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ZDARMA
Vážení líšeňští občané,
rád bych navázal na článek v Líšeňských novinách číslo 2 z letošního roku a trochu Vám přiblížil, jak jsme daleko v přípravách na
realizaci investičních akcí, které jsou zde popsány a které jsou zahrnuty do rozpočtu MČ na letošní rok.
Jak již to někdy bývá, akce, která je jmenovaná v článku na posledním místě, přijde na řadu nejdříve. Jde o rekonstrukci tělocvičny a jídelny v ZŠ Novolíšeňská. Zatímco rekonstrukce tělocvičny
se dotkne žáků pouze v části června a září, rekonstrukce jídelny
změní stravovací návyky některým z nás tentokrát v obou prázdninových měsících. O to víc se budeme těšit na obědy v nově zrekonstruovaných prostorách.
Oprava MŠ Šimáčkova bude zásahem do chodu rodin dětí z této školky již podstatně zásadnějším. Rekonstrukce proběhne
v druhé polovině tohoto roku a trváním 4 měsíce se bude řadit
k těm delším. Místa pro děti a jejich paní učitelky jsou zajištěny v ZŠ Horníkova a uděláme vše pro to, aby to všichni úspěšně
zvládli.

Další plánovaná rekonstrukce se bude
týkat MŠ Strnadova. Ta bude asi o měsíc
kratší, ale i přesto již nyní chceme požádat
o pochopení a pomoc s opatřeními, která
budou provázet přesunutí provozu této
školky do jiných prostor.
A k tomu ještě trocha z jiného soudku.
MČ spravuje kromě škol a bytů, ještě takzvané „nebyty“, Tam patří i tak významné
objekty, jako je Orlovna, Poliklinika, Kotlanka, Dělnický dům. Posledně jmenovaný objekt vyžaduje pouze
drobné udržovací práce. Pro ostatní objekty připravujeme změny
podstatnější. Vše se bude odvíjet od možností sdruženého financování z úrovně městské části, města Brna a dotačních titulů z EU
i státem vypsaných. Nejdále jsme zatím v přípravě na Orlovnu, kde
jsou v běhu projekční práce na její kompletní rekonstrukci a přeměnu na komunitní centrum. Zde se budeme ucházet o finanční
prostředky z vypsaných dotačních titulů. V omezeném rozsahu,
(pokračování na str. 3)
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V roce 2013 a 14 získali ZŠ Novolíšeňská, Masarova a Horníkova kompletně nová
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Zprávy z radnice
co se týká užívaných prostor, bychom ji chtěli otevřít v nejbližší době.
Další z objektů, Poliklinika, si žádá rekonstrukci vnitřních prostor
a sociálních zařízení. Samostatnou, ale důležitou kapitolou zajištění
jejího chodu, je výměníková stanice. V současné době je vypsáno výběrové řízení na projektové práce pro hlavní objekt. Pro poslední
ze zmiňovaných budov, části Kotlanky, hledáme nájemce zatím pro

celý námi nabízený prostor. Až pokud by se to nepodařilo, budeme
uvažovat o pronájmu po částech.
To je zatím pár informací z oblasti investic do školských a „nebytových“ zařízení. Orlovna si bude zasluhovat článek samostatný, ale
to až v některém z dalších čísel.
Ing. Jaromír Talpa, I. místostarosta

