kč
Persen Forte 40 tab.
219 Kč
Bepanthen sensiderm 20 g
139 Kč
GS koenzym Q10 30+30 kapslí
175 Kč
GS Mamavit 100+10 tab.
424 Kč
LEROS čaj vybrané druhy
40 Kč
WOBENZYM 800 tab.
2 549 Kč
TOP GOLD s arnikou deod. na nohy 112 Kč

kouzlit a to až do půlnoci, kdy už vatra musí definitivně pohasnout.
Celým dnem nás bude provázet moderátor,
aby nikomu nic neuniklo. Občerstvení zajistí
hlavní organizátor akce Restaurace U Fidela.
Pro vaši spokojenost nebude chybět posezení, stánky s pitím a jídlem, několik dětských
ohnišť pro opékání špekáčků a zázemí s toaletami. Pálení čarodějnic 2019 se koná za
podpory Líšeňského centra obchodu a služeb a Městského úřadu Brno-Líšeň v čele s
panem starostou Štefanem.
SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

PRO DĚTI
Biopron Baby probiot. kapky
10 ml / 299 Kč
Sudocrem
125 g / 149 Kč
Vibovit Imunity
50 želé bonbonů 159 Kč

MEJTE
JISTOTU

PROTI ALERGII
Analergin Neo
20 tab. / 129 Kč
Livostin oční kapky
4 ml / 149 Kč

Hovězí nízký roštěnec vhodný na steaky, minutky,
roštěnky, roastbeef...

PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
Fypryst Combo
kočky a fretky
119 Kč
Drontal pro kočky
2 tablety / 129 Kč

Po celý DUBEN
akční cena

CESKé

399 Kč/kg

(Platnost akce 1.–28.4. 2019)

VELIKONOČNÍ
SPECIALITY
můžete se těšit na
pampeliškový salát,
tradičního králíka a jiné jarní
dobroty z naší kuchyně

pAlenI
CAr Dejnic
ÚMČ
BRNO-LÍŠEŇ

uf
idel
a

ZELENÉ PIVO
NA ZELENÝ ČTVRTEK
18.4.2019
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Úterý 30.4. / Líšeňská rokle u LCOS (zastávka Masarova)
www.ufidela.cz
tel.: 725 140 090

pro děti od 14 hod
pro dospělé od 19 hod do 24 hod

centrum
SKLADEM
PRODEJNĚ
Í
TOTÁNALN

Drogerie a domácí potřeby
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128 DOSPĚLÝCH KOL
K VYZKOUŠENÍ A ODBĚRU

AKCE

Jelen
prací prášek
3 kg, 60 dávek
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lyže, lyžáky, servis
BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h, So: 9–12

Program – duben 2019
Neděle 7. dubna, 16.00 hod.
Divadlo eMILLIon: Princezna se zlatou hvězdou

Všem jistě dobře známý příběh o princezně Ladě, která se před
zlým králem ukryla v kuchyni sousedního království a tam našla
své štěstí. Hrají Emil a Lenka Navrátilovi a 7 autorských vlastnoručně vyrobených loutek. Představení je vhodné pro děti ve
věku od 4 let. Scénář a režie: Emil Navrátil.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné: 50 Kč (předprodej) / 70 Kč (na místě).

Čtvrtek 11. dubna, 18.00 hod.
Dubnová Vážná hudba na zámku

Vážná hudba na zámku Belcredi je společný projekt Kulturního
centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno. Cyklus 6 koncertů se koná od října 2018 do dubna 2019.
Obřadní síň ZÁMKU BELCREDI, Pohankova ulice.
Vstupné: 50 Kč (senioři, studenti) / 100 Kč.

Neděle 14. dubna, 16.00 hod.
Divadlo Líšeň: Sávitrí

Loutková stínohra o lásce a síle, překonávající zlý osud. Příběh
na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává o lásce
a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze zajetí
smrti. Představení je vhodné pro děti od pěti let i dospělé bez
dětí. Režie: Pavla Dombrovská. Po představení následuje dílna.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné: 60 Kč (předprodej) / 80 Kč (na místě).

Středa 24. dubna, 19.00 hod.
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Tento koncert si v žádném případě nemůžete nechat ujít! HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel
zejména z lidové tradice. Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné: 390 Kč (předprodej) / 450 Kč (na místě).

Čtvrtek 25. dubna, 17.00 hod.
Tajemství filipojakubské noci

Přednáška PhDr. Jany Polákové, Ph.D. z Etnografického ústavu
Moravského zemského muzea o pověrách a tradicích spojených s Valpuržinou nocí, zapalováním ohňů a pálením čarodějnic. KOTLANKA LÍŠEŇ, Kotlanova 7. Vstup zdarma.

Pátek 26. dubna, 19.30 hod.
Cimbálová muzika Líšňáci

Tradiční taneční večer s CM Líšňáci.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné: 70 Kč.

Sobota 27. dubna, 19.00 hod.
Divadelní spolek Slavkov u Brna:
Všechny lásky světa!

Hudebně poetické představení na témata slavných divadelních
her Williama Shakespeara, Moliéra, bratří Čapků, Edmonda Rostanda, Samuela Becketta, Vladimíra Jamese Clavella a Aloise
a Viléma Mrštíkových. Hrají a zpívají Luboš Javůrek s herci
a herečkami Divadelního spolku Slavkov u Brna. Scénář a texty
písní Milan Jablonský, hudba Luboš Javůrek scéna a režie Stanislav Olbricht. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné: 100 Kč.

Úterý 30. dubna, 14.00–24.00 hod.
Pálení čarodějnic

Poslední dubnová noc ve znamení čar, kouzel a ohňů! Pro děti
i dospělé! V líšeňské rokli!
14.00 zahájení provozu kouzelných občerstvoven (do 24.00)
15.00 čarodějná zábava pro děti – fyzikální pokusy s Divadlem
ÚDiF, famfrpál, drsnodráha, košťatoběh, pytloskok,
přetahovaná, stezka odvahy, dětský koutek, malování
na obličej (do 18.00)
17.00 dětský ohníček na opékání špekáčků
19.00 zapálení vatry a upálení čarodějnic(e)
19.15 vystoupení countryové legendy Poutníci
21.00 koncert rockové legendy Kern
LÍŠEŇSKÁ ROKLE a pasáž u Líšeňského centra obchodu a služeb
(pod zastávkou osmičky Masarova). Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA VYBRANÉ AKCE A POŘADY
• online na portálu SMSTICKET.cz • v Líšni: Copycentrum Líšeň (Jírova 10)
• v centru Brna: TIC Brno (Panenská 1), prodejna Indies (Poštovská 2), Dům pánů z Lipé (nám. Svobody 17).
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
mobil: 731 564 418 | e-mail: info@kclisen.cz | FB: kulturnicentrumlisen | www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň
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Tradiční čištění Říčky v Mariánském údolí

sobotu 13. dubna 2019 pořádá Tábornický klub Sokoli Brno z České tábornické unie ve spolupráci s městskou částí
Brno-Líšeň a Povodím Moravy již 18. ročník
tradiční akce Jarní čištění Říčky v Mariánském údolí. Sraz je v sobotu 13. 4. v 9.00 hod
na konečné zastávce autobusu č. 55 v Ma6

riánském údolí. Naším cílem je vyčistit oba
břehy i Říčku samotnou od točny autobusu
až po hráz rybníka u Kadlecova mlýna. 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,
kteří se chtějí společně setkat a trochu pomoci přírodě k jarnímu „probuzení“.
líšeňské noviny

Kurzy, kluby, setkání – duben 2019
KURZY A CVIČENÍ

Kulturní centrum Líšeň nabízí volná místa v kurzech a cvičeních:
Pondělní jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Pondělí 17.00–18.00 hod. Nejbližší lekce: 1., 8., 15., 22. dubna.
Čtvrteční jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Čtvrtek 9.00–10.00 hod. Nejbližší lekce: 4., 11., 18., 25. dubna.
Angličtina pro seniory – začátečníci
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 12.30–14.00 hod. Nejbližší lekce: 3., 10., 17., 24. dubna.
Angličtina pro seniory – mírně pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 14.15–15.45 hod. Nejbližší lekce: 3., 10., 17., 24. dubna.
Angličtina pro seniory – pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 10.15–11.45 hod. Nejbližší lekce: 3., 10., 17., 24. dubna.
U všech kurzů a cvičení je jedna zkušební lekce zdarma. A dále
se platí pouze poměrná část kurzovného do konce pololetí nebo školního roku. Jazykové kurzy jsou přizpůsobeny studentům 55+ s důrazem na konverzaci. Pokud se ukáže, že jste neodhadli míru jazykové pokročilosti, nevadí – po dohodě s lektorkou je možné přejít do jiné, adekvátní skupiny.

