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ZDARMA
Slovo starosty
Nový sportovní areál –
ZŠ Horníkova
Na základní škole Horníkova jsme zahájili celkovou rekonstrukci školního hřiště.
Technický stav byl již neudržitelný a atletický ovál nemohl sloužit svému poslání,
snad jenom jako „překážková dráha“. Projekt
školního hřiště nechalo zpracovat na základě vlastních představ a potřeb vedení školy, nově bude doplněno
o tribunu a osvětlení.
Podali jsme žádost o finanční podporu a spolufinancování
ze zdrojů EU. Líšeň je jedinou městskou částí, která si samostatně
podala žádost o dotace a nutno podotknout, že navíc úspěšně.
Investice do školního hřiště již byla nanejvýš potřebná a nebylo
možné ji dále odkládat.
Celková rekonstrukce bude stát 6,5 mil. Kč. Získaná dotace
bude poskytnuta ve výši 85 % z celkové částky. Finanční spoluúčast
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Zveme občany na

veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 28. 5. 2015

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

www.brno-lisen.cz.

městské části je tedy 975 tis. Kč. Podmínkou bylo předfinancování
projektu. Finanční prostředky byly „našetřeny“ v minulých letech.
Dovolím si zdůraznit, že od letošního roku, tj. 2015, nemá městská
část žádné dluhy. Během posledních pěti let jsme dokázali veškeré
dřívější pohledávky uhradit a všechny rozpočty byly vyvážené.
Břetislav Štefan, starosta
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Zprávy z radnice

Líšenští chtějí
ulici Josefa Trávníčka
O Kostelíčku v Líšni napsal Josef Trávníček knihu, nyní by
jeho jméno mohla nést nová ulice v blízkosti památky. Čtyřiačtyřicetiletý Trávníček, který zemřel loni na podzim, vedl národopisný soubor Líšňáci. Právě kolegové ze souboru dali na tamní
radnici podnět k pojmenování ulice. „Radním se návrh líbil
a doporučili zastupitelům, aby jej schválili,“ sdělil starosta Břetislav Štefan. Definitivně o pojmenování místa rozhodne magistrát. Žádná jiná ulice, která by potřebovala pojmenovat, v Líšni
není. „Pro další ulice máme připravená jména v zásobě. Některá
jsme uvolnili pro jiné městské části,“ uvedl starosta. „Jde třeba
o název Keltská, protože odborníci zjistili, že v Líšni Keltové
nesídlili.“
Kateřina Foltánková
Zdroj: Brněnský deník Rovnost

S

Než šlápneme do pedálů

lunečné počasí jarních dní každoročně vyláká do provozu mnoho vyznavačů cyklistiky. Bohužel, ne všichni respektují zákonem jasně daná pravidla a často zbytečně riskují svoje zdraví.
Zcela samozřejmá by před první jarní cyklovyjížďkou měla být
důkladná kontrola brzd, řetězu a dotažení všech šroubů. Nestačíme-li na takové seřízení sami, svěříme kolo odbornému servisu.
Abychom zdárně zdolali všechny své cesty, není na škodu osvěžit
si alespoň základní pravidla. Dospělí by měli být důslední v tom, aby
na silnici nepustili samotné dítě do 10 let, které se tam smí pohybovat
výhradně v doprovodu osoby, které už bylo 15 let. Všichni cyklisté do
18 let jsou za jízdy povinni použít ochranou přilbu. Těm, kteří tuto
věkovou hranici překročili, se její použití doporučuje.
Cyklista nesmí jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit
předměty, které by mu znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky provozu. Na jednomístném jízdním kole
není dovoleno jezdit ve dvou. Pouze když je jízdní kolo vybaveno
pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro
nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
V místech, kde je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízený pruh pro cyklisty,
musí ho osoba na jízdním kole využít. Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou. Častým prohřeškem bývá jízda v sedle kola po
přechodu. Zákon však hovoří jasnou řečí:
cyklisté mohou jízdní kolo přes přechod
pouze vést vedle sebe.
A ještě zmínka k povinné výbavě. Ta zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku,
oranžové odrazky na pedálech a dvě na sobě
nezávislé brzdy. Za snížené viditelnosti musí
na kole být ještě (vzadu) červené a (vpředu)
bílé světlo. Odrazky z povinné výbavy může
cyklista nahradit reflexními prvky na oblečení a obuvi (zvonek ani blatníky do povinné
výbavy kola nepatří).

Líšeň – místo přátelské
k životu všech generací
Podpora rodin s dětmi je v Líšni již dlouhodobá a koncepční. V minulém roce se podařilo
připravit návrh rodinné politiky pro naši městskou část, připravuje se její dopracování. Nadále se chceme na vytváření podmínek pro spokojený život rodin s dětmi cíleně zaměřovat. Rodina – to však nejsou pouze rodiče s dětmi.
Generace prarodičů má v rodině i v obci své
nezastupitelné místo, přestože je často opomíjena a její potřeby jsou
zužovány pouze na sociální služby pro ty, kteří již pomoc druhých
nezbytně potřebují.
Generace seniorů je i u nás v Líšni stále početnější a výraznější
skupinou, zaslouží si naši pozornost a podporu. Čím déle totiž bude
mít člověk po odchodu z produktivního života možnost trávit čas
aktivně, smysluplně, tím později bude potřebovat pomoc ve formě
sociálních služeb. A navíc může aktivní senior předávat cenné zkušenosti a nabízet svou pomoc mladším generacím. S měnícími se rodinami, kdy téměř čtvrtina všech dětí žije v domácnostech s jediným
rodičem, význam role prarodičů – i náhradních – stále stoupá.
V Líšni již řada aktivit pro seniory funguje, výborně pracuje Klub
seniorů a další organizace programy určené pro seniory realizují nebo jejich realizaci připravují. Z toho důvodu městská část podpořila
pilotní projekt tří organizací – Kulturního centra Líšeň, Rodinného
centra Pastelka a Klubu seniorů, jehož cílem je zlepšení podmínek
pro zdravé a aktivní stárnutí v Líšni a usnadnění koordinace a vzájemné spolupráce všech organizací, které se seniorským i mezigeneračním programům věnují. Tento projekt, nazvaný RÉVA, zahrnuje
aktivity klubové, tvořivé, vzdělávací i pohybové. Jedním z jeho aspektů bude také posílení spolupráce a komunikace mezi generacemi.
Příkladem takové mezigenerační spolupráce je program připravovaný centrem Pastelka – „Náhradní babička a dědeček“, který bude
zahájen během měsíce května. V květnu se také připravuje beseda
v Kulturním centru na Kotlance o nebezpečích, která především na
starší občany číhají, vedená členem bezpečnostní komise Líšně Mgr.
Michalem Simandlem z odboru prevence Městské policie Brno.
15. květen je Mezinárodní den rodin vyhlášený OSN poprvé v roce 1993. Po 22 letech je možná načase opustit myšlenku, že senioři
mají udělat místo mladší generaci. Naopak podporujme myšlenku,
že mladší i starší, děti, rodiče a prarodiče společně vytváří Líšeň,
ve které se nám všem vedle sebe a spolu dobře žije.
Eliška Vondráčková, 1. místostarostka

A ještě varování na závěr: za jízdu po
chodníku, po přechodu pro chodce nebo za
chybějící součásti povinné výbavy viníkovi
hrozí na místě přestupku pokuta až 2000 korun; ve správním řízení dokonce až 2500.
Pavel Šoba, MP Brno
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Více informací na www.ligavozic.cz, info@ligavozic.cz
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Životní prostředí a veřejný prostor