Máte problém s hazardním hraním či sázením?
V České republice žije asi 450 tisíc lidí, kteří mají s hraním veliké
problémy, asi 110 tisíc hráčů se už neobejde bez cizí pomoci. Problémoví hazardní hráči nezřídka prohrají celou výplatu, na hraní si půjčují a zadlužují nejen sebe, ale i své blízké. Nevětší nebezpečí představují nejen výherní automaty, ale také nový fenomén on-line sázky
přes internet.
Brněnské terapeutické centrum neziskové organizace Společnost
Podané ruce nabízí podporu a pomoc hráčům všech hazardních her,
včetně sázení a pokeru. Naše služby jsou bezplatné a mohou je využít
také příbuzní a blízcí hazardních hráčů.
Poskytujeme následující služby:
• skupinovou terapii
• individuální terapii
• poradenství pro rodiny a blízké závislých
• dluhové poradenství pro závislé na hazardním hraní
Komu je služba určena?
Klientům starším 16 let, kteří mají potíže s hazardním hraním či
sázením a jejich blízkým.
Jak poznat, že máte problém s hazardem? Vyzkoušejte následující
dotazník:
Odpovídejte na stupnici nikdy – občas – velmi často.
1. Vsadil/a jste někdy více, než jste si mohl/a dovolit prohrát?
2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem peněz nebo čím dál
častěji, abyste dosáhl/a požadovaného vzrušení?

3. Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět prohrané peníze?
4. Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo Vám říkali, že máte
s hraním problém, ať už to byla podle Vás pravda nebo ne?
5. Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké finanční problémy?
6. Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete, nebo nad tím, jaké má
Vaše hraní následky?
7. Půjčil/a jste si peníze na hru nebo jste prodal/a nějaký majetek nebo použili peníze určené na jiné účely, abyste získal/a peníze na
hru?
Pokud jste odpověděl/a alespoň jednou velmi často nebo alespoň
3 krát občas – bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak Vaše hraní/sázení vypadá.
Kontakt:
Organizace:
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji, Společnost Podané
ruce o.p.s., Brno, Hilleho 5
Telefon: 778 486 355
Web:
http://terapiejmk.podaneruce.cz/ a http://gambling.podaneruce.cz/
Email: gambling@podaneruce.cz nebo terapie.jmk@podaneruce.cz

Hledáme své kořeny aneb Týden pro rodinu
Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu, bez vztahů a vazeb na své
okolí, přátele, rodinu. Znát kořeny své rodiny, ale i kořeny místa,
ve kterém žiji, nám a především našim dětem pomáhá navazovat
a budovat vztahy mezi sebou navzájem i vztah k místu, kterému říkáme domov. Bez pevně zapuštěných kořenů se dětem těžko učí růst,
vylétávat z hnízda a zase se do něho s radostí vracet. Bez kořenů se
těžko buduje úcta, respekt. Naopak i jen slovo „vykořenění“ vzbuzuje
pocit beznaděje a zmaru.
Podpora fungování rodiny a její nenahraditelné role pro zdravý
vývoj nejen dětí, ale i celé společnosti; podpora vazeb mezi generacemi – ať už v rámci rodiny nebo v rámci určité oblasti, kde lidé vedle
sebe žijí; podpora zdravých vztahů mezi dětmi a dospělými; vytváření příležitostí, aby se rodiny potkávaly, prožívaly společně hezké
chvíle a poznávaly vše, co je i přes vzdálenost generací spojuje a obohacuje – to vše je cílem Týdne pro rodinu. Vyhlašuje ho každoročně
v souvislosti s Mezinárodním dnem rodiny, který připadá na 15. 5.,
Asociace center pro rodinu. Město Brno se ke kampani Týden pro

Zveme občany na veřejné zasedání

Zastupitelstva
MČ Brno-Líšeň,

které se koná ve čtvrtek 25. 5. 2017
ve velkém sále radnice
MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je
možno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání
Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň
naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.