Šachový klub

Pondělí 1., 8., 15., 22., 29. dubna, 16.00–20.00 hod.
K partii zveme hráče všeho věku, od šachovým mistrů po naprosté začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Klub se schází vždy
pondělí v čase 16.00–20.00 hod. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (s výjimkou účastníků do 18 let, kdy
je nutný souhlas zákonného zástupce). Vstup je zdarma.

Tarokový klub

Úterý 2., 9., 16., 23., 30. dubna, 17.00–20.00 hod.
Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Lektor Karel
Kabelka. Klub se schází v úterý v čase 17.00–20.00 hod. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je
zdarma.

Setkání Klubu českých turistů,
odbor Lokomotiva Brno

Pondělí 15. dubna, 15.00 hod.
Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní
pobočka Klubu českých turistů. Klub přijímá nové členy, na výlet s ním můžete vyrazit i jako „nečlenové“. Účast na setkání je
zdarma.

Seniorský klub Réva

Čtvrtek 4., 11., 18., 25. dubna, od 14.00 hod.,
není-li uvedeno jinak
Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco
prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit. Návštěvníci se také mohou zúčastnit programu Kulturního centra Líšeň za zvýhodněných podmínek. Koordinátor Silvie
Dražanová. Klubová setkání probíhají ve čtvrtek od 14.00 hod.
K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (ty
jsou nutné pouze u některých kapacitně omezených akcí aktivit
– např. u exkurzí). Vstup je zdarma, není-li uvedeno jinak.

líšeňské noviny

PROGRAM SETKÁNÍ NA DUBEN
Čtvrtek 4. dubna od 14.00 hod.
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA – tvoření z přírodních materiálů.
Čtvrtek 11. dubna od 13.15 hod.
EXKURZE DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY. Sraz nejpozději v 13.15
hodin u vstupu Rooseveltova 18, Brno. Kapacita je omezena.
Místo na exkurzi je nutné si rezervovat předem e-mailem
(info@kclisen.cz), nebo telefonicky (tel. 734 313 653). Tytéž
kontakty využijte pro případ požadavku na bezbariérovost.
Vstup je zdarma.
Čtvrtek 18. dubna od 14.00 hod.
SVÁTEČNÍ POSEZENÍ na Zelený čtvrtek a velikonoční tvoření
zajíčka z dřevěných polínek.
Čtvrtek 25. dubna od 14.00 hod.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – beseda s PhDr. Janou Polákovou, Ph.D.
z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea o dávných pověrách a tradicích filipojakubské noci.
Následuje přednáška Tajemství filipojakubské noci z programu
Kulturního centra Líšeň.
Čtvrtek 2. května od 13.00 hod.
EXKURZE DO OBORY SOKOLNICE. Komentovaná procházka
oborou, pozorování jelenů a daňků s odborníky Lesní pedagogiky Školního lesního podniku Křtiny zakončená táborákem.
Buřty s sebou! Sraz v 13.00 hod. v Sokolnicích u zámečku (sídlo
domova pro seniory).
Individuální doprava na místo setkání, autobus č. 151 z nám.
Karla IV. odjíždí v 12.16 hod. Délka trasy, která je fyzicky náročnější, je cca 2 km terénem a lesními cestami.
Rehabilitační cvičení
Každý čtvrtek, tedy 4., 11., 18., 25. dubna, se pro zájemce od
16.00 do 17.00 hod. koná rehabilitační cvičení pro seniory, které
vede Petra Sušická. K účasti není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.
Počítačová poradna
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony, vezměte je s sebou. Počítačová poradna se koná ve dnech
16. a 25. dubna od 15.00 do 17.00 hod. K účasti není zapotřebí
registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.
* * *
Všechny kurzy, cvičení a kluby fungují v prostorách
volnočasového centra KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
(není-li uvedeno jinak).
Kontaktní osoba:
Silvie Dražanová, mobil: 734 313 653,
e-mail: drazanova@kclisen.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace,
mobil: 731 564 418, e-mail: info@kclisen.cz,
FB: kulturnicentrumlisen, www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň.
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Kam v Líšni
1. 4.–30. 4.
Líšeňská pasáž zve na výstavu
			„Maskování aneb

všechno, co mám rád“ Petr Šilhan.
1.–4. 4.
dopol. hod. Dny otevřených dveří na ZŠ Novolíšeňská.
1.–4. 4.
8.00–15.00 Dny otevřených dveří na ZŠ Masarova.
2. 4.			 Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

úterý

4. 4.

14.00		

Velikonoční dílnička. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

4. 4.

9.30–12.00

Klub maminek - Velikonoční věnce. Salesko, Kotlanova 13.

5. 4.

13.00–18.00

Zápis do 1. třídy na ZŠ Novolíšeňská.

5. 4.

13.30–17.30

Zápis do 1. třídy na ZŠ + MŠ Horníkova.

5. 4.

14.00–18.00

Zápis do 1. třídy na ZŠ Masarova.

5. 4.

13.00–18.00

Zápis do 1. třídy na ZŠ Holzova.

6. 4.

9.00–12.00

Zápis do 1. třídy na ZŠ Holzova.

6. 4.

9.00–12.00

Zápis do 1. třídy na ZŠ Novolíšeňská.

6. 4.

9.00–11.30

Zápis do 1. třídy na ZŠ + MŠ Horníkova.

6. 4.

9.00–12.00

Zápis do 1. třídy na ZŠ Masarova.

6. 4.

9.00–12.00

Jarní Horníčková Burza. Jídelna ZŠ+MŠ Horníkova.

7. 4.

17.00		

7. 4.

16.00		

čtvrtek

čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek

sobota
sobota
sobota
sobota

sobota

neděle

Sourozenecké konstelace. Seminář Ing. Bohumily Tesaříkové.

RC Pastelka. Vstupné 30 Kč.

Princezna se zlatou hvězdou. Divadlo eMILLIon. DĚLŇÁK.

neděle

Klajdovská 28. Vstupné 30 Kč/50 Kč na místě.

9. 4.			

Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

11. 4.

Hrajeme si na závodníky. Salesko, hřiště, Kotlanova 13. Vstupné 30 Kč.

úterý

9.30		

čtvrtek

11. 4.

18.00		
Dubnová Vážná hudba na zámku.
čtvrtek			 Zámek Belcredi, Pohankova ulice. Vstupné 50 Kč studenti/100 Kč dospělí.

11. 4.

13.15		

13. 4.

9.00		

Ukliďme svět, ukliďme Česko. LMŠ Marjánka.

13. 4.

9.00		

17. ročník jarního čištění Říčky v Mariánském údolí.

13. 4.

9.00–12.00

Velikonoční jarmark. ZŠ Holzova, Pohankova 5.

13. 4.

8.00–13.00

Farmářské trhy. Ulice Jírova.

14. 4.

16.00		

Divadlo Líšeň: Sávitrí. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč / 80 Kč (na místě).

čtvrtek

Brno. Rezervace info@kclisen.cz, tel. 734 313 653. Seniorský klub Réva.Vstup zdarma.

sobota

sobota

Pořádá tábornický klub Sokoli Brno, Povodí Moravy a MČ Brno-Líšeň.

sobota

sobota
neděle

Exkurze do České národní banky. Sraz v 13.15 h. u vstupu Rooseveltova 18,

Kam v Líšni
15. 4.

18.00		

15. 4.

15.00		

pondělí

Z Líšně až na okraj viditelného vesmíru.

Ředitel Hvězdárny a planetária Jiří Dušek. Sál ÚMČ Jírova 2. Pořádá MČ Brno-Líšeň. Vstup volný.

pondělí

Setkání Klubu českých turistů, odbor Lokomotiva Brno.

16. 4.			

Volná zábava. Klub seniorů. Sál UMČ Jírova 2.

18. 4.

14.00		

Sváteční posezení na Zelený čtvrtek a velikonoční tvoření zajíčka z dřevěných polínek.

20. 4.

19.00		

20. 4.

14.00–18.00

23. 4.