O

d 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela
zákona o odpadech, která nařizuje obcím a městům oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu (bioodpadů). Toto omezení vyplývá ze směrnice
o skládkování odpadů (1999/31/EC), která
je implementována do naší platné legislativy včetně plánu odpadového hospodářství,
s tímto cílem:
„Snížit maximální množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil
v roce 2010 nejvíce 75 %, v roce 2013 nejvíce
50 % a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 %
hmotnostních z celkového množství vzniklého
v roce 1995.“
Důvodem proč se omezuje podíl ukládaných bioodpadů na skládky je ten, že rozklad
těchto odpadů probíhá v anaerobních podmínkách a tím vzniká skládkový (bio)plyn
s vysokým podílem metanu, který ke skleníkovému efektu přispívá 21 násobně více než
hlavní skleníkový plyn oxid uhličitý, který
vzniká při rozkladu aerobním. Bioodpad
tvoří přibližně 40 % z celkového množství
směsného komunálního odpadu. Proto jsou

Třídění bioodpadů
níže uvedené odpady odkloňovány ze skládek na zařízení typu řízených kompostáren,
které dokážou tyto odpady z části přeměnit
na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do půdy
ve formě stabilního humusu, který je zárukou, že uhlík zůstane dlouhodobě uložen
v půdě a nebude přispívat ke skleníkovému
efektu.
Dle sdělení odboru životního prostředí
města Brna je současná situace s tříděním
bioodpadu ve městě Brně následující: v každém ze Sběrných středisek odpadů, které
najdete ve všech městských částech, jsou po
celý kalendářní rok rozmístěny velkoobjemové kontejnery pro ukládání bioodpadu.
V roce 2013 bylo sebráno 2532 tun tohoto odpadu, který byl následně předán na
Centrální kompostárnu Brno. V této kompostárně mohou uložit bioodpad i občané
a také mohou výhodně zakoupit zde vyrobený kompost, půdní substrát, mulčovací
kůru apod. Barevné kontejnery (na které
jsme zvyklí z třídění papíru, skla a plastů)
pro bioodpad na ulicích v Brně nejsou.
Město Brno rovněž podporuje aktivity zaměřené na předcházení vzniku bioodpadů

formou domácího a komunitního kompostování. Nabízí občanům prodej cenově zvýhodněných, dotovaných plastových kompostérů objemu 400 a 900 litrů. O dalších
možnostech se v současné době uvažuje.
Přestože v Brně komunální odpad neskládkujeme, ale je zpracováván ve spalovně,
i tady má smysl třídit bioodpad pro jeho další využití na výrobu bioplynu, kompostu
apod. Nicméně za rok zaplatí občan Brna za
odpad 670 Kč, ať už třídí nebo ne. Zůstává tak
na motivaci a zodpovědnosti každého, jak se
svým odpadem nakládá. Na trhu jsou k dostání nádoby na bioodpad, kompostovatelné
bio pytle a různé typy kompostérů, a to i pro
použití v bytě. Pro inspiraci se můžete podívat na projekt www.Kompostuj.cz.
Komise pro životní prostředí a veřejný
prostor podporuje třídění a předcházení
vzniku bioodpadu a zajímá nás, co si o tomto tématu myslí líšeňští občané. Uvítáme,
když nám svůj názor napíšete.
Jan Merta
Edita Kremláčková
komise.zp@brno-lisen.cz

Do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky
z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny,
hlína z květináčů.
Ze zahrad: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce,
plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

Do bioodpadu nepatří:
Zbytky jídel živočišného původu – tzv. gastroodpad, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Biologický odpad
nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami či látkami, které by byly překážkou jeho dalšího zpracování
v kompostárně (např. ropné látky, plasty, kovy, atd.)

Sběrné středisko odpadu

Provozní doba	Kontakt

Josefy Faimonové
při výjezdu na Novolíšeňskou

Po
13–18
Út–Pá 9–13, 14–18
So–Ne 9–12, 13–17

606 914 901

Líšeňská
areál A.S.A.

Po–Pá 8–12, 13–16
So
9–12, 14–17
Ne
14–17

602 173 308

Centrální kompostárna Brno
Černovice, ul. Vinohradská

Po–Pá 7–15.30

602 775 434
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Spolky a sdružení

TRADIČNÍ A VELKOLEPÁ VÝSTAVA
dřívější i novodobé ilustrace ožívají očima dětí a studentů

Mileny Konvalinové
Zámek Belcredi, Pohankova 8, Brno Líšeň
Pro malé, větší i největší

ARTETERAPIE
ve STUDÁNCE
Hřejivé prožitky pro kohokoliv věku jakéhokoliv

6.6.2015
Ateliér Studánka
Mileny Konvalinové
www.atelierstudanka.cz

v 1500
v parku a nádvoří
Zámku Belcredi
Pohankova 8
Brno-Líšeň

LÍŠEŇ
KOČÁRKOVÝ POCHOD
aneb BEZPEČNOU CESTOU
do školy nebo na procházku
21. května 2015 ve 13 hodin
sraz před RC Pastelka (nám. Karla IV 4/4, Brno-Líšeň)
Společně se vydáme na procházku napříč Líšní, s dětmi v
kočárcích, na odrážedlech nebo jen za doprovodu rodičů.
Pokusíme se najít nejvíce nebezpečná místa (přechody,
křižovatky, podchody…). Cestou budou připraveny pro
rodiče i děti zábavné pohybové aktivity a drobné
občerstvení.
Na Kočárkový pochod bude navazovat setkání se
zástupci městské části, kterým předáme získané
informace a během diskuze se pokusíme najít vhodné
řešení dopravní situace.
Pořádá RC Pastelka, přidejte se k nám
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Více informací na tel. č. 605 705 225
605 262 395
721 335 319
www.atelierstudanka.cz

Masarykova univerzita
otevírá dveře seniorům
Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU. V akademickém roce
2015/2016 bude také nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny umění
a vizuální kultury. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery
tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském
zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel:
Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro
účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé
kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově
-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se
k obsahu přednášek či tematických kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny
a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou
za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního
důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání
je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2015/2016 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2,
Brno) nebo elektronicky od 4. května 2015. Další podrobnosti
o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií
a videoukázek našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.
líšeňské noviny

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Vážení přátelé,
provozovatelé prodejen v našem LCOS připravili na
měsíc květen opět spoustu zajímavých nabídek, kterými si nás hýčkají a přispívají ke kvalitní občanské
vybavenosti celé Líšně.
Například Domácí potřeby se nově staly sběrnou
prádla pro profesionální prádelnu a čistírnu oděvů

U FIDELA FANDÍME
ČESKÝM HOKEJISTŮM

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

1.5.–17.5.2015

Arbela. Čistírna zajistí nejen vyprání šatstva, ale také
vyčištění peří, impregnaci oděvů nebo opravy oblečení (výměna zipů, látání, zkracování). Mnoho z nás
právě tyto služby postrádá a tak je jistě uvítáme.
Řeznictví U Švagra nově zařazuje do prodeje čerstvé chlazené ryby z rybářství Kolář Velké Meziříčí,
jež patří mezi producenty garantované a oceněné
Potravinářskou komorou ČR. Vybírat můžeme mezi

oblíbeným pstruhem, chutným sivenem a tradičním
kaprem. Že jsou ryby zdravé všichni víme, avšak stále jich jíme málo. Ryby jsou při tom výborné při dietách a pro naše srdce. Ženy kuchařinky, máme tak
další důvody zařadit je do jídelníčku, snadněji zhubneme do plavek a zároveň budeme pečovat o srdce
našeho milého, a to nejen slovy J.
Dobrou zdravou chuť J.

LÍŠEŇSKÁ
DROGERIE
PO–PÁ 8–19 / SO 8–12 / www.usvagra.cz
KVALITA A SUPER CENA
7.5.–16.5. Hovězí zadní
18.5.–23.5. Kuřecí prsa
25.5.–30.5. Kotleta bez kosti
1.6.–6.6.
Krkovička bez kosti

159 Kč/kg
114 Kč/kg
119 Kč/kg
115 Kč/kg

NOVINKA
každou středu čerstvé
chlazené ryby
PSTRUH, SIVEN,
KAPR

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

NOVINKY
ZA SKVĚLÉ CENY
NIVEA
PÁNSKÝ KRÉM
75 ml
59 Kč
150 ml
99 Kč
NIVEA
DEODORANTY
bez hliníkových solí
49 Kč

VILEDA WINDOMATIC
promoakce 13.5.
Přijďte vyzkoušet
jedinečný elektrický
vysavač na okna, zrcadla
a skleněné povrchy. V den akce získáte
tohoto pomocníka za BEZKONKURENČNÍ
CENU 979 Kč.
AKČNÍ POLOŽKA
klasická žárovka 100 W, 13 Kč
NOVÁ SLUŽBA
sběr prádla pro profesionální
čistírnu

NIVEA
báze pod
make-up
99 Kč

fid
ela

u

CE
RESTAURA

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

www.ufidela.cz

RYOR
rozjasňující
make-up 8v1
178 Kč

CHŘESTOVÉ
SPECIALITY

VE DNECH 6.5. – 31.5.