líšeňské noviny

rodinu již tradičně i letos připojuje. Díky letošnímu velkému množství účastníků – pořadatelů akcí se v podstatě celý měsíc květen stane
opravdu měsícem rodiny, kdy se po celém Brně uskuteční řada různorodých akcí pro celé rodiny. Smyslem je ocenit vše dobré, co díky
rodinám nacházíme a co je někdy považováno za ne příliš moderní
– laskavě pevnou výchovu i důstojné stárnutí, budování vztahů, trpělivost, obětavost, solidaritu, úctu a věrnost.
Konkrétně v MČ Líšeň pořádá v rámci Týdne pro rodinu Kulturní centrum Líšeň v programu RÉVA mezigenerační setkání dětí
a seniorů Tradice dětem se zaměřením na poznání kořenů líšeňského
folkloru, krojů a písniček a 2. 6. Rodinné centrum Pastelka na zahradě Orlovny Rodinné odpoledne mezi včelími křídly. Všechny akce
pořádané v rámci Týdne pro rodinu budou zveřejněny na samostatném letáku a každá rodina tak bude moci hledat kořeny podle svého
zájmu.
Mgr. Eliška Vondráčková,
předsedkyně Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu

Rozsáhlejší opravy ulice Vlkova a Strnadova
Dne 2. 5. 2017 začne spol. BKOM a.s. provádět rozsáhlejší opravy ulic Vlkova a Strnadova. Opravy budou etapizovány do 3 fází. V každé fázi dojde ke kompletní obnově chodníků
a obrub, dále bude kompletně opravena vozovka. 1. fáze oprav se bude týkat zadní části ulice
Vlkova. Částečně bude uzavřena příjezdová
cesta k líšeňské poště a dolní polovina ulice Strnadova. V 2. fázi bude opravena část komunikace na ul. Vlkova vedoucí k poště. 3. fáze bude
nejnáročnější z pohledu parkování, kdy bude
opraven úsek ulice Vlkova od křižovatky s ul.
Strnadovou po křižovatku s ulicí Sedláčkova.

Veškeré práce, které bude spol. Bkom a.s.
v dané oblasti provádět budou značeny dodatkovým dopravní značením, prosím, řiďte se
vždy pokyny, které budou uvedeny na dodatkových cedulích. Práce budou trvat maximálně
po dobu 2 měsíců, v případě příhodných klimatických podmínek je možné zkrácení prací.
Bližší informace naleznete na stránkách
MČ Brno-Líšeň www.brno-lisen.cz – sekce –
Aktuální informace.
Miloš Freiberg, II. místostarosta
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Zprávy z radnice

Nový horkovod ze spalovny zahřeje Líšeň a Vinohrady
I v letošním roce pokračuje přestavba parních tepelných sítí v Brně na horkovodní. Postupná modernizace rozvodné sítě je jedním
z nejvýznamnějších projektů společnosti Teplárny Brno, jehož cílem
je zvýšit efektivitu rozvodů tepelné energie. S rekonstrukcí parovodů
úzce souvisí i řešení koncepce nasazení velkých teplárenských zdrojů. Tím je mimo teplárenských provozů i spalovna komunálních odpadů SAKO Brno.
V rámci postupného přechodu na horkovodní síť bude proto také
letos vybudována horkovodní výměníková stanice v areálu spalovny
a její následné propojení prostřednictvím nových horkovodních napáječů do stávajících teplárenských horkovodů Juliánov a Líšeň
– Vinohrady.
Délka trasy napáječe Vinohrady a Líšeň je celkem 2750 metrů.
Teplárny Brno vybudují zhruba kilometrový úsek tohoto napáječe
končící v Líšni. Stavební práce jsou naplánovány od letošního dubna

do listopadu. Náročná stavba si také vyžádá i některá omezení pro
motoristy. Na ulici Sedláčkova a Novolíšeňská bude provoz krátkodobě zúžen na jeden jízdní pruh, po celou dobu stavby však bude
zajištěn v obou směrech. Řidiči budou moci využít objízdné trasy
přes ulice Jedovnická, Sedláčkova, Novolíšeňská a Trnkova.
Souběžně s výstavbou teplárenské části trasy napáječe pro Vinohrady a Líšeň se uskuteční navazující výstavba napáječe a výměníkové stanice ze strany SAKO.
Další stavbou Tepláren v této oblasti je výstavba napáječe Juliánov, která proběhne bez omezení dopravy.
Brněnské domácnosti, které mají dodávku tepla zajištěnou v horké vodě, šetří proti páře až 1000 korun v ročních nákladech na teplo.
Od 1. 1. 2017 Teplárny Brno navíc snížily cenu tepla – snížena o 5 %,
což znamená pro odběratele tepla další úsporu.
(tb)