17.30		

úterý

čtvrtek

Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

sobota

Přehádané peklo. Pohádka. Líšeňský divadelní spolek Marvánek.
DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

sobota

Velikonoce na Dělňáku. Rukodělné dílny pro děti i dospělé. Na závěr Líšeňský
divadelní spolek Marvánek. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

úterý

Sokolská akademie 2019. TJ Sokol Líšeň, Sokolovna, Belcrediho 27.
Vstupné dobrovolné.

23. 4.			

úterý

Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

Velikonoční bohoslužby v líšeňské farnosti:
Zelený čtvrtek 18. 4.

18.00 mše svatá – kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.
19.00 mše svatá – Salesko, Kotlanova 13.

Velký pátek

19. 4.

15.00 velkopáteční obřady – kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.
15.00 velkopáteční obřady – Salesko, Kotlanova 13.

Bílá sobota

20. 4.

20.00 Velikonoční vigilie – kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.

neděle

21. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
7.00, 10.00, 18.00 mše sv. – kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.
4.00, 8.30 mše sv. – Salesko, Kotlanova 13.

pondělí

22. 4.

7.00, 10.00 mše sv. – kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.,
8.30 mše sv. – Salesko, Kotlanova 13.

24. 4.

19.00		

25. 4.

14.00		

25. 4.

19.00		

středa

Hradišťan & Jiří Pavlica. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

Vstupné 390 Kč/450 Kč na místě.

čtvrtek

Pálení čarodějnic. Beseda s PhDr. Janou Polákovou.
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

čtvrtek

Tajemství filipojakubské noci. Přednáška PhDr. Jany Polákové o pověrách
a tradicích spojených s Valpuržinou nocí, zapalováním ohňů a pálením čarodějnic.
KC Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

25. 4. 9.30–12.00		 Klub maminek – Pečení kváskového chleba +
čtvrtek				
zdravé recepty pro děti. Salesko, Kotlanova 13.
26. 4. 19.30		
Cimbálová muzika Líšňáci. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 70 Kč.
pátek

27. 4.

10.00–18.00

2. Kvítkův dobročinný jarmark. DLK Kvítek, Na Zlámankách.

27. 4.

19.00		

Divadelní spolek Slavkov u Brna: Všechny lásky světa!

sobota

sobota

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 100 Kč.

30. 4. 17.00		
úterý			
30. 4.			

Představení výsledků Územní studie pro Brno a okolí
zpracované JMK. Sál radnice, Jírova 2.
Volná zábava. Klub seniorů. Sál ÚMČ Jírova 2.

30. 4.

14.00–24.00

Pálení čarodějnic pro děti a dospělé. Líšeňská rokle a pasáž

2. 5.

13.00		

úterý

úterý

čtvrtek

u Líšeňského centra obchodu a služeb. Vstup zdarma.

Exkurze do obory Sokolnice. Buřty s sebou! Sraz v 13.00 hod. v Sokolnicích
u zámečku. Seniorský klub Réva.

ZŠ Horníkova

ZŠ Novolíšeňská

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Veselé zoubky

Žáci druhého stupně začátkem roku soutěžili v anglickém jazyce.
Úkoly byly nelehké, výběrová sedmá třída dělala test na úrovni B1
(část zkoušky PET – maturitní úroveň), nejlepší osmáci a deváťáci
pak soutěžili v kategorii B2 (FCE test Cambridge).
V každé vyučovací skupině byla vyhodnocena a odměněna nejlepší dvě místa. Jelikož máme na jazyky skupinky s nízkým počtem
žáků (třídy se dělí), bylo těch odměněných skutečně hodně.
V únoru nás v okresním kole reprezentovali Natálka Hasoňová
a Adam Vencbauer. Natálka získala v kategorii 6. a 7. tříd krásné sedmé místo z 25 zúčastněných škol, Adam pak v kategorii 8. a 9. tříd
získal místo čtvrté z 31 zúčastněných škol.
Oběma žákům moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Naši prvňáčci se zapojili do preventivního programu Veselé
zoubky. Program si každá třídní učitelka pojala po svém. Důležité
však bylo, aby byly jasně patrné zásady prevence vzniku zubního
kazu u dětí a správná péče o zuby.
Děti se dozvěděly o funkci zubů a o jejich růstu, z čeho se zuby
skládají a správnou techniku čištění. Poté v rámci interaktivních her
a videí získávaly informace o prevenci vzniku zubního kazu a péči
o zuby. Vyplnily pracovní sešitek s úkoly a doplňující pracovní listy
se zoubkovou vílou, za které získaly zoubek. Za určitý počet zubů
získaly balíček se zubní pastou, kartáčkem na zuby a hodinami do
koupelny. V rámci výtvarné výchovy děti namalovaly kamaráda nebo kamarádku s otevřenou pusou u zubaře, kde mu dolepovaly zuby
bílou fazolí.

Veselý týden – tradiční akce Horníků
Druhé pololetí začalo pro žáky zvesela. Členové žákovského parlamentu připravili pro své spolužáky veselý týden. Každý den byl
zaměřen na jiné téma. Žáci i učitelé se mohli těšit například na třpytivý, vesmírný nebo národní den. Také jsme se ocitli v pravěku. A ani
jsme k tomu nepotřebovali kouzelné sluchátko Macha a Šebestové.

V tělocvičně pobíhali pravěcí lovci, ženy oděné ve zvířecích kůžích, dokonce k nám zavítal i mamut.
Žákovský parlament děkuje všem žákům a učitelům, kteří se do
veselého týdne zapojili. Zvláštní ocenění si zaslouží paní učitelky
Bartoňová ze 2. A a Benešová ze 2. C, které doprovázely žáky do tělocvičny vždy v originálních kostýmech. Žáci, kteří měli nejzdařilejší
kostýmy, byli odměněni.
K. H. a Horníci

Mgr. Simona Mazalová

Hasiči na ZŠ Novolíšeňská
Děti druhých tříd absolvovaly na naší škole výchovně preventivní
program Hasík. Během dvou hodin se dozvěděly spoustu zajímavých
a poučných informací, které nejen jim, ale i jejich blízkým mohou
zachránit život. Při první návštěvě si děti zopakovaly důležitá telefonní čísla. Na koho se mají obrátit, kdyby byly v nouzi, včetně toho,
jak by mělo správně vypadat takové oznámení. Všichni zbystřili,
když pan hasič ukázal vybavení nutné při zásahu u požáru a předvedl
s pár dobrovolníky, jak taková záchrana může vypadat. Důležité bylo, aby si děti uvědomily, že se v masce, do které je pouštěn kyslík,
mění jeho hlas a nebály se ho.
V další lekci nás hasiči seznámili se znaky požáru a jak postupovat, když ho nejmíň čekáme. Tedy co dělat, když mě probudí štiplavý
kouř. S nadšením děti pozorovaly, co pan hasič říkal a názorně ukazoval. Vyjmenováním nejrůznějších zařízení domácnosti, které potřebují elektrický proud, si uvědomily, co všechno by mohlo být potencionální nebezpečí. Je to k nevíře, ale i hasiči mohou zadávat domácí úkoly. Za vypracování domácího únikového plánu, kdyby doma
došlo k požáru, se děti podívají za hasiči na požární stanici.
Závěrem bylo uděleno dětem pár dalších praktických rad a upozornění na chyby, kterých se lidé nejčastěji dopouští, když je zachraňují. Troufám si říct, že více domácností bude mít po dnešním dnu
hlásiče požáru.

Žáci ZŠ Novolíšeňská vyráběli krmítka
Zima pomalu předává své žezlo jaru. Příroda se probouzí, zvířátka se připravují na další potomstvo a ptáčci, kteří nás na podzim
opustili, budou co nevidět zpět. A po dlouhé cestě jim, a taky dalším
opeřencům, určitě přijde vhod svačinka v krmítkách, které jim připravili naši třeťáci.
Všechno začalo cestou do Soběšic, kde nás přivítalo krásné okolí
a prostředí Jezírka – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Po příchodu jsme se přivítali, pomazlili s kočičkami a hned na
to se rozdělili do skupinek.
Čekaly na nás aktivity a úkoly zaměřené na ptačí svět. V okolním
lese jsme si zahráli na ptáčky, kteří unikají velkým dravcům, a další
zábavné, ale i poučné hry. Po svačině jsme se pustili do nejnáročnějšího úkolu dne, a to do výroby krmítek. Nejdřív jsme si prohlédli
hotové krmítko, které navštěvovali brhlíci, sýkorky a další ptáci
z okolního lesa v hojném počtu. Poté každá skupinka dostala instrukce a mohla se pustit do práce. Všichni pečlivě a s radostí měřili, řezali
a zatloukali hřebíky. Nebyla to ale jednoduchá záležitost. Avšak vidina vlastního krmítka dohnala všechny do zdárného konce. Už se těšíme, jak naše vlastnoručně vyrobené příbytky pro ptáčky ozdobí
školní zahradu a nakrmí jejich hladové návštěvníky.
Mgr. Valéria Žižáková, tř. uč. 3. C
Fotografie z akcí najdete na
www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny
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Rozlosování soutěží – SK Líšeň – Ročník 2018/2019 – Jaro
Datum

Muži „A“
MSFL

So

16. 3.