GRILUJEME
Polední menu z grilu každý čtvrtek mezi 11 až
14 hod.
Odpolední grilování při pěkném počasí každý
čtvrtek a sobotu.
FIDEL KULTURA
16.5. pop-rockový hudební večer
s kapelou Kreditní systém
23.5. řecká zábava s kapelou Prometheus

LÉKÁRNA
MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
VÝHODNÉ CENY
Cemio Kamzík 60 kapslí
Claritine proti alergii, 30 tablet
Nailexpert na kůži a nehty, krém + sérum
Loperon 20 kapslí
Magnesium Lactace Biomedica 500 mg
Biopron Forte 30 tobolek

329 Kč
199 Kč
135 Kč
135 Kč
65 Kč
199 Kč

Pro držitele věrnostní karty
Paralen 24 tbl
Brufen 400 mg 30 tbl
Apo-Ibuprofen 400 mg 100 tbl
Delmar nosní sprej

31 Kč
44 Kč
109 Kč
99 Kč

Další akce najdete na našem letáku Magistra ve
vašich schránkách.

líšeňské noviny

ADIDAS
pánský šampón
proti lupům
99 Kč

50% SLEVY
ve dnech 18.5-30.5.
Nivea micelární voda 136 Kč 69 Kč
Nivea sprchový gel Cream Care
a Men energy 69 Kč 29 Kč
69

Kč

29 Kč

136

Kč

69 Kč

týden s tescomou
od 18. do 23. května

-20 až

%
-33
NA VŠE

599 Kč

449 Kč

159 Kč

119 Kč

PROMOAKCE
18.5.

ODUKTŮ
ČESKÝCH PR
IA

TEREZNY*
A
O
C MP 9.4.Y
1 ETIK
SM N**
O
K
RI
MO
CE
DER
U
E

1199 Kč

799 Kč

399 Kč

299 Kč

* TEREZIA COMPANY
Ke každému nákupu sáček dětských
multivit. Rakytníček jako DÁREK. Navíc
při nákupu 2 produktů KRÉM NA RUCE
ZDARMA.
** DERMOKOSMETIKA EUCERIN
Sleva 20% a možnost odborné konzultace
s dermo-poradkyní.

AKCE NUTRILON
Nutrilon Pronutra 2, 3, 4 - 800 g
5+1 bal. ZDARMA

VELKÝ
VÝPRODEJ
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Spolky a sdružení

Pochod líšeňských žen
z Líšně do Brna
17. května

Ženy, dívky, matky, dcery, babičky a slečny.
Pojďte s námi ve šlépějích žen, které kdysi
chodívaly na trhy do centra Brna. Také se budeme
smát a zpívat a možná, že ženy z minulosti
uslyšíme – jediné, co nás bude dělit je sto nebo sto
dvacet let.
Koná se v rámci akce TÝDEN MĚSTA, která
chce probouzet zájem obyvatel o jejich město a
zažívat město jinak. Více na www.tydenmesta.cz
Utřete slzy a opět se smějte,

tak si to
přeji,
Sraz na anám.
Karla
IV. před RC Pastelka v 8.30.
v dobrém vzpomínejte.
Kontakt: pochod-lisenskych-zen@email.cz nebo 775078077.

Utřete slzy
a opět se smějte,
tak si to přeji
a v dobrém vzpomínejte.

Zemřela paní Anežka Nožičková
Je nám velmi líto, ale oznamujeme smutnou zprávu,
Se smutkem oznamujeme všem, kdo ji znali a měli rádi.....
že zemřela nejstarší členka Klubu seniorů v Líšni paní
Anežka Nožičková. 30. 6. 2015 by se dožila krásného
věku 96 let. Byla pohřbena bez obřadu. Nemohli jsme
se s ní tedy rozloučit a přinést ji poslední květiny. Protože si přála na pohřbu zahrát písně Ach synku, synku
a Teče voda teče, rozloučili jsme se s ní s těmito písněmi
zemřela po krátké nemoci 16.3.2015
na našem klubovém setkání a tak splnili její posledve věku
95 let
ní přání.
Zároveň
děkujeme členům klubu, kteří jí
navštěvovali, když byla nemocná. Vážili jsme si její
pracovitosti i v tak vysokém věku a bude nám na našich
setkáních chybět.
Čest její památce!
Klub seniorů Brno-Líšeň

Anežka Nožičková

přátelé a známí z Líšně

Přátelé z Klubu seniorů a z Líšně na ni vzpomenou
při zádušní mši v kostele sv. Jiljí 2. 6. v 18.00 hod.
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Muzicírování na ZŠ Holzova

a začátku jara se na ZŠ Holzova konala již tradiční pěvecká
soutěž Zlatý holoubek, celý měsíc se proto nesl ve znamení
hudby, protože své hudební výkony si nepřipravovali jen sólisté,
ale i třídy druhého stupně.
Vzhledem k tomu, že soutěžících každým rokem přibývá, zvýšil se letos i počet soutěžních kategorií. V I. kategorii se účastnili
žáci 1. ročníku, ve II. kategorii zpívali žáci 2. a 3. tříd, III. kategorie patřila 4. a 5. třídám a ve IV. kategorii se představili žáci z druhého stupně. Úroveň sólistů byla vynikající, všichni se na soutěž
poctivě připravovali a vybrané písničky pilně zkoušeli v průběhu
března se svými korepetitorkami, aby byl jejich výsledek co nejlepší. Náročná práce se soutěžícím vyplatila, v některých kategoriích měla porota tak těžké rozhodování, že nakonec udělila první
příčky většímu počtu zpěváků. Každý sólista získal za svou odvedenou práci a odvahu vystoupit před početným publikem sladkou
odměnu a diplom. Vítězové dostali navíc ještě krásné medaile
s emblémem noty.
Vrcholem Zlatého holoubka byla soutěž třídních kolektivů.
Každá třída si připravila písničku, kterou všichni žáci zazpívali,
a pokud to bylo v jejich možnostech, pokusili se i o vlastní doprovod. Stejně jako minulý rok se zúčastnily všechny třídy II. stupně
a výsledky byly skutečně obdivuhodné. Porota měla opět velmi
těžkou práci, ale nakonec se rozhodla udělit bronzový pohár třídě
7. B s písničkou „V naší ulici“, stříbrný pohár 6. B, která zazpívala
a zahrála písničku „Holky z naší školky“ dokonce v kostýmech,
a zlatý pohár třídě 9. B s písničkou „Toulavá“.
V měsíci březnu zintenzivnil svou přípravu i školní pěvecký
sbor DoTicha, který se ve čtvrtek 26. března zúčastnil soutěžní
Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů Jihomo-