Názory zastupitelů
Obviňování ze strany
sociální demokracie
v Líšni místo prosazování
zájmů občanů městské
části?
Reaguji na článek, který v minulém vydání Líšeňských novin uveřejnil místostarosta Miloš Freiberg, který obviňuje KDU-ČSL z jakýchsi hrátek s pravdou kolem výstavby při ulici Novolíšeňská. Protože je
tento článek nepravdivý, pokusím se shrnout
všechny kroky a jednání, které se v této věci
uskutečnily.
Hlavním tématem se stal pozemek číslo
5089/1 pod ulicí Podbělová. Tento pozemek
je v majetku města Brna a má rozlohu 1848
metrů. Město Brno na tomto pozemku plánovalo postavit byty pro seniory nebo byty
pro mladé rodiny. Pozemek je ovšem ve svahu a je sevřen z obou stran soukromými
vlastníky. Bytový odbor nechal zpracovat
studii dopravního napojení zamýšleného objektu. Protože toto napojení bylo po pozemcích soukromé společností, požádal jsem starostu městské části o setkání za účasti města
Brna, městské části a soukromého vlastníka.
Tohoto jednání v září loňského roku se místo
pana starosty zúčastnil pan místostarosta
Freiberg a vedoucí stavebního odboru. Já
jsem se zdržel a tak jsem přišel s cca s dvacetiminutovým zpožděním. Byl jsem seznámen s postojem městské části, která napojení
a spolupráci se společností IMPERA nepodporuje. Za městskou část vystupovala paní
vedoucí stavebního odboru, což je přinejmenším pozoruhodné jak postoj samosprávy vyjadřuje vedoucí úředník statní správy,
který má podle zákona povolovat či zakazovat stavby v území. Jak a kdo dělal na mlčícího místostarostu nátlak, mi není jasné.
Bytový odbor nechal prověřit ještě druhou možnost napojení objektu a to z ulic Novolíšeňské. Projednání tohoto dopravního
řešení proběhlo bez mojí účasti dne 14. 12.
2016. Když jsem se dozvěděl, že není možné
napojit pozemek přímo ze současné komunikace a bude potřeba spolupráce s jedním ne4

bo druhým soukromým subjektem a při znalosti postoje městské části a usnesení zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, přikázal jsem, aby
se již bytový odbor výstavbou na tomto pozemku nezabýval.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se
dozvěděl, že zastupitelstvo městské části má
projednávat bod týkající se výstavby v této
lokalitě. Až z materiálů jsem se dozvěděl, že
hned 14. 12. 2016 zaslal vedoucí bytového odboru žádost o projednání v orgánech samosprávy. Zároveň probíhala písemná komunikace mezi vedoucím odboru a panem starostou, v dopise ze dne 18. 1. 2017 pan starosta
přesně formuluje otázky, na které se má bytový odbor zeptat a následně se opravdu na
otázku záměru výstavby objektu pro bydlení
s blíže nespecifikovanými malometrážními
byty vedoucí odboru bydlení dopisem z 24. 1.
2017 starosty ptá. Moje účast na zastupitelstvu tak byla nutná, abych zastupitelům vysvětlil tento omyl.
Důležité ale je, co se bude dít v lokalitě
dál. Znám přesně místní situaci a názory líšeňských na výstavbu především pod ulicí
Novolíšeňská směrem ke staré Líšni. Je moc
dobře, že zastupitelstvo městské části na návrh zastupitelů za KDU-ĆSL prosadilo vyjádření o regulované výstavbě pod ulicemi
Podbělova a Novolíšeňská. V dané lokalitě
výstavba probíhat bude určitě, protože ji
umožňuje již od roku 1994 územní plán. Jde
teď ale o to, aby stavitel využil a zastavil celou
plochu rovnoměrně, nejlépe stejnou zástavbou jakou je v okolí (čtyřpodlažní objekty
a níže ke staré Líšni rodinnými domky) a nespekuloval výstavbou vyšších domů v jedné
části s tím, že se mu podaří v novém územním plánu prosadit mnohem vyšší regulativy
pro výstavbu v druhé části dočasně označenou jako park. Právě nyní probíhají jednání
na Kanceláři architekta města, která připravuje vyjádření za samosprávu pro Radu města Brna. Je otázka, jak je vedení městské části důrazné v prosazování zájmů obyvatel
a usnesení městské části v přípravě tohoto
stěžejního vyjádření primátora města Brna.
Petr Hladík, náměstek primátora města Brna