Otrokovice 10.15 V

So

23. 3.

Vyškov 15.00 D

Ne 24. 3.
So

30. 3.

Ne

31. 3.

So

6. 4.

Ne

7. 4.

Pá

12. 4.

Ne

14. 4.

Pá

19. 4.

So

20. 4.

Pá

26. 4.

So

27. 4.

Hlučín 15.00 V

Muži „B“
I. A tř. sk. A

Muži „C“
MP II. tř.

Šlapanice 12.45 D

MCV 15.00 D

Rajhrad 15.00 V

St. Lískovec 15.00 V

Ženy
2. liga

Old Boys

Olomouc 15.00 D
D. Benešov 15.30 D
Dobšice 13.15 D

Řečkovice 15.30 D

Rakovník 14.00 V

Po 8. 4. Tuřany 17.30 V

Rajhradice 15.30 V

Start „B“ 15.30 V

Hodonín 15.00 D

Po 15. 4. MS 18.00 D

Novosedly 15.00 D

Slovan „B“ 17.15 D

Kroměříž 18.00 V
Vel. Meziříčí 16.00 D
Vrchovina 17.00 V
Zastávka 16.00 V

Teplice 15.00 V
Po 29. 4. Slovan 17.30 V

Řícmanice 16.00 V

Ne 28. 4.
St

1. 5.

Petřkovice 16.30 D

So

4. 5.

Rýmařov 16.30 D

Ne

5. 5.

So

11. 5.

Fr. Místek 17.00 V

Pá

17. 5.

Uh. Brod 17.00 D

Ne

19. 5.

So

25. 5.

Val. Meziříčí 17.00 V

So

1. 6.

Hulín 17.00 D

Ne

2. 6.

Slovan 14.45 D

Medlánky „B“ 17.00 D

So

8. 6.

Přímětice 17.00 V

Jundrov 16.30 V

Ne

9. 6.

Uničov 10.15 V

So

15. 6.

Hodonín 17.30 V

Ne

16. 6.

nadstavba
Miroslav 14.45 D

Lokomotiva 17.00 D

Žebětín 16.30 V

Obřany 17.00 V

Kunštát 14.45 D

Lelekovice 17.00 D

Slatina 17.00 V

ČAFC 17.00 V

Po 6. 5. Svratka 18.00 D
nastavba

Po 13. 5. Sparta 18.00 V
Po 20. 5. Tuřany 18.00 D

nadstavba

Po 27. 5. MS 18.00 V

nadstavba
Po 3. 6. Slovan 18.00 D
nadstavba
Po 10. 6. Svratka 18.00 V
Chrlice 17.00 V
Zbraslav 14.30 V

nadstavba
Po 17. 6. Sparta 18.00 D

Rozlosování soutěží – SK Líšeň – Ročník 2018/2019 – Jaro
Datum

Dorost SCM
U-19/17

Dorost SCM
U-18/16

SpSM Jih
U-15/14

SpSM Jih
U-13/12

volno

Hodonín 10.00/10.00 V

Ml. žáci „C“
2. tř. U-13B

Hlučín 10.00/12.15 D

So

16. 3.

Ne

17. 3.

So

23. 3.

Ne

24. 3.

So

30. 3.

Ne

31. 3.

So

6. 4.

Ne

7. 4.

So

13. 4.

Ne

14. 4.

Kyjov 10.00/12.15 D

So

20. 4.

Vel. Meziříčí 10.15/12.30 V

Ne

21. 4.

Pá

26. 4.

So

27. 4.

Ne

28. 4.

St

1. 5.

So

4. 5.

Ne

5. 5.

St

8. 5.

Pá

10. 5.

So

11. 5.

Ne

12. 5.

Út

14. 5.

Čt

16. 5.

So

18. 5.

Ne

19. 5.

St

22. 5.

Pá

24. 5.

So

25. 5.

Ne

26. 5.

So

1. 6.

Ne

2. 6.

Út

4. 6.

Čt

6. 6.

So

8. 6.

Ne

9. 6.

So

15. 6.

Ne

16. 6.

Znojmo 10.00/12.15 D
Opava 10.00/12.15 V
Sparta 10.15/12.30 V
Třinec 10.00/12.15 D

FŠ Třebíč 10.00/11.45 V
Svratka 10.00/12.15 D

Kroměříž 10.00/12.15 V

volno
Sparta 10.00/11.45 D

H. Brod 10.00/12.15 V
Zbroj. „B“ 10.00/12.15 D

Znojmo 10.00/10.00 D*

Svratka „C“ 14.00 D**

Vyškov 10.00/10.00 V

Start „B“ 10.30 V

Prostějov 10.00/10.00 D*

Bohunice 14.00 D

Žďár 10.00/11.45 V
Znojmo 10.00/11.45 D

Sigma „B“ 10.00/12.15 V

ČAFC „B“ 17.45 V
Ostrava „B“ 10.00/12.15 D

Sparta 10.00/11.45 V

Sparta 13.45/13.45 V

Pelhřimov 10.00/12.15 D
Prostějov 15.00/17.15 V

HFK Ol. 10.00/11.45 V
Žďár 10.15/12.30 V

Žďár 10.00/11.45 D

Karviná „B“ 10.30/12.45 V

Havl. Brod 10.00/10.00 V
Humpolec 10.00/12.15 V

Zbrojovka 14.00 D

Jihlava 10.00/10.00 DP
Žebětín 17.00 V

Vítkovice 10.00/12.15 D

Znojmo 10.00/11.45 V
FŠ Třebíč 10.00/12.15 D
Slovácko 17.00/17.00 D
HFK Ol. 10.00/11.45 D

Slovácko „B“ 10.15/12.30 V

Kohoutovice 14.45/16.30 V

Bosonohy 14.00 D
H. Brod 15.30/17.15 D

Olomouc 16.00/16.00 V
Řečkovice 16.30 V

Zlín „B“ 10.00/12.15 D

Zlín 15.00/15.00 V
Břeclav 10.00/12.15 D

Val. Meziříčí 10.00/12.15 V

H. Brod 13.30/15.15 V
Kroměříž 10.00/11.45 D
FŠ Třebíč 10.00/10.00 D

volno

Bystrc 14.00 D
Lokomotiva 17.00 V

Zbrojovka 17.00/17.00 D
F. Místek 10.00/12.15 D

Vyškov 10.00/11.45 V
Jihlava „B“ 10.00/12.15 D

Medlánky „B“ 9.00 V
Kroměříž 15.00/15.00 V

Blansko 10.00/12.15 D
Hodonín 10.00/12.15 D

Obě kategorie žáků SpSM hrají svoje domácí utkání v Podolí. Kategorie U-13/12 hraje domácí utkání v TCM Mariánské údolí, Líšeň.
* UT Líšeň, ** hřiště Mariánské údolí
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Datum

Přípravka st.
U-11A, sk. A

Přípravka st.
U-11B, sk. B

So

6. 4.

Ne

7. 4.

Start 10.00 D

Žebětín 11.30 D

Pá

12. 4.

Bystrc 16.00 V

Bystrc „B“ 16.00 V

Přípravka st.
U-10A, sk. C

Přípravka st.
U-10B, sk. D

Přípravka st.
dívky, sk. C

Řečkovice 10.00 D

Start „B“ 11.45 D

ČAFC „B“ 14.00 D

MCV 17.00 V

Řečkovice 16.00 V

Přípravky
JmKFS
M. Krumlov V

Tuřany 10.30 D

Hodonín V

27. 4.

Jundrov 10.30 D

Lokomotiva 14.00 V Medlánky „B“ 9.00 V Drnovice V

St

1. 5.

Medlánky „B“ 10.30 D

Medlánky „C“ 12.00 D

So

4. 5.