Oslavy 30. výročí založení
ZŠ Novolíšeňská
V úterý 23. června 2015 proběhnou oslavy připomínající
30. výročí otevření Základní školy Novolíšeňská. Jejich součástí
bude řada akcí, které již nyní intenzivně připravují žáci se svými
učiteli.
Největší prostor bude patřit tradičnímu Vědohraní, tentokrát
s názvem Věda pro třicítku, které připravují žáci druhého stupně
pod vedením paní učitelky Pejčochové. Netradičním způsobem se
představí i další předměty jako matematika, čeština, angličtina,
dějepis a zeměpis. Svým vystoupením samozřejmě přispějí i žáci
prvního stupně.
Všechny akce budou v odpoledních hodinách přístupné široké
veřejnosti. Podrobný program bude včas zveřejněn na webových
stránkách školy, v Líšeňských novinách, na vývěsce v prostorách
Úřadu městské části Brno-Líšeň a prostřednictvím letáčků, které
svým rodičům předají žáci školy.
Organizátoři oslav uvítají každou pomoc, finanční i materiálovou, také drobné ceny do soutěží přijdou vhod. Potřebovali bychom
pomoc šikovných rodičů, kteří pracují se dřevem, kovem nebo
sklem, při zhotovování některých velkých exponátů a hraček.
Dále uvítáme i zprostředkování kontaktu na sdělovací prostředky. Své nabídky adresujte prosím na vedení školy, třídní učitele nebo přímo na hlavní organizátorku celé akce paní učitelku
Pejčochovou.
Součástí oslav bude i setkání bývalých a stávajících učitelů.
Prosíme bývalé učitele, kteří se chtějí setkání zúčastnit, aby kontaktovali paní učitelku Svobodovou na adrese lenka.svobodova@
zsnovolisenska.cz.
RNDr. Věra Pejčochová a PaedDr. Lenka Svobodová
líšeňské noviny

ravského kraje v KC Semilasso a byl za svůj skvělý výkon zařazen
v celkovém hodnocení všech sborů do stříbrného pásma.
Všem šikovným zpěvákům a muzikantům gratulujeme
k úspěchům a přejeme jim mnoho radosti z dalšího hudebního
Mgr. Nela Mládková
snažení.

Polévkový den na SZŠ EA pošesté!
Již šestý ročník projektového dne se konal na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně-Líšni. Tento den každoročně nabídne studentům i pedagogům setkání se zajímavými
osobnostmi, nové informace a aktivity zaměřené na předem zvolené téma. Heslo letošního ročníku znělo: Umění léčí – léčit je
umění.
Akci zahájila ředitelka školy, Mgr. Hana Svobodová, která také
představila pozvané hosty. Potom již všichni napjatě poslouchali
MUDr. Violu Svobodovou, která dlouhodobě působila v hospici
sv. Alžběty v Brně. Její zkušenosti z práce s těžce nemocnými a umírajícími, důraz na důležitost lidského slova a citu v práci zdravotníka přítomné opravdu oslovily.
Po působivé vstupní přednášce si studenti mohli vybrat z několika aktivit. Velký zájem byl o povídání se zdravotním klaunem,
které přiblížilo podstatu této profese i pestré zážitky s pacienty.
Dílnu muzikoterapie vedla pedagožka a hudebnice Mgr. Lenka
Dobrovolná. Zájemci se seznámili s léčivou i relaxační funkcí hudby, za doprovodu varhan nacvičili a poté s chutí zazpívali několik
skladeb různých žánrů. Také aktivita řízená ergoterapeutkou Blankou Holáskovou ze střediska Diakonie Betlém byla poutavá a místy
akční, například když si přítomní vyzkoušeli své schopnosti
při malování nohou. Poslední skupina pokračovala v besedě
s MUDr. Svobodovou, jejíž moudrá slova měla velkou odezvu.
V deset hodin se všichni účastníci sešli ke společné části programu – divadelnímu představení Oskar a růžová paní v podání herců
Klicperova divadla z Hradce Králové. Příběh posledních dnů umírajícího chlapce a dobrovolnice „babi“ Růženky inspirovaný stejnojmennou knihou francouzského autora Erica Emmanuela Schmidta
jen umocnil naše předchozí prožitky a poznání léčivých možností
umění. Sílu příběhu i divadelního provedení jsme odměnili potleskem vestoje.
A pak nás čekal tradiční závěr – nabídka polévek jako připomínka historie budovy naší školy, ve které v době krize dostávaly
teplou polévku chudé děti. My jsme si také pochutnali (na výběr
byla gulášová, zelná a brokolicová) a už se těšíme, co zajímavého
přinese příští ročník.
studenti třídy A3, SZŠ EA Brno
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Poslední český král

Stalo se

Akce Oratoře

Výlet klubu na Zelený čtvrtek

Ráno vstanu, kouknu z okna, a co nevidím?
Všude leží bílý sníh! Zelený čtvrtek byl spíš
přetřen na bílou, nevadí, i tak se dá užít
spousta legrace! Na chvilku ještě zalezu pod
peřinu, ale nakonec mě budík donutí vstát
a připravit se. Dnes jdeme s klubem na výlet
do Rudic hledat kešky! U Saleska se ale do-

čtvrtek 7. 5. si v přírodě ukážeme jaké květiny a stromy na jaře kvetou a maminkám ke
Dni matek doneseme kytičku
středa 13. 5. bude probíhat Taneční Oratoř,
ve které si pomocí podložek prověříme své
taneční schopnosti
pondělí 18. 5. si zahrajeme na detektivy
v rámci Šifrovací Oratoře

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Víkendová akce pro maminky a děti

V termínu 15.–17. května připravujeme víkendový pobyt pro maminky a děti navštěvující aktivity Klubu rodičů a dětí na faře
v Čučicích. Bližší informace najdete na webu
Saleska.

Večerní keramika pro dospělé
mluvíme, že spíš zvolíme suchou a jistou variantu, protože prší, tak si dáme vynikající
oběd ala „Rybaniny kozy“ na Salesku a poté
výlet do spřáteleného Salesiánského střediska v Žabinách. Naším průvodcem po středisku je však Líšňák jak poleno – Jakub Švanda.
Ukáže nám oratoř, kostel a hlavně posilovnu,
která si nás získala nejvíc. Kešky jsme sice
nenašli, ale třeba hned příště to napravíme.
Váš věrný klubák

Velikonoční Oratoř

S dětmi z Oratoře jsme se společně připravili
na Velikonoční svátky pletením pomlázky.
S pomocí vedoucích se podařilo několik po-

mlázek uplést. Zapojila se i děvčata, která
plánovala obdarovat pomlázkou své bratry
a otce nebo využít pomlázku jako ozdobu
svých domovů. Lukáš Pospíšil

Chystáme pro vás
VeSPOD

pátek–sobota 8.–9. 5. – přespání v klubu
čtvrtek 21. 5. – hrátky s keramickou hlínou
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Přijďte si pohrát s hlínou, zamodelovat si…
11. 5., 19.00–21.00 – modelovaní
25. 5., 19.00–20.30 – glazovaní
cena 250 Kč za obojí, více info na webu

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích programů pro širokou veřejnost

Vyprávění o životní cestě posledního českého panovníka Karla I.
MUDr. Jana Balharová – koordinátorka
Modlitební ligy bl. Karla na Moravě a členka
historické komise pro blahořečení Boží služebnice Zity.
Dojemný příběh Karla I. je poznamenán tragickými okolnostmi, ale přesto je plný naděje. Poslední z českých králů je po boku svatého Václava druhým panovníkem českých
zemí, který došel blahoslavenství. S knížetem Václavem Přemyslovcem je Karel Habsburský spojen nejen krví, ale také údělem
panovníka, který dle měřítek doby – tehdejší
i dnešní – není pochopen. Karel I. rovněž
místo vlastního prospěchu myslel více na
druhé a cítil se zavázán zodpovědností za své
národy před Bohem. Měl blízký vztah k českému národu, jak dokládají i archivní dokumenty.
Kdy: úterý 5. 5. v 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

Modlitba – kritický bod víry

P. Karel Satoria
zamyšlení nad situací a úlohou modlitby
v životě věřícího
Kdy: úterý 19. 5. v 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

LETNÍ TÁBORY

v Salesku mají ještě některá
volná místa!
Neváhejte a přihlaste se!!!