Lidovecké hrátky
s pravdou podruhé,
pro tentokrát z úrovně
I. náměstka primátora
pana Hladíka
Je až k nevíře, jakými způsoby je možné
vnímat jedno setkání na brněnském magistrátu města Brna a začínám mít pocit, jestli
jsem neseděl na jiném jednání jako pan náměstek Hladík z KDU-ČSL.
Přiznám se, že mě velmi překvapuje přístup pana náměstka Hladíka, který požádá
o setkání se zástupci městské části Brno-Líšeň a poté si na schůzku jaksi neudělá čas
a nechá za sebe jednat zprvu úředníky Bytového odboru MMB a zástupce investora, kteří se snaží na schůzce „zlomit“ zástupce samosprávy MČ Brno-Líšeň na souhlas s výstavbou velmi nátlakovým a nevhodným
jednáním. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem
připraven hájit zájmy občanů MČ Brno-Líšeň a nepodlehnout jakémukoliv nátlaku,
objeví se na scéně pan náměstek a celé kolečko si zopakujeme znovu – opět bez kýženého
úspěchu pro investora.
Zřejmě i proto, že se mě nepodařilo na
jednání „zlomit“, dozvídám se z článku pana
náměstka Hladíka, že jsem byl na jednání
pouze do počtu a nebýt naší vedoucí stavebního odboru paní Hoskovcové, nebylo by
vlastně o čem ani jednat, protože jsem se nezmohl na jediné slůvko.
Velmi smutnou skutečností je pro mě
fakt, že nemá pan náměstek ponětí, co se mu
děje pod rukama, respektive jaké kroky činí
úředníci Bytového odboru MMB. Pokud by
to věděl, ušetřil by si jistě mnohá překvapení,
jelikož nás, jako ZMČ Brno-Líšeň, požádal
Bytový odbor MMB právě o vyjádření se
k záměru výstavby v lokalitě Novolíšeňská
(už po několikáté).
Doufám, že můžeme slovům pana náměstka Hladíka věřit a výstavba v lokalitě
Novolíšeňská je opravdu zažehnána.
Miloš Freiberg, II. místostarosta
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TOČENÁ ZMRZLINA
U FIDELA

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

Vážení přátelé,

domácí mazlíčky. Vyhledávané jsou také služby
prodejny - výroba klíčů, broušení nožů, půjčovna
tepovače, tisk, kopírování, laminace nebo sběr
oděvů pro čistírnu Arbela. Lékárna Masarova
(člen Magistra) v čele s PharmDr. Nasrim si nás
získává osobním přístupem, poradenstvím a příznivými cenami za léky a preparáty na podporu
zdraví. V nabídce lékárny nechybí ani výživa pro
děti, kvalitní dermokosmetika, zdravotnická obuv
či možnost objednání bezlepkových potravin.
Oblíbené Sklizeno je plné poctivých potravin bez