Svratka „C“ 10.00 D

Sparta „B“ 11.45 D

Jundrov 14.00 D

Slatina 17.30 V

Slatina „B“ 16.00 V

Svratka „C“ 17.30 V

So

13. 4.

Út

23. 4.

St

24. 4.

Bohunice 16.30 D

Pá

26. 4.

ČAFC 16.15 V

So

Obřany 17.00 D
Medlánky 16.00 V

Ne

5. 5.

Zbrojovka 10.00 D

MS 11.30 D

Pá

10. 5.

Svratka 16.00 V

Svratka „B“ 16.30 V

So

11. 5.

St

15. 5.

So

18. 5.

Ne

19. 5.

Pá

24. 5.

So

25. 5.

Ivančice, Vyškov D
Tuřany 17.00 D
Sparta 10.00 D

N. Lískovec 11.30 D

ČAFC „B“ 17.45 V

Slovan 17.15 V
Bílovice 10.00 V

Líšeň dívky 10.30 V

29. 5.

Ne

2. 6.

Soběšice 10.00 D

volno

Čt

6. 6.

volno

Kohoutovice „B“ 16.30 V

Pá

7. 6.

volno

Chrlice 17.00 V

So

8. 6.

Líšeň U-10A 17.00 D
Kohoutovice „C“ 11.30 V

ČAFC, M. Krumlov D

1. liga
starších žákyň

1. liga
mladších žákyň

So 23. 3.

Slovácko 10.00 D*

Slovácko 11.45 D*

Ne 31. 3.

Vítkovice 15.00 V

Vítkovice 16.45

Lokomotiva 14.30 D*

Lokomotiva 16.15 D*

So
Út

SMDŽ
sk. C, ženy B

2. liga
juniorek

Tasovice 15.30 V

Svratka „C“ 17.30 V
Medlánky 10.00 D

Jundrov 10.00 D

Ne 21. 4.

B. Ostrava 14.00 V

So 27. 4.

Olomouc 15.30 D

St

1. 5.

So

4. 5.

Ne

5. 5.

Medlánky „B“ 10.00. D

volno

16. 4.

Ne 28. 4.

MP
starší žákyně

Havířov 14.00 V
Vítkovice 10.00 D

6. 4.

So 20. 4.

Ratíškovice V

Lelekovice 12.00 V

St

So 13. 4.

Slatina 14.00 D

Bosonohy 11.30 D

St. Lískovec 10.00 V

Ne 26. 5.

Datum

Bílovice 10.00 D

Okříšky 11.00 V

Slatina „B“ 10.00 V
Slovácko 10.15 V

Slovácko 12.00 V
Havířov 10.00 D

Chrlice 10.00 D

Vítkovice 10.00 V H

Žebětín 10.30 V

Jihlava 13.30 V
Vítkovice 13.00 D P

So 11. 5.

Vítkovice 14.45 D P

Ne 12. 5. Kotvrdovice 15.00 D
Lokomotiva 10.00 D

So 18. 5.
Ne 19. 5.

Troubsko 17.00 V

volno
Ostrava 15.30 D

So 25. 5.
Ne 26. 5.
So

1. 6.

Ne

2. 6.

So

8. 6.

Bílovice 10.30 V

Jevišovice 15.00 D
Lokomotiva 15.00 V

Lokomotiva 16.45 V
Olomouc 17.00 V

* UT Líšeň, P = Podolí, H = Hrabůvka, starší žákyně MP hrají domácí utkání na hřišti v Blažovicích

Bystrc 10.00 D
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Datum
So

6. 4.

Ne

7. 4.

Pá

12. 4.

So

13. 4.

Pá

26. 4.

Ne 28. 4.

Přípravka ml. Přípravka ml. Přípravka ml. Přípravka ml. Minipřípravka Minipřípravka
U-9A, sk. A
U-9B, sk. B
U-8A, sk. C
U-8B, sk. D
U-7A
U-7B
Svratka „C“ 10.30 D
Svratka 10.30 D

Sparta 17.00 V
Slatina 9.00 V

volno

Kohoutovice 10.00 V Lokomotiva 12.00 V Kohoutovice „B“ 10.00 V

Ne

5. 5.

Út

7. 5.

St

8. 5.

Pá

10. 5.

So

11. 5.

So

18. 5.

Ne

19. 5.

Zbrojovka 10.30 D

Medlánky 12.00 D

Pá

24. 5.

ČAFC 16.15 V

Chrlice 16.00 V

So

25. 5.

1. 6.

Ne

2. 6.

So

8. 6.

Sparta 17.00 V

Slatina 16.30 V

Slatina „B“ 10.30 V

Sparta 10.30 D
Bohunice 10.00 D

MS 14.00 V

Start 10.30 D

Start „B“ 12.00 D

Řečkovice 16.00 D

Slovan 17.00 D

Kohoutovice 11.30 V
Bosonohy 14.30 D

Start 16.00 D

St. Lískovec 12.00 D
Obřany 11.30 D
Soběšice 17.00 V

Lokomotiva 17.00 V N. Lískovec 17.00 V

Bosonohy 10.30 V

Bosonohy 17.00 V
Lokomotiva 12.00 V

Sparta „B“ 10.30 D

Medlánky „B“ 12.00 D

U-7B 14.30 V

U-7A 14.30 D

Chrlice „B“ 17.15 V
MCV 10.00 D
Řícmanice 11.30 V

Ne 26. 5.

So

Svratka 16.00 D

Start 16.30 V

4. 5.

31. 5.

Slatina 14.30 D

Svratka „B“ 12.00 D

So

Pá

MCV 12.00 D

volno

Bystrc 10.00 V

Lokomotiva 12.00 V
Svratka 16.30 V

MCV 17.00 V

Kohoutovice 10.00 D

Sparta 11.30 D

Bystrc „B“ 10.00 V
Lelekovice 9.30 V

ZŠ Holzova

ZŠ Masarova

Projekt Edison

Masopustní průvod na ZŠ Masarova

V polovině února naše škola přivítala sedm stážistů, kteří u nás
strávili týden v rámci projektu Edison. Podle neziskové organizace
AIESEC, která projekt zajišťuje, EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné
soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění. Díky atmosféře, vyvolané zahraničními
stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium angličtiny.
Stážisté měli pro žáky 5.–9. tříd připravený zajímavý program, ve
kterém je seznámili s historií a přírodním a kulturním bohatstvím
zemí, ze kterých pocházejí. Žáci se tak v průběhu týdne dozvěděli
mnoho informací o Panamě, Gruzii, Ukrajině, Jordánsku, Číně, Srí
Lance a Indonésii, zkusili si zatancovat národní tance či obléci tradiční oblečení. Řada žáků využila možnosti volně si povídat se stážisty i v době přestávek či oběda.
Výjimečnou možnost prožít týden se studentem z jiné země měli
žáci, jejichž rodiny jim nabídly ubytování – těm patří náš dík. Ohlasy
dětí na netradičně prožitý týden ve škole byly vesměs pozitivní. Za
všechny můžeme citovat Valerii Špičkovou, která říká, že „projekt
Edison byl velmi poučný a zajímavý. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a akci jsme si velmi užili. Stážisté byli milí a přátelští a bylo
jim dobře rozumět. Myslím, že i naše úroveň angličtiny se posunula
zase o kousek dál. Doufám, že k nám stážisté zavítají i příští rok.“

Tradičně i v letošním školním roce se na naší škole konaly oslavy
Masopustu, tentokrát první březnový den. Veselé masopustní obchůzky Líšní se zúčastnili naši žáci druhých a čtvrtých ročníků.
Všichni pilně nacvičovali písně a tance, které běžně doplňují průvod
masek. Za zvuku klarinetu a kytary byl celý průvod zahájen před naší
školou a děti i učitelé předvedli velké množství tradičních i netradičních převleků. Za bujarého veselí, kdy všichni výskali, bubnovali
a tloukli nejen poklicemi, jsme se vydali k MŠ Synkova, kde už nás
vyhlížely netrpělivé děti. Poté jsme se přesunuli k MŠ Hochmanova
a dále ke Klokánku, kde jsme se setkali s dětmi v krásných maskách.
Svým vystoupením jsme potěšili také děti v MŠ Michalova a nezapomněli jsme ani na další přihlížející, kteří zrovna trávili čas na procházce. Naše putování, během kterého nám počasí přálo, jsme zakončili krátkým vystoupením v naší školní jídelně, abychom poděkovali
všem paním kuchařkám, které pro nás napekly výborné masopustní
koláče.
Mgr. Marcela Šimecká