Přijďte se podívat na novou líšeňskou základní
školu INTEGRA
Od prvního září obohatíme v rámci Vzdělávacího institutu INTEGRA Brno naši
městskou část o nadstandardní základní školu, která již byla zařazena do Rejstříku
škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Srdečně zveme rodiče a žáky zajímající se o naši základní školu na den otevřených
dveří, který se uskuteční v úterý 12. 5. 2015 v čase 14.30–17.30 (Rašelinová 9, sál
č. 103) – zde se mj. dozvíte informace o zápisu do první třídy ZŠ již na školní rok
2015/2016.
Individuální péči o žáky zajistí zkušení pedagogové v méně početném kolektivu
(do dvaceti žáků), v němž se budou nadstandardně věnovat mj. výuce anglického
jazyka či informačních technologií.
Naše škola rodinného typu využívá jak
přímého propojení základní školy a prestižního gymnázia, tak i partnerství s Masarykovou
univerzitou (mj. sdílíme e-learningový systém Moodle) a začlenění
do sítě škol UNESCO.
Ondřej Hýsek,
statutární zástupce
www.integra.cz
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ZŠ Horníkova – škola blízká přírodě
Skutečnost, že naše škola je na okraji sídliště má neobyčejné
výhody!
Z naší školy do přírody je to skutečně jen kousek… Být venku
a ještě k tomu se učit, navíc zábavně – fantastické! Jan Amos Komenský by měl radost. Do přírody se nemusí chodit jen v přírodopise. Rádi vám ukážeme, že to jde mnohem častěji.
Přírodopis – v rámci vycházek na Hády děláme průzkum,
co kvete v lese (rostliny jarního aspektu lesa kvetou jen brzy na
jaře, když stromy ještě nemají listy – sasanka, jaterník, hrachor,
violka, plicník…), co kvete na sídlišti nebo co kvete na slunné

stráni u lomu Hády. Jezírko v lomu využíváme na pozorování
vodních živočichů. Na Hádech i v okolí školy budeme pozorovat
pěvce a naslouchat jejich hlasům.
Zeměpis – zatmění Slunce bylo jednoznačným důvodem,
proč vyjít ven ze tříd. Rovněž v rámci kartografie využíváme okolí školy k orientaci v krajině za použití mapy, buzoly, rovněž pracujeme s GPS přístroji.
Pracovní činnosti – na školním pozemku máme malé záhonky, kde žáci z 1. i 2. stupně v rámci pracovních činností okopávají,
sázejí a plejí.
Environmentální výchova – spolupracujeme s organizací
Rezekvítek, na Hádech jsme byli na exkurzi v maloplošných chrá-

D

Mgr. Zuzana Kruťová

ZŠ Masarova opět za hranicemi

ruhého projektového setkání v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii (18. 3.
– 22. 3. 2015) se opět zúčastnili tři učitelé ZŠ
Masarova.
Ve středu brzy ráno jsme vyrazili na druhé
projektové setkání a po trase Brno–Praha–Brusel–Manchester–Leeds jsme se dostali až do
cílové destinace. Opět jsme se setkali s delegacemi ze všech partnerských zemí (Polsko,
Bulharsko, Lotyšsko, Velká Británie, Švédsko
a Španělsko). Ubytováni jsme byli ve viktoriánském hotelu Cliff Lawn Hotel. První den
probíhal v duchu plánování dalšího setkání
v Lotyšsku, které proběhne na začátku června
a kterého už se zúčastní i deset žáků z každé
školy.
Ve čtvrtek jsme měli možnost podívat se do
Valley View Primary Community School. Jedná se o menší školu než je ta naše, v tomto školním roce mají asi 400 studentů. Třikrát týdně se
všichni sejdou na setkání tzv. assembly v tělocvičně, kde jsme také byli všem představeni,
a poté jsme se zamýšleli nad tím, kdo to vlastně
je kamarád, jaké by měl mít vlastnosti a co
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něných územích Kavky, Hádecké planině a v etážovém lomu. Také jsme zde byli pomáhat přírodě a pečovali o stráně. Aktuálně
zkoumáme výskyt rostlin a živočichů v okolí školy i na Hádech
– podaří se nám objevit i ty chráněné?
Matematika – divíte se, že i v matematice chodíme ven? Žáci
už vědí, že změřit výšku paneláku, výšky stromů, výšky značek
mohou velmi jednoduše, za využití učiva o podobnosti trojúhelníků. A návod? Vezměte tyč (stačí násada na smeták) a změřte ji.
Pak tu tyč postavte kolmo k zemi a změřte její stín. Potom si změřte délku stínu třeba stromu (pozor – musíte v tu samou dobu jako
u tyče). A do kalkulačky si naťukejte: délka stínu stromu krát délka tyče děleno délka stínu tyče. A máte to!
I k učivu statistika využíváme pobyt venku – když si sami venku sbíráte statistické údaje, pak mnohem lépe pochopíte, že statistika není nuda a že tabulky a grafy v Excelu následně ve škole
zpracované mají smysl a dají nám zajímavé odpovědi. V 7. ročníku
pak statistické údaje využíváme k výuce o procentech.
Během jara budeme mít vybudovaný na pozemku školy altánek, který poskytne stín a posezení a za pěkného počasí budeme
přírodu využívat jako učebnu ještě více!

bychom s ním rádi dělali. Všichni jsme dospěli
k názoru, že není nutné, aby byl ze stejné země
jako my, aby vypadal podobně jako my, ani aby
mluvil stejnou řečí jako my. Následovala prohlídka celé školy v doprovodu nejstarších žáků,
kteří nám vysvětlili, co se kde učí a jak využívají zbylé prostory školy.
Valley View School klade velký důraz na

četbu knih, které jsme mohli vidět rozmístěné
na každém volném místě ve škole a také na přátelskou a pozitivní atmosféru mezi všemi, kdo
se ve škole vyskytují. V každé třídě jsme narazili na jednoho učitele a jednoho či dva asistenty pedagoga. Zjistili jsme také, že pokud dítě
z jakéhokoliv důvodu neprospívá, škola mu poskytne hodiny navíc buď s asistentem, nebo
s vyučujícím. Čím se tato škola liší od naší, je to,
že se vyučuje zejména v tematických blocích.
Třída, kterou jsme navštívili my, se právě zabývala nočním životem v přírodě. Poté jsme byli
uvedeni do jedné ze tříd, kde jsme dětem krátce
popovídali o České republice, o Brně a také
o tradičních velikonočních zvycích, které
v Česku stále udržujeme. Na památku jsme jim
nechali Krtečka, pomlázku a hračku s vánočními koledami, které jim budou naši návštěvu
i nadále připomínat.

Mgr. Lenka Štěpánová
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Brněnské škole Masarova nadělil atletiku koulař Jan Marcell
a partner projektu Atletika pro děti do škol

ákladní škola Masarova v Brně obdržela nedávno novou sadu atletických pomůcek. Ta by měla nejen přímo v této základní škole, ale v celém regionu zpropagovat atletiku uzpůsobenou dětem z prvního
stupně. Slavnostního předání v Brně se zúčastnil jeden z nejlepších světových koulařů
současnosti, Jan Marcell. Akci zaštítila firma Nestlé, která je od září minulého roku
partnerem projektu Českého atletického
svazu – Atletika pro děti do škol.
„Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme
dětem ukázat, že existuje i něco lepšího, než
je ,sportování‘ u počítače. Přejeme všem školám a hlavně dětem, které budou sady využívat, aby se jim atletika šitá na míru školákům
líbila. Vy učitelé, můžete mít dobrý pocit, že
jste nositeli a představiteli tohoto nového přístupu k náplni tělesné výchovy na školách,“
vzkázal za dárce pedagogům tiskový mluvčí
Nestlé, Petr Novák.
Přímo za brněnskou školu se pak zúčastnily paní učitelky Renata Miková a Kateřina
Trnková. „Školení projektu Atletika pro děti
do škol jsme absolvovaly už na podzim a pořídily jsme i pár pomůcek. Díky nové sadě
máme nyní kompletní vybavení pro atletiku.
Využíváme ho v tělocvičně a těšíme se, že po