Líšeň je oblíbenou čtvrtí pro nový domov či přechodné bydliště mnoha lidí, dovolte nám proto
krátký přehled prodejen a provozů, které najdete v LCOS na Masarově 7. Prodejna drogerie
a domácí potřeby (DD centrum) nabízí širokou
škálu drogistického zboží, úklidových potřeb, běžného vybavení pro domácnost a kuchyň v čele
s Tescoma zbožím, základní zahradnické potřeby,
rozšířený papírnický sortiment a nově krmivo pro

chemie, hormonů, ztužených tuků a škodlivých
éček. Připravují zde i chutné svačinky a kávu s sebou. Bikemax je prodejna zaměřená především
na cyklistiku, ale také běh a lyže. Zajišťují servis, a to
i na kola zakoupená jinde. Restaurace U Fidela
a její tým v čele s šéfkuchařem Petrem Vrambou
pro nás vaří z poctivých surovin, připravují tématické kuchyně, točí dobré pivo, grilují a nově pečou
pizzu v pravé italské pizza peci. Naproti LCOS pak
najdete supermarket Albert, Restauraci Havana
nebo Cukrárnu Havana. Těšíme se na Vás .
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Ý
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KVĚTNOVÉ NÍZKÉ CENY
Voltaren Emulgel 150 g + 50 g navíc
Ozonicon emulgel 100 g
Ibalgin® 400, 100 tablet
Espumisan® 40 mg, 50 tobolek
Smecta®, 10 sáčků
Loratadin – ratiopharm, 30 tab.
GS Laktobacily Forte21,
30+10 kapslí
Physiomer Hypertonic 135 ml
Physiomer Baby, 115 ml
Nurofen pro děti Jahoda, 200 ml
Spofaplast dětské náplasti, 20 ks
URGO BLISTERS na puchýře, 6 ks
TEREZIA Rakytníkový olej, 30 tobolek
Gingio® tablety, 90 tab.
XLS Medical, 180 tablet
Nicorette® Classic Gum,105 ks
TENA Lady Ultra Mini + 50% NAVÍC
TENA Barrier Cream,
ochranná vazelína

0%
-1

PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
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LÉKÁRNA MASAROVA
TEREZIA
COMPANrYek
y + dá

249 Kč ochutnávk
369 Kč
109 Kč
87 Kč
115 Kč
119 Kč
189 Kč
179 Kč
179 Kč
159 Kč
38 Kč
77 Kč
199 Kč
219 Kč
819 Kč
749 Kč
111 Kč

Sklizeno v Líšni
(zastávka Masarova)
Masarova 2407/7
628 00 Brno-Líšeň
lisen@sklizeno.cz
734 752 350
facebook.com/sklizenovlisni
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Léto se blíží

po–pá
so

Panthenol Omega
Aloe Vera 9%
145 Kč
Daylong ultra SPF 25,
200 ml
459 Kč
Ladival pro děti SPF 50,
200 ml
399 Kč
Loperon® lék proti průjmu,
10 tob.
79 Kč

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

Diffusil repelent 1+1
ZDARMA

87 Kč

U NÁS VÍTE CO JÍTE

GRILOVÁNÍ
POD ŠIRÝM NEBEM
každý čtvrtek polední
menu z grilu a večerní
grilovaní…

u

CE
RESTAURA

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

5.5. - 31.5.2017
CHŘESTOVÉ HODY

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

fid
ela

BURGER MĚSÍCE
KVĚTNA
francouzský se sýrem
Comté A.O.C.

U NÁS NAJDETE POUZE OPRAVDOVÉ POTRAVINY

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Nová služba: OPRAVA OBUVI
- čistírna oděvů
- opravna oděvů
- výroba klíčů
- broušení nožů

✃

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

SALÁTOVÁ
NABÍDKA

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
Výhodné servisní balíčky

1279,- 1599,- Kompletní
799,- 999,- Standardní
399,- 499,- Základní

42%

více informací na www.bikemax.cz
až

BEZ
OBJEDNÁNÍ
od
2.1.