Bowlingová liga
Školní bowlingová liga se odehrávala v nově vybudované hale
Bowling Brno (BB), kde jsme se utkali se dvěma školami: se ZŠ Gajdošova a ZŠ Merhautova. Hráli jsme dvě soutěže, a to pro první a pro
druhý stupeň. Každou soutěž zastupovaly dvě skupinky po šesti
účastnících. Liga probíhala v období prvních dvou měsíců v roce.
Všichni jsme se snažili, ale výsledky ne vždy odpovídaly našim představám. Přesto jsme si vybojovali krásná místa – žáci z prvního stupně se umístili na prvním a pátém místě, zástupci druhého stupně na
druhém a třetím místě. Dva žáci naší školy byli dokonce vyhlášeni
nejlepšími hráči ligy – Jan Dedík za první stupeň a Patricie Martinkovičová za druhý stupeň. Bowlingová liga nás všechny bavila a doufáme, že se jí zúčastníme i příští rok.
Klára Haniková z 8.B

Masopustní rej
Zima je dlouhá, rozptýlení a dobré nálady v mrazivém a pošmourném období roku není nikdy dost. Proti zimním chmurám je
Masopust skvělý terapeutický prostředek.
Maškyry k vám přišly, hej, začal masopustní rej! Těmito slovy
začala žákům 1.–3. tříd ve v tělocvičně naší školy masopustní veselice. Princezny, piráti, vodníci, muchomůrky, a čarodějnice si společně zazpívali, zatančili, zahráli různé hry, nechyběla ani přehlídka
masek.
Škoda jen, že čas tak rychle utekl a všichni jsme se museli vrátit
zpět do školních lavic.
Mgr. Kateřina Janošková

líšeňské noviny

Líšňáci oslavili svátek karnevalu
s LOSem!
Slavný karneval v Benátkách s půlkou února skončil, nicméně
karnevalový rukopis Líšeňského občanského spolku jste mohli
zažít ještě 23. 2. Byli jste tam? Mám na mysli III. ročník známého
Líšeňského plesu, kterému Líšňáci neřeknou jinak než LOSí.
Pojďme si shrnout to nejzajímavější z tohoto plesu. Jak probíhal?
„Každý ročník je něčím jedinečný. Ten letošní jsme uspořádali v duchu karnevalu. Lidé na něj přicházeli převlečeni za víly,
Draculy, nebo krásné komtesy. Dokonce přišel i Jan Amos Komenský,“ směje se Martin Příborský, který je předsedou Líšeňského občanského spolku. A dodává: ,,po skončení plesu nám přišla
spousta poděkování od lidí. To nás těší nejvíc.“ LOSí ples v Líšni
si skutečně drží
svou tradici a každý rok přijde s něčím originálním.
Mnozí z vás si určitě pamatují na
loňský, II. ročník,
který ožil v duchu
,,zábavného kasina v Las Vegas“.
Pojďme se ale vrátit zpět k letošnímu ročníku. Jak odstartoval? Nedílnou součástí
bylo vítání všech hostů s úsměvem a skleničkou sektu, letos
i s růží pro každou dámu. Krásnou květinou všechny ženy obdarovalo květinové studio AMMI, které se postaralo také o výzdobu
celého plesu. Pak už zbývalo jediné, roztančit celý ples! Velkou
změnou oproti lI. ročníku byly dvě kapely, které se vzájemně doplňovaly: SW Band a Miro Band. Díky tomu nebylo na plese žádné hluché místo, a dokonce ani fronty u baru se netvořily. Jak je
to možné? Organizátoři z LOSu nenechali nic náhodě a zajistili
obsluhu u dvou barů. A když už jsme u pití, rovnou navážu i na
dobré jídlo. Hlavní občerstvení si už tradičně vzala na starost líšeňská restaurace Potrefená Husa. O slavnostní zahájení se postaral soubor Boubelky a hasiči z Hostěnic a do varu diváky dostalo
opakované vystoupení profesionálů z taneční školy Danza. Nechyběl rej masek, volba nejlepší masky a také jste se mohli zapojit
do jednoho z tanečních workshopů. Nejlepší maskou byl vyhlášen Učitel národů, který se zde projevil i jako zdatný učitel
tance.
Na facebookové stránce LOSu a webu loslisen.cz najdete kompletní fotoalbum a kreativní plesové video od studia Bezeslov.
Pokud už teď toužíte zažít IV. ročník, který bude 18. 1. 2020, poznamenejte si tohle datum do kalendáře. My se na vás budeme
Kryštof Látal, za organizační tým Líšeňského občanského spolku
těšit.
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Školství

Stalo se

Ohlédnutí za zimní sezónou bruslení
v Líšni 2018–2019

Již třetí zimní sezonu vás, spolu s městskou částí Brno-Líšeň, zveme na ledovou
plochu v areálu Saleska. Letos přišlo během 75 dnů provozu kluziště celkem
19.071 osob. Děkujeme za takovou návštěvnost! Průměrná návštěvnost je vyšší
než minulou sezonu.

Nejvíce bruslařů přišlo na Rodinné vstupné, celkem 7.210 členů rodin. Když k tomu přidáme 1 406 dětí do pěti let, které
mají vstup zdarma, tak je vidět, že jeden
z cílů Saleska – podpora rodiny, je naplněn. Další cíl při provozu kluziště – umožnit co nejvíce dětem naučit se bruslit – jsme
naplnili také: 2.437 dětí přišlo bruslit
v rámci bruslení pro školy. Žáci ZŠ měli
v rámci tohoto programu vstupné za 30 Kč
a půjčení bruslí zdarma, aby se mohly
všechny děti bez rozdílu naučit tuto zimní
radovánku. Nejčastěji nás navštívili žáci ze
ZŠ Masarova a hned za nimi v počtu návštěv ZŠ Holzova a překvapivě ZŠ Čejkovická. Celkem nabídku využilo 17 školských zařízení. Jsme rádi také za několik
návštěv diagnostických ústavů pro mládež
Jihomoravského kraje.
K bolestem patří časté zneužívání naší sociální nabídky v rámci bruslení pro školy
– půjčení bruslí zdarma. Proto od ní musíme na příští roky ustoupit a brusle i pro
školy půjčovat s poplatkem.
K radostem patří velmi dobré chování
všech účastníků bruslení. Počet konfliktů
by se dal spočítat na prstech rukou jednoho člověka. Při takové návštěvnosti to
svědčí, že v Líšni žijí dobří a slušní lidé a je
tu radost bydlet. Naší starostí byla bezpečnost účastníků a prevence úrazů (těch bylo
naštěstí opět méně jako loni). Letos se také
návštěvnost rozprostřela rovnoměrně do
všech provozních hodin.
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Všechny velké investice do areálu kluziště
v posledních třech letech naplnily smysl,
včetně té největší – oprava mantinelů. Nyní považujeme areál za vybavený. Všechny
opravy a úpravy nás stály hodně sil a peněz. Doufám, že vše bude sloužit mnoho
let a my všechny náklady brzy splatíme.
Potřebujeme zaměřit síly na naši hlavní
činnost: zájmové kroužky, prázdninové
tábory a Klub rodičů a dětí, aby tato činnost nebyla narušena či zanedbána.
Poděkování rád rozšiřuji také na své kolegy v Salesku, protože naše hlavní činnost
probíhala během otevírací doby kluziště
bez problémů a v plné šíři. A že to bylo někdy hodně náročné, to mi věřte.