Den ruského jazyka –
interkulturní dialog
Žáci 8. ročníku Základní školy Novolíšeňská se zúčastnili akce nazvané „Den ruského
jazyka – interkulturní dialog“, kterou pořádaly
Mezinárodní kulturní organizace „Klíč“ a Ruské kulturní a osvětové sdružení na Moravě.
Za Jihomoravský kraj se ho zúčastnila družstva
žáků, kteří se učí ruský jazyk, z Gymnázia Jana
Blahoslava v Ivančicích a ZŠ Novolíšeňská.
V praxi se tak mohli přesvědčit, jak je důležité
učit se cizí jazyky.
Žáci společně se svými pedagogy prošli interaktivními dílnami – jazykově-zeměpisnou,
taneční a výtvarnou. V jazykolamech nacvičovali správnou ruskou výslovnost, naučili se zpívat Kaťušu a zatančit ruský lidový tanec. V soutěži „Cesta po Rusku“ a vyprávěním o druhé
světové válce se dozvěděli zajímavosti o osvobozování Brna a Československa. Při této příležitosti vyrobili přáníčka ke „Dni osvobození“
pro veterány druhé světové války. Za každou
disciplínu byli odměněni ruskými sladkostmi
a pro školu dostali knihy v ruském jazyce.
Mezi hosty této akce nechyběli představitelé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně a poradce pro národnostní menšiny Statutárního města Brna.
Setkání jsme zakončili čajem z ruského samovaru a pirožkami s různými příchutěmi
a prohlídkou vzácných reprezentativních publikací o Kremlu a o životě a díle A.S. Puškina.
Judita Guštafíková, ZŠ Novolíšeňská
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dobudování našeho nového sportovního areálu budou moci děti trénovat i venku. Pomůcky využijeme také ve sportovních kroužcích a do
budoucna uvažujeme i o spojení
s některým atletickým oddílem,“ poodhalily své plány do budoucna paní
učitelky. Sadu převzaly mimo jiné od
předsedy atletického oddílu VSK
Univerzita Brno, Petra Kotyzy, takže
případné rady mohou hledat právě
tam.
Slavnostního předání sad, které
umožní dětem nácvik základů atletických dovedností v šesti následujících disciplínách: překážkovém běhu, slalomovém běhu mezi kužely,
frekvenčním běhu, skoku dalekém
z místa, hodu pěnovým oštěpem a hodu raketkou nebo míčkem na cíl, dorazil i jeden
z nejlepších koulařů současnosti, brněnský
rodák Jan Marcell. „Je dobře, že už i malé
děti mají takovéto hezké pomůcky. Já sám
jsem se dostal k atletice až později a to díky
soutěži Pohár rozhlasu,“ zavzpomínal na své
začátky sympatický koulař.
Celkově Nestlé předala do vybraných
škol všech krajů Česka 14 atletických sad.

První z nich obdržela už v listopadu pražská
škola Petřiny-Jih, osm dalších určených českým krajům se předalo v Praze a pět zbylých
sad nyní mají i na Moravě. Předáním pomůcek došlo k naplnění jednoho ze závazků
spolupráce projektu určeného dětem z prvního stupně – Atletiky pro děti do škol a firmy Nestlé, která nový projekt ČAS podporuje od září minulého roku.
Pavla Pražáková, foto: Iveta Rudová

Adaptační program v MŠ RADOST
n Jakou nabídku mateřská škola pro
adaptaci dětí poskytuje?
Byla nám nabídnuta návštěva školky
společně s dítětem před prázdninami a následně i po prázdninách, aby nebylo dítě
v novém prostředí při jeho adaptaci samo.
n Jak jste se o nabídce adaptace dozvěděli?
Po přijetí nám tuto možnost nabídla
ředitelka školky.
n Využili jste nabídku mateřské školy,
a co konkrétně?
Se synem jsme párkrát navštívili školní
zahradu před prázdninami, po prázdninách jsme pak společně absolvovali denní
dopolední režim ve školce po dobu 14 dní.
Po tuto dobu jsem vždy na chvíli prostory
školky opustila, aby si na pocit „samoty“ ve
školce zvyknul.
n V čem myslíte, že je adaptační program
užitečný pro děti, konkrétně pro Vaše
dítě?
Se synem jsme se seznámili s režimem
dne, s povinnostmi dětí, s možnostmi jejich hry. Syn se seznámil s prostorem, učitelkami i dětmi. Měla jsem pocit, že pro něj
bude příchod do školky a odloučení od mé
osoby snazší, když si nejdříve společně vše
ukážeme, aby pro něj nebylo vše úplně

nové. Pro syna bylo odloučení ode mě těžké a jsem ráda, že zkušená paní učitelka
odhadla dobu, kdy už můj pobyt ve školce
nebyl přínosem.
Pro mě osobně byla tato zkušenost velmi cenná, zjistila jsem, jak vše ve školce
funguje, získala srovnání, co by měl syn
umět, co bychom mohli zkoušet doma a na
čem pracovat, aby se mu potom ve školce
lépe dařilo. I když jsem se nesetkala občas
s pochopením u jiných maminek, co mají
dítě v jiných školkách, které tento proces
adaptace neumožňují, nebo u svého okolí,
z mého pohledu byl tento proces adaptace
určitě přínosem a rozhodně ho doporučuji.
n Doporučili byste nějakou změnu pro
to, aby se Vaše dítě seznámilo s mateřskou školou a cítilo se tam co nejdříve
jistě, bezpečně a spokojeně?
Každé dítě je jiné a vyhovuje mu jiný
přístup. Za naši rodinu soudím, že jsem
byla s průběhem adaptace spokojená bez
výhrad, i když synovi trvalo cca 3 měsíce
(včetně častých nemocí), než si ve školce
zvykl a začal se tam těšit. Velké díky patří
učitelkám, které mu svým přístupem proces adaptace velmi usnadnily.
Rodič z MŠ RADOST, Michalova 2
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Koncerty

Pro děti

Tara Fuki

Princ Nebojsa aneb Žonglérská pohádka

Hudba dua Tara Fuki je naprosto svébytná, křehce dynamická a výrazově nesmírně bohatá. Na své poslední desce Winna
se duo vrací ke svým kořenům: k čistým
a křehkým písničkám, bez elektroniky,
bez hostů.
Jen dvě cella, dva krásné hlasy a dvě svébytné dámy.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák
pá 1. 5. 2015, 19:30 h

Májové zpívání o lásce

V květnu zazpívá o lásce hned několik pěveckých skupin, kterými
jsou Sebranka a odnož Sebranky - Komoráček. Jedná se o dobrovolné shluky lidí různého věku a různých profesí, kteří mají chuť
zpěvu věnovat vlastní čas i energii. Společně s nimi si zazpívají
také děti z Klokánku Líšeň.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák
st 13. 5. 2015, 18:00 h

Jananas

Silné melodie, netuctové aranže a především osobité české texty. Jejich debutové album představuje až překvapivě vyzrálou porci písničkářství i nenásilného
humoru, plného sarkasmu a ironie. Místo
o orosené pasece se tak na albu zpívá
o vlivu médií, GPS, radovánkách seniorů,
bodu G či lákavém obsahu ledničky.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák

pá 29. 5. 2015, 19:30 h

Divadla
Jak je důležité míti Filipa – DiVeč
Spolek DivOch

V květnu pokračuje po dubnové odmlce
cyklus divadelních večerů ochotnických
spolků DiVeč a představí se v něm spolek
DivOch s lehkovážnou komedií podle
předlohy Oscara Wilda. Příběh z prostředí Anglie konce 19. století plný lásky, ale
i překážek v ní a nutných intrik k jejich
překonání. Nakonec se ukáže, že i lhář
může někdy mluvit pravdu a dojde ke dvojitým zásnubám.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák
so 9. 5. 2015, 19:00 h

Vinnetou

Divadlo Scéna

O kocouru Mikešovi
Divadlo Scéna

Pohádka o kocouru Mikešovi a jeho dobrodružstvích na jeho cestách a v cirkuse,
kde na čas zakotvil. Ale jak se říká, všude
dobře, doma nejlíp. A tak se kocourek nakonec ze svých cest vrátí do Hrusic k Ševcům, aby opět lumpačil se svým kamarádem Pepíkem, a rozdával tak dál radost
všem dětem.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák