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

Spolky a sdružení

RODINNÉ ODPOLEDNE
MEZI VČELÍMI KŘÍDLY
Pátek 2.6.2017 od 16 do 19 hodin
Zahrada Orlovny, Holzova 7
Přijďte prožít odpoledne spolu s dětmi nebo vnoučaty.
Stanoviště s úkoly pro děti, seznámení apiterapie-léčení
včelími produkty. Uvidíte živé včely v proskleném úlku a
nakouknete pod pokličku tajemství „výroby“ sladkého
medu podle osvědčené „včelí receptury“.

JARNÍ BLEŠÁK
V EFFETĚ
KDE
• DENNÍ STACIONÁŘ EFFETA • STRNADOVA 14 • BRNO
KDY
• 12. KVĚTNA • 13.00-19.00 HOD.
VÍCE NA • WWW.FACEBOOK.COM/EFFETA.BRNO
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Lesní mateřská školka Zeměkvítek
Zápis na školní rok 2017/2018
Jsme rádi, že Vašim dětem můžeme nabídnout volná místa na příští školní rok.
Novým dětem a rodičům nabízíme po
domluvě Návštěvní dny, během nichž se můžete seznámit s prostředím školky a pedagogy.
Učení venku kombinujeme s prvky Montessori pedagogiky. Pedagogové uplatňují
metodu Respektovat a být respektován. Zázemí máme u lesa, poblíž Zukalova mlýna na
začátku Mariánského údolí. Místo je dostupné MHD. Více o naší lesní školce na www.
zemekvitkov.cz.
Kontakt: email: zemekvitkov@gmail.
com nebo telefon: 723 264 589.

Letní příměstské tábory 2017
Skřítek Zeměkvítek by chtěl toto léto zažít opravdu velké dobrodružství. Vydá se
proto ze svého malého domečku na zahrádce
a bude objevovat velký svět. Na souši i na vodě, v pohádce i v blízkém lese, všude se skrývá spousta zážitků, velkých překvapení a nečekaného dobrodružství. Vydáte se na některou ze skřítkových výprav také?
Věk: pro děti do 6 let plus sourozenci
max. první stupeň ZŠ.
Termíny:
17.–21. 7. – SKŘÍTEK ZEMĚKVÍTEK
V TAJUPLNÉM LESE
Skřítkovo prázdninové dobrodružství nezačne nijak daleko. Ale i na první pohled obyčejný les skrývá mnohá tajemství, která stojí
za to objevit. Skřítek Zeměkvítek to moc
dobře ví a už se nemůže dočkat až zjistí co se
ukrývá v korunách těch obrovských stromů
a co to neustále šustí v houští. Společně s vámi by také rád objevil jaké kouzelné rostlinky to v lese rostou, které by se daly třeba
i sníst, ale i další záhady tajuplného lesa.
31. 7.–4. 8. – ZEMĚKVÍTKOVO
POHÁDKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Protože tajuplný les ukrýval i vchod do pohádkové říše, ocitne se skřítek Zeměkvítek
v úplně jiném světě. Tady už se nesetká jen

s lesními tvory, ale pozná i prince a princezny, čarodějnice a vodníky, ale hlavně spoustu
šikovných dětí, které se ničeho nebojí. Ale
i takové děti budou potřebovat skřítkovu pomoc a možná i záchranu. Vydáte se se skřítkem na velké pohádkové dobrodružství?
7.–11. 8. – VELKÁ PLAVBA SKŘÍTKA
ZEMĚKVÍTKA
Zeměkvítek se rozhodl odrazit od pevniny
a vydat se objevovat svět na své krásné loďce.
Vejde se na ní i pár dalších námořníků, kteří
se určitě budou hodit. Na vodní cestě se totiž
skřítek může setkat s piráty, velkými vlnami
a spoustou zvířat, se kterými si sám určitě
neporadí. Kdo se nebojí obléci pruhované
tričko a vyrazit na velkou plavbu plnou zajímavých setkání? Jak už to na lodních výpravách bývá, občas i zkušené námořníky zastihne taková bouře, s kterou si nedokáží
poradit a jsou rádi, že zvládnou doplavat na
blízký opuštěný ostrůvek. Takové neštěstí
potká i skřítka Zeměkvítka a jeho posádku,
takže z námořníků se náhle stávají trosečníci,
kteří se musí postarat, aby měli co jíst, čím se
zahřát, kde spát a snaží se znovu postavit vor,
na kterém by se z pustého ostrova dostali.