Ještě jednou chci poděkovat za vaši přízeň,
za dobrou spolupráci s městskou částí Brno-Líšeň. Přestože se již všichni těšíme na
teplé letní dny, tak vás zveme na další zimní sezónu.
Petr Kopřiva, ředitel Saleska

Program klubu seniorů
Duben 2019
2. 4. D. D. taneční zábava –
		za zrušené setkání 26. 3. 2019
9. 4. D. D. taneční zábava
16. 4. ÚMČ Jírova – volná zábava
23. 4. D. D. taneční zábava
30. 4. ÚMČ Jírova – volná zábava
Květen 2019
7. 5. D. D. taneční zábava
14. 5. ÚMČ Jírova – vystoupení
		souboru Líšňáček
		ke Dni matek

21. 5. D. D. jubilanti 1. pol. 2019
28. 5. ÚMČ Jírova – vl
Červen 2019
4. 6. D. D. – taneční zábava
11. 6. ÚMČ Jírova – volná zábava
18. 6. D. D. – taneční zábava
25. 6. Bistro u mlýna ve 14.00 hod.
		na konečné autobusu 55
Celý červenec a srpen a 3. 9., 10. 9.
schůzky v Bistru.
9. 7., 30. a 20. 8. se opékají špekáčky.
Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s.

líšeňské noviny

Spolky a sdružení

Výstava a veřejné setkání
Dáme na vás!
Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Zapište se
v Brně do dějin Dáme na vás. Až do 15. května můžete podávat své
nápady pomocí online formuláře na www.damenavas.brno.cz.
Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně
jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého listopadového finále.
Inspiraci můžete najít na výstavě Dáme na vás, která bude k vidění od 18. dubna do 31. května 2019 v Urban centru na Mečové 5, vernisáž k výstavě se uskuteční 17. 4. od 17.30. „Návštěvníci na výstavě
uvidí průřez dvěma předchozími ročníky, k nahlédnutí bude např.
projektová dokumentace vítězného projektu z roku 2017 Propojení
Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty
nebo projektové dokumentace dalších projektů, navíc se návštěvníci
budou moci podrobně seznámit s vítěznými projekty roku 2018“, říká
koordinátorka participace Klára Drápalová.
Ve středu 17. dubna od 18.00 hodin proběhne v rámci vernisáže
veřejné setkání, kde budou moci návštěvníci tvořit projekty společně,
zeptat se na cokoliv, co je o participativním rozpočtu zajímá, nebo
diskutovat nad svými návrhy pro letošní rok a nad vítěznými projekty z loňských ročníků.
„Na veřejném setkání budeme mluvit především o tom, jak podat
projekt a na co si dát pozor, aby projekt prošel sítem posuzování proveditelnosti. Navíc s pomocí koordinátorek se rovnou na místě můžete pustit do společné přípravy projektů,“ přiblížil program setkání
vedoucí Kanceláře participace Marco Banti.
Podrobnější informace najdete na www.damenavas.brno.cz nebo
na facebookové stránce Dáme na vás. Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás

Naši Senioři strávili víkend
s Angličany
V rámci pravidelného středečního Kurzu angličtiny pro SENIORY pořádaném v KC Kotlanka, jsme v únoru na Rusavě zrealizovali
výjezdový víkend s rodilými mluvčími přímo z Anglie s cílem procvičit se v konverzaci a zbavit se strachu, že „nebudu schopen se domluvit“. A víkend se povedl naprosto úžasně! Bylo tam od všeho –
zábavné učení, skvělí lidé, výborní učitelé, dobré jídlo a pití a spousta
legrace. A posun v angličtině každého byl obrovský. Naši učitelé – rodilí mluvčí se vrhli do svého úkolu s nebývalou energií a vervou a při
tom s citem a nenásilně, a z plánovaných 10 lekcí se stala celovíkendová, 48 hodinová lekce. Starali se jak o jazykový rozvoj účastníků
tak o jejich pohodu – setkání s ryzím cizím jazykem není vždy jednoduché. Za to jim patří neskonalé díky. Byli obdivuhodní. A stejně tak
úžasní byli naši studenti, kteří se zapojili se stejně velkým nasazením.
Takže cíle bylo dosaženo – všichni se domluvili a užili si legrace a to
i v angličtině!! Bylo to naprosto skvělé, úžasné, nabité dobrou náladou a pohodou od začátku až do konce a já už se těším na další – říjnové – opakování.

Líšeňské ostatky a podpora
radnice – postoj autorky
koncepce maškarní části ostatků
(reakce na článek starosty Břetislava Štefana v březnovém čísle Líšeňských novin „Líšeňský rok rámují tradiční akce, mnohé z nich se podařilo obnovit“)
Starosta Břetislav Štefan v článku týkajícím se financování Líšeňských ostatků uvádí, že „peníze vynaložené na Ostatky jsou každoročně přibližně stejné, a to podle potřeb organizátorů“. K tomuto
tvrzení podotýkám, že spolek Líšeň sobě podle původní domluvy
čerpá dotace na zajištění maškarní část slavnosti (organizace a koordinace příprav, opravy starých a výroba nových maškar a rekvizit,
tvorba scénáře pro Bakuse, zajištění vystoupení Ostatkové kapely
před zámkem a její nazvučení, výzdoba Dělňáku, část propagace
atd.). Přestože práce je rok od roku více, dotace pro spolek se snižuje
– z původních 54.000 Kč na současných 20.000 Kč. Jedná se o radikální snížení, které v žádném případě neodráží „potřeby organizátora“.
Snížení částky nelze zdůvodnit tím, co tvrdí pan starosta v textu
výše, že „rozpočet Líšně má své jasné hranice a není takříkajíc nafukovací“. Kulturní komise totiž letos ani nerozdělila všechny prostředky na kulturu, které rozdělit mohla.
Maškarní část slavnosti se formou dotace hradí podle původní
domluvy, která proběhla mezi starostou Břetislavem Štefanem a iniciátory celé akce – autory krojované a maškarní koncepce slavnosti
– Josefem Trávníčkem (Národopisný soubor Líšňáci) a Pavlou Dombrovskou (Divadlo Líšeň, Líšeň sobě). Současná podoba maškarní části ostatků nevznikla spontánně jakýmsi pouhým „navázáním na původní tradici“, ale jako promyšlená vize a koncepce, která má svého
autora, tedy mne.
Na lednovém zasedání zastupitelstva jsem se pokusila zastupitelům vysvětlit, že takto radikálně snížená dotace již realizaci maškarní části Ostatků ve stávající podobě neumožňuje. Přestože opoziční
strany (Sousedé z Líšně, Spolu) navrhovali konstruktivní řešení,
koaliční politici (ČSSD, ODS, ANO) v čele s panem starostou však
prosadili pro akci nejen nedostatečnou finanční podporu, ale navíc
z ní vyškrtali některé zásadní položky – a to ty, které se týkají přímo
mě osobně. Přístup současného vedení radnice vnímám jako velmi
ponižující a demotivující. Stávající podmínky mi neumožňují dále
v práci na Líšeňských ostatcích pokračovat.
Jsem ráda, že se během sedmi let konání slavnosti podařilo vytvořit oblíbenou a pro Líšeň prestižní akci s výjimečnou výtvarnou
hodnotou, těší mne, že jsem stála u zrodu této slavnosti a osm let ji
mohla vytvářet a rozvíjet. Děkuji všem, s kým jsem měla možnost za
tu dobu spolupracovat.
Na mé vystoupení na lednovém zasedání zastupitelstva se můžete podívat na webu radnice, projednávání dotace pro spolek Líšeň
sobě je od 21. minuty záznamu. Také jsem se problém pokusila podrobně pojmenovat v článku Nedostatečná podpora maškarní části
Líšeňských ostatků na portálu www.vlisni.cz.

Za celý tým, koordinátor a lektor kurzů
Bc. Jaroslava Sobotková (více na www.sejdeme-se.webnode.cz)

Pavla Dombrovská,
autorka a režisérka Divadla Líšeň, předsedkyně spolku Líšeň sobě

Našim jubilantům

Vážení a milí Líšňáci,
je tradicí v naší městské části, že starosta a místostarostové navštěvují naše seniory a osobně jménem obce blahopřejí k významným životním jubileům: 80, 85, 90 a více let. Blahopřání je spojeno s věcným darem a krátkou návštěvou v bydlišti
jubilanta.
Kvůli ochraně osobních údajů již však Úřad městské části nemůže jubilanty sám oslovovat. Máte-li proto o tuto gratulaci
zájem, pro sebe nebo své příbuzné, kontaktujte prosím sekretariát radnice.
Děkujeme a doufáme, že se nám tuto pěknou tradici podaří zachovat.

líšeňské noviny
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DOHNAL
advokátní kancelář

Advokátní kancelář Dohnal
Bednaříkova 1a
Brno-Líšeň, 628 00
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Osobní pøístup • Flexibilita • Spolehlivost • Rychlost • Diskrétnost

Právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní,
trestní, správní, municipální.