út 26. 5. 2015, 10:00 h

Krok do přírody
Za geologií na Stránskou skálu

I v květnu s námi můžete vkročit do přírody. Tentokrát na Stránskou skálu, která je
významným místem z hlediska geologie,
archeologie, paleontologie i botaniky
a bohatým nalezištěm fosilií mořských
živočichů. Vycházkou k národní přírodní
památce bude provázet profesor RNDr.
Antonín Přichystal DSc. z Ústavu geologických věd PřF MU.
Místo a čas srazu: zastávka MHD Bělohorská (tramvaj č. 8)
so 16. 5. 2015, 9:00 h

Festival Líšeň sobě VI

V květnu v Líšni proběhne již několikátý ročník Festivalu Líšeň
sobě, který začíná 23. 5. 2015 a bude díky jednotlivým akcím trvat
až do 18. 6. 2015. Těšit se můžete od Národopisné slavnosti, vystoupení folklorních souborů a Pamětí Líšně na Dělňáku, přes fotbalové utkání SK Líšeň a Radnice Líšeň, až po divadla, koncerty
a workshopy pro děti i dospělé konané v různých líšeňských institucích. Aktuální program sledujte na www.vlisni.cz.

Co nás čeká v červnu?

Zavzpomínejte na „Májovky“ a vraťte se
do dětských let. V květnu nás čeká dobrodružný až pohádkový příběh pro dospělé …Vinnetou, ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů… Jeho jméno žilo v každém stanu, v každé chatě, u každého
táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a neúprosným
bojovníkem proti bezpráví. Představení
pro dospělé a rodiny s dětmi od 12 let.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák
líšeňské noviny

Komedianti na Káře
Poslední nedělní pohádkou v tomto školním roce je povídání
o princi Nebojsovi, který se ničeho nebojí a chce získat princeznu
Krasavu. Vše v podání komedianta, který jako kulisy využívá všeho, co se dá k takovému divadlu použít. V pohádce je také využito
i kejklířské umění, což ji dodává na zajímavosti.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák
ne 17. 5. 2015, 16:00 h

st 27. 5. 2015, 19:00 h

S přicházejícím létem pro děti stejně jako každý rok přichystáme
Dětský den, plný pohádek, soutěží a her. Tím ale naše práce v letních měsících nekončí. I za pěkného počasí budou brány Dělňáku
otevřené pro širokou veřejnost v rámci Letních večerů v zahradě
ať už s hudbou, divadlem či filmem.
Pro bližší informace k programu nás kontaktujte:
Kulturní centrum Líšeň, p.o.
E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň,
NOVĚ TAKÉ paní Marie Fidlerová, Šimáčkova 14, Brno-Líšeň.
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB:
web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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RÉVA
Aktivity pro seniory v Líšni
květen 2015
1. TVOŘIVÉ
Cyklus korálkování

Cyklus výroby drobných dárečků

Naučíte se zajímavé techniky z korálků
od šperků po stromečky.

Přijďte si vyrobit krásné, originální dárečky,
kterými potěšíte své blízké nebo sebe.

lektorka: Lenka Matalová
den: úterý
čas: 16.00 - 18.00 hod.
cena: 50 Kč

lektorka: Renata Maleňáková
den: pátek
čas: 16.00 - 18.00 hod.
cena: 50 Kč

Počet účastníků je omezený, doporučujeme se na kurzy přihlásit předem.
Kotlanka, Kotlanova 7

2. KONDIČNÍ
Jóga

Cvičení pro seniory

Cvičení na posílení a zpevnění Cvičení na pohodu těla a duše
svalů, udržování kondice
lektorka: Magda Rudolfová
den: pondělí
lektorka: Olga Šebestová
čas: 19. 00 - 20.00 hod.,
den: pondělí
20.00 - 21.00 hod.
čas: 10.00 - 10.45 hod.
cena: 70 Kč/vstup
cena: 50 Kč/vstup

Cvičení pro seniory

Trénování paměti

Cvičení na posílení
a zpevnění svalů

Procvičování krátkodobé
i dlouhodobé paměti.

lektorka: Radka Kellnerová
den: středa
čas: 10.00 – 10.45 hod.
cena: 50 Kč/vstup

lektorka: Michaela Nešporová
den: čtvrtek
čas: 17:00 – 18:00
cena: 50 Kč/vstup

Počet účastníků je omezený, doporučujeme se na kurzy přihlásit předem.
Kotlanka, Kotlanova 7

3. KLUBOVÉ
Tarokový klub

Pravidelné setkávání seniorů

den: úterý
čas: 17:00 - 20:00 hod.
místo: Kotlanka,
Kotlanova 7

termíny: 5.5., 19.5. Dělňák,
12.5., 26.5. sál radnice Jírova 2
čas: 14:00 - 18:00 hod.

Geologická procházka
na Stránskou skálu.
lektor: Prof. Antonín Přichystal
datum: 15.5.2015
čas: 9.00 – 12.00 hod
cena: 30 Kč
místo srazu: zastávka MHD
Bělohorská (tram.č.8)

15.5. Oslava svátku rodin
(vystoupí děti z MŠ Neklež)
29.5. A k životu patří slzy i smích (jóga smíchu)
čas: 16:00 - 17:00 hod.
místo: kavárna ve farním dvoře

5. ZÁBAVNÉ

4. VĚDOMOSTNÍ
Krok do přírody

Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů

Přednáška
Městské policie
Téma: bezpečí seniorů
lektor: Mgr. Michal Simandl
datum: 15.5.2015
čas: 10.00 hod
cena: vstup volný

Večer s cimbálovou
muzikou Líšňáci

Divadlo
Vinetou

datum: 19.5. 2015
čas: 19.30 hod.
vstupné:70 Kč
místo: Dělňák

Dobrodružný až pohádkový
příběh pro dospělé.
datum: 27.5. 2015
čas: 19.00 hod
vstupné: 200 Kč
místo: Dělňák

Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
a na telefonních číslech 544 210 182 a 731 117 114.

Klub seniorů

líšeňské noviny
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Volkswagen Golf Brno Edition

Golf

Golf jako Brno!

o
orsche Brn
Pouze v P až 125 000 Kč *
ní
z v ý hodně

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno
Řipská 13a, 627 00 Brno, tel.: 548 421 111, www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz

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

Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod.,
So 9–12 a 14–20 hod. Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.

VRÁTÍME VÁM
POLOVINU
SPOLUÚČASTI!
Časově omezená akce na opravy
pojištěných vozů. Vrátíme vám 50% ze spoluúčasti
a to ve formě kreditu na služby autoservisu Ford CARent, a.s.
Kontaktujte nás: Pavel Vyzourek, technik karosárny FAB
mobilní telefon: 775 775 215 , e-mail: vyzourek@fordcarent.cz

FORD JARNÍ PROHLÍDKA
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC

Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice

tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
Provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
Slevy: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %,
4× a více uveřejnění – 15 %.
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Při jarní prohlídce prověříme stav podvozku, brzdové soustavy
a dalších částí vozu, které podléhají zvýšenému opotřebení při
zimním provozu.