Během svého letního
dobrodružství skřítek
nezapomíná ani na své
zvířecí kamarády a tak
se rozhodl, že je všechny navštíví. A protože
nebude sám, tak se zvířátka rozhodla udělat
pro skřítka a jeho kamarády zábavný program, aby si návštěvu pořádně užili. Pokud
tedy chcete poznat skřítkovy zvířecí kamarády, můžete se těšit na spousty her, vyrábění,
zpívání a určitě také dobrého jídla.
28. 8.–1. 9. – ZEMĚKVÍTKOVA
ZAHRÁDKA
S končícím létem se skřítek Zeměkvítek vrací
zpět domů na svoji zahrádku, aby se o ni po
svém prázdninovém putování zase pěkně
postaral. Práce na zahrádce je hodně a za
každou pomoc se skřítek určitě odmění nejen skvělou zábavou na zahrádce a v jejím
okolí, ale i nějakou tou dobrotou utrženou
přímo na záhonku. A nemyslete si, i taková
skřítkovská zahrádka ukrývá mnohá překvapení. Máte chuť je objevit?
Přihlášení i zálohu je nutné zaplatit do
15. května. Více na našich webových stránkách www.zemekvitkov.cz/letni-tabory3/.

Bylinky na živo – jarní plané
bylinky a stromy

14.–18. 8. – SKŘÍTEK ZEMĚKVÍTEK
MEZI INDIÁNY
Další Zeměkvítkova výprava směřuje do indiánské vesnice. Indiáni skřítka i s jeho kamarády srdečně přijmou a naučí je některé ze
svých mnoha indiánských dovedností, pomůžou s výrobou pérové čelenky a podělí se
o krásnou melodii šamanských bubnů a tance kolem plápolajícího ohně.

s Magdalénou Dobromilou Staňkovou
a Radimem Řehákem v pátek 12. 5. 2017
od 16 hod.
Na semináři s autorkou knihy „Bylinky
pro děti a maminky“ se seznámíte na živo
s léčivou silou planých bylinek, stromů a olejů z nich. Vyzkoušíme si používání rostlin
při léčení, v kosmetice i v kuchyni. Nebo třeba i jak tvořit bylinkovou zahrádku. Připravíme si společně bylinkové občerstvení a nápoje, ochutnáme přírodní léčivé fermentované nápoje a vína z květů a plodů planých
keřů.

21.–25. 8. – ZEMĚKVÍTKOVO
PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY

Na seminář je potřeba přihlásit se předem na email: zemekvitkov@gmail.com.

Petice „Líšeň podle občanů“
Vážení sousedé,
náš spolek byl organizátorem petice „Líšeň podle občanů“, jejímž cílem byla realizace takové výstavby v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova, která zachová ráz krajiny, bude řešit oblast
jako jeden stavební celek a nezpůsobí další přetěžování veřejné
infrastruktury.
Celkem petici podepsalo 1300 občanů bydlících zejména
v sousedících lokalitách. Dovolte prosím, abychom všem občanům, kteří petici podepsali, poděkovali za podporu a zájem
o naši Líšeň. Velice si vážíme Vaší důvěry a vztahu k našemu
líšeňské noviny

životnímu prostředí. Náš dík také patří organizacím, které
nám umožnily umístění petičních archů ve svých prostorách.
Petici v dubnu osobně předáme panu primátorovi, kterému je,
jako účastníku stavebního řízení, adresována.
V rámci naší činnosti jsme se také sešli