K

i
k
Ktuší
t
e
vě
n
r
e
t
b/s
n
M
+I 00
/1
0
0
1

tři
í
n
Prv íce

s
mě Kč
0

Nemovitosti, exekuce, přestupky, vymáhání pohledávek,
advokátní úschovy, smlouvy, žaloby, soudní spory, GDPR.
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Mgr. Ing. Martin Dohnal, advokát, tel. 604 242 798
e-mail: info@advokatdohnal.cz • www.advokatdohnal.cz
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ZŠ SLUNÍČKO – MONTESSORI
Černopolní 37a

www.netbox.cz

Dopřejte dítěti školu, která:

- učí děti úctě k sobě, druhým i prostředí, děti se učí svým tempem
- pracujeme ve věkově smíšených třídách (tzv. trojročí)
- využíváme připraveného prostředí
- dáváme dětem příležitosti k vlastnímu objevování poznatků
- učitel je průvodcem a pomocníkem dětí, 12–15 dětí ve třídě
- poskytujeme svobodu volby v rámci stanovených pravidel
- učení bez stresu rozvíjí vnitřní motivaci jako předpokladu úspěchu
- rozšířená výuka AJ s rodilým mluvčím
- spolupráce s MENSOU, podpora nadaných dětí
- pestrá nabídka mimoškolních aktivit
8.4. v 16 h se koná ukázkové odpoledne a beseda s rodiči
ZÁPIS do 1. třídy se koná 12. 4. 15–17 h, 13. 4. 9–12 h

Dobrá spolupráce s rodiči je předpokladem správného a kvalitního rozvoje
dětí. Chceme, aby vaše dítě bylo šťastné, aby poznalo svůj potenciál.

Více informací na tel.: 731 613 005, www.zs-montessori.cz

Říká se, že trpělivost růže přináší.
My Vám přinášíme
zámeckou restauraci,
na kterou jste trpělivě čekali.

denní menu
tradiční česká kuchyně
svatby, rauty, oslavy
otevřeno denně 11 - 22 h

Otevíráme
DUBEN 2019

Pohankova 8, Brno - Líšeň, Zámek Belcredi

kopÍrovÁnÍ • tisk
grafickÉ prÁce

Køesśanská ZŠ a MŠ Jana Husa Vás zve na
zápis do všech tøíd pro školní rok 2019/2020
v pondìlí 15. 4. 2019, 14–17 hodin
Sídlo školy: Brno-Líšeò, Masarova 11
Charakter školy:
zaøazena do sítì škol MŠMT, výuka v souladu se státním RVP MŠMT
poèty dìtí ve tøídách  individuální pøístup uèitelù k žákùm
 rozvíjení schopností a nadání každého žáka  okamžité øešení
výchovných i studijních problémù  program inkluzivního vzdìlávání
tìlesnì i mentálnì postižených dìtí  nadstandardní péèe o žáky
se speciálními vzdìlávacími potøebami  možnost individuálního
vzdìlávání – domácí škola  rozdílné klima školy oproti velkým státním
školám  pøes 90 % úspìšnosti pøijetí na støední školy


 malé

tel.: 739 255 823  www.krestanskaskola.cz
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letáky
vizitky
brožury
časopisy

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz
líšeňské noviny

inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Kosmetika, pedikúra, epilace, zám. Belcredi, park. u vchodu, 739 150 260.
 VYMĚNÍM obecní byt 2+kk po rekonstrukci na Synkově ulici.
Nová kuchyně, dlažba, v koupelně vana, za OB 3+1 s balkonem.
Nabídněte – dohoda. Tel. 733 604 999 nebo 732 475 929.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
 Koupíme zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
 Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší v Líšni. T: 602 185 147.
 HLEDÁM ŠIKOVNÉHO TECHNIKA, který dokončí moje nápady
v oboru radiotechniky a elektrotechniky. Nabízím 200 Kč/hodinu. e-mail: unceslav@zoznam.sk, jarkry@yandex.com.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz
14 LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné tel.:
 OPRAVY TELEVIZORŮ,
domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS: 739 059 029. Děkuji.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

domluvíme se
na termínu
dodání

dodáme
diskrétnì

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

 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Práce pokrývačské, tesařské, klempířské, PVC folie, montáž
střešních oken. Tel. 604 303 554, e-mail: Plotteror@seznam.cz.
 NOVĚ SE OTEVÍRAJÍCÍ RESTAURACE v areálu brněnského zámku Belcredi přijme do svého týmu nové posily na pozici: servírka/
číšník, kuchař. Co nabízíme? Práci na HPP, krátký/dlouhý týden,
dobré platové podmínky. Pokud budete mít zájem, volejte na tel.
602 439 000. Otevíráme v dubnu 2019.

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

Jaro bez bolesti kloubù:
Kamzík 60 tbl – 369 Kè, Proenzi 180 tbl – 509 Kè,
Condro 120 tbl + 20 tbl – 649 Kè, Ibuprofen 30 tbl – 45 Kè.

!

 SLUŠNÁ RODINA NALÉHAVĚ HLEDÁ DŮM VE STARÉ LÍŠNI,
alespoň s menší zahrádkou. Může být i k rekonstrukci. Prosím nabídněte. Tel.: 776 046 863 – Katka.
 NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY – doučování dětí a individuální
výuku dětí i dospělých. Tel.: 776 845 688.
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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.

SVĚ
T

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

L I TÁ

C

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

Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz
Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00

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

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

AKCE:

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

nádržka
geberit
3.990 Kč
od
4.290
původní
cena Kè
6.280 Kč

ové
koupelnavení
b
y
v

ŠIROKÁ NABÍDKA

OBKLADŮ
a DLAŽEB

od SLEVA
Skříňka
s umyvadlem
1790 Kè
10%

57057; 53,5x80x35,5 cm
umyvadlo 56x49 cm

1 890 Kč
2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

sprchový kout Arleta
VINYLOVÉ,
cena již od 3.890
Kè LAMINÁTOVÉ, PVC
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PŘEDNÁŠKA

Z Líšně až na okraj

viditelného vesmíru
p
Vstu

Vydejte se napříč
prostorem a časem,
poznejte některé
záhady našeho vesmíru,
zahrajte si zábavnou
hru, ve které vítěz
dostane pravý kámen
z vesmíru – meteorit.
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Přednášku pořádá MČ Brno - Líšeň
pod záštitou místostarostky Ivy Kremitovské
Zdroj: NASA, Spitzerův vesmírný dalekohled - Mlhovina Kočičí tlapka

Sport

Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu 9. 3. 2019

J

ako každý rok v tomto předjarním čase
pořádal oddíl stolního tenisu Sokola
Líšeň na svých pingpongových stolech
v malém sále Líšeňské sokolovny turnaj
pro neregistrované hráče.
Předjarní únava, nebo chřipková epidemie způsobily, že v sobotu 9. března si
přišlo změřit své síly nad zelenými stoly 10
dospělých mužů a žen a také 5 hráčů do 15
roků, aby se ve dvou kategoriích utkali
o celkové vítězství. Tentokrát rodiče nepřivedli ve zvýšené míře své děti k aktivní

hře a tak byl mezi startujícími pouze jeden
pár hráčů se stejným příjmením. Potvrzuje
se, že aktivních neregistrovaných žáků se
v poslední době nedostává.
V kategorii mládeže do 15 roků hráli školáci ve skupině každý s každým.
Po odehrání všech zápasů ve skupině bylo toto pořadí:
Jakub Jílek – ZŠ Novolíšeňská,
Martin Trungel – ZŠ Novolíšeňská,
Petr Šujan – ZŠ Novolíšeňská,
Jakub Dlouhý – ZŠ Novolíšeňská,
Jiří Mátl ml. – ZŠ Mokrá.
Tradičně největší zastoupení měla ZŠ
Novolíšeňská, její hráči byli také v celkovém
pořadí nejúspěšnější.
Dospělí po odehrání dvou základních
skupin, ve kterých hrál každý s každým, vytvořili postupem prvních tří hráčů šestičlennou finálovou skupinu.
Po odehrání všech zápasů turnaje bylo
toto pořadí:
Ivo Prokeš, Karel Doležel,
Jiří Walsberger, Jaroslav Sochor,
Viktor Unger, Jiří Mátl st.
Po několikaleté odmlce v turnaji bez porážky zvítězil Ivo Prokeš. Mezi startujícími

se po omluvě neobjevili, vzhledem k výše
uvedeným důvodům, někteří stálí účastníci turnajů.
Vydělali na tom všichni, kteří přišli,
protože si velmi dobře zahráli.
Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy,
poháry a věcné ceny. Příjemné sportovní
dopoledne připravili pro všechny hrající
pořadatelé z místního sokola.
Partnerem akce byla Městská část Brno-Líšeň. Fotky z turnaje je možné prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.
Ladislav Breicetl
Fotky lze stáhnout na http://evely.cz/pinec.zip
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