AKČNÍ CENA

150 Kč

vč. DPH

NAVÍC DÁREK

pro prvních 50
objednaných!
originální USB
flash disk

Pro více informací nebo objednání termínu prohlídky kontaktujte
asistentku autocentra na tel: 775 775 203 / info@fordcarent.cz

líšeňské noviny

inzerce
n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n Jsme čerstvě v důchodu a prodali jsme dům za Brnem, už jsme na
něj nestačili. Chceme koupit byt v Líšni na ul. Podbělové, máme
tam vnoučata. Peníze na koupi máme v hotovosti. Tel. 605 467 329.
n PRODÁM 3/4 dámské kolo ESKA za 500 Kč. Tel. 731 885 052.
n MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
Nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.
n Hledám ke koupi byt, nebo menší RD, netrvám na této lokalitě.
Děkuji. T: 721 195 834.
n ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.
n Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
n RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
n MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
n PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
n OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

Opravy a úpravy oděvů
Opravy

Zkracování kalhot, rukávů, délky kabátů
Všívání zipů do kalhot, sukně
Látání, šití záclon
a mnoho dalšího dohodou

Poliklinika Horníkova
Tel: 776 562 741
Otevírací doba Po, St 9-16, Pá 9 - 14 hod
n MALÍŘ POKOJŮ, tel. 604 518 776, Brno.
n KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
n Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
n Nově otevřená prodejna Chovatelských potřeb na ul. Konrádova 2a.
Otevřeno: Po–Pá 10–18, So 9–12 h. Těšíme se na Vaši návštěvu.
n Malířské a natěračské práce. Cena dle dohody. Tel.: 736 661 644.
n Červený kříž zve na poznávací ZÁJEZD 30. 5. Pelhřimov, Červená
Řečice, klášter Želiv. Info+příhlášky: Š. Zemanová, t.: 732 212 472.
n Hledám pronájem zahrady v Brně Líšni. Tel. 737 301 499.
n Koupíme byt v Líšni, 4+kk nebo 4+1 nad 90 m2. Nejsme RK. Tel. 604 893 047.
n PRODÁM CHALUPU v obci Smolná č. 21, Bělá u Jevíčka, plocha
85 m2 + pozemek 236 m2. Info: tel. 733 748 062.

n MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

n Hledám ke koupi byt 2+kk nebo větší, do 2,5 mil. Tel. 704 702 864.

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

n 27. 3. se ztratil v Líšni šedobílý kastrovaný kocour, růžový nos
a packy. Prosím o zprávu: Vladislav Páral, Zikova 24, tel. 775 247 095.

líšeňské noviny
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Sport

25 let od založení SK Líšeň
Samostatný fotbalový Sportovní klub Líšeň slaví letos 25 let
od svého založení. K tomuto výročí nadělil svým hráčům, hráčkám a příznivcům dárek v podobě dokončení tribuny na hlavním
hřišti. S přispěním sponzorů, státních dotací, magistrátu města,
Jihomoravského kraje a líšeňské radnice vznikne zázemí nejen pro
zmíněné fanoušky a fanynky líšeňské kopané, ale také pro hráče,
rozhodčí, delegáty nebo antidopingovou komisi. Nové kabiny,
sociální zařízení, sedačky, střechu a vše ostatní si budete moci
prohlédnout v neděli 24. května při dni otevřených dveří areálu
SK Líšeň. Přijďte se podívat nejen na to, jak byly využity veřejné
peníze z dotací ve prospěch sportu, ale také na utkání vedení líšeňské radnice proti funkcionářům a trenérům SK Líšeň od 10 hodin.
A jak se vlastně vyvíjel název líšeňského fotbalového klubu?
Založen byl 20. května 1924 jako Československý Socialista Líšeň.

Pod názvem SK Líšeň získal klub první trofej v roce 1928 – Slavkovský pohár
po vítězství na hřišti v Bučovicích, kde ve finále zdolal celek Slavkova brankou v závěru utkání. Nahoře zleva stojí M. Skotal, Al. Brzobohatý, J. Tmé,
Luža, Jos. Juránek, Sehnal, Opletal, uprostřed jsou Fr. Hudec, L. Jaroš, Ševčík, dole J. Pišan, V. Fitz a B. Irain.

Nábor dívek a žen
Fotbalový klub SK Líšeň přijme do
svých řad ženy a dívky ve věku od 10 let
výše. Pokud máte zájem začít hrát nejpopulárnější sport planety právě v Líšni pod vedením kvalifikovaných trenérů a s možností zapojení od žákovských
kategorií až po dospělé ženy, přijďte
ve čtvrtek 21. května 2015 v 17.30 hod.
před Restauraci Na Hřišti na adrese
Kučerova 4. Čeká vás prohlídka sportovišť a zázemí SK Líšeň, pohovor s trenéry a vedením klubu a od 18.30 hod.
ukázkový trénink ženského družstva.
Dívky ať přijdou v doprovodu alespoň
jednoho rodiče.
Srdečně zve Výbor SK Líšeň.

Bývalé hráčky volejbalu hledá oddíl
volejbalu žen TJ Sokol Líšeň do svého
týmu. Trénujeme každé pondělí od
20.00 hodin v sokolovně od listopadu
do dubna a v této sezoně hrajeme městskou soutěž. Volejbalistky, kontaktujte:
775 078 077.

Poprvé v historii se líšeňští fotbalisté probojovali do I.A třídy v roce 1936
a poprvé taky vidíme na dresech znak klubu, jehož podoba se zachovala
v podstatě v nezměněné podobě dodnes. Mužstvo tehdy tvořili na snímku
nahoře zleva trenér Smolka, Vaverka, L. Jaroš, H. Hudec, Duda, St. Přerovský, Jar. Tmé, Al. Poláček, Fr. Černý, dole jsou Jos. Juránek, Jar. Anderle
a Jan Jaroš.

V roce 1928 se poprvé objevilo pojmenování SK Líšeň. To vydrželo
do roku 1949, kdy se klub přejmenoval na Sokol Líšeň. V roce 1951
došlo k další změně, když se Sokol spojil se závodem ZPS Líšeň.
O šest let později začali fotbalisté používat název Spartak, který
vydržel až do roku 1990.
Květnovým Dnem otevřených dveří a utkáním Radnice vs.
SK Líšeň ale oslavy 25 let založení samostatného fotbalového klubu SK neskončí. Na 16. června je naplánován první mezistátní duel v historii klubu. Otevřít novou tribunu přijedou mládežnické
výběry Jihomoravského a Bratislavského kraje, utkání mezi JmKFS
a BFZ U15 bude odehráno v Líšni dne 16. 6. 2015 v 15.30 hod.
Michal Šebela

Nordic Walking Tour 2015 –
Brno Velká Klajdovka
V loňském roce se v Brně na Klajdovce
uskutečnil I. ročník brněnské etapy Nordic
Walking Tour, kde si přes 100 účastníků
vyzkoušelo stále oblíbenější sport Nordic
Walking. A protože se tato akce setkala s velmi dobrým ohlasem, rozhodli se ji organizátoři ze společnosti chodec.com pod záštitou
starosty MČ Brno-Líšeň uspořádat i letos.
Nordic Walking Tour 2015 je celorepubliková akce, která se od dubna do listopadu bude
konat na 14 nejrůznějších místech včetně
Brna, kde se její zastavení uskuteční v sobotu
23. května v Národní přírodní rezervaci Hádecká Planinka. Zde se zájemci budou moci
pod dohledem zkušených instruktorů přesvědčit, že Nordic Walking je vhodný jak pro
sportovce, tak příležitostné chodce téměř
všech věkových skupin. Na místě budou k zapůjčení i speciální Nordic Walkingové hole
oproti vratné záloze 100 Kč, které je vhodné
si předem rezervovat.
Připraveny jsou dvě různě náročné trasy.
První z nich, s názvem Z nuly zpátky do
kondice, je pohodová vycházka o celkové

délce 3,5 kilometrů. Vhodná je zejména
pro osoby s nižší kondicí, seniory či těhotné ženy. Pro ty, kteří se sportu věnují
více intenzivně, je určena druhá, o něco
náročnější trasa nazvaná Více než běh.
Tato trasa o délce 6 kilometrů se půjde
ve svižnějším tréninkovém tempu a bude
doplněna ukázkami posilovacích cviků
a krátkým během s holemi se zaměřením
na aktivní zapojení celého těla.
Neváhejte a udělejte krok správným
směrem ke zdraví pomocí chůze – člověku
nejpřirozenějšímu pohybu a přijďte na
Klajdovku. Více informací a registrace
na www.chodec.com.
Nordic Walking Tour 2015 Brno:
Kdy:
23. května 2015, registrace
od 9 hod., start v 10 hod.
Kde:
hotel Velká Klajdovka, Líšeň
Startovné: 50 Kč dospělí, děti do 15 let
zdarma
Více informací, registrace a rezervace holí na
www.chodec.com
nebo volejte 777 646 435.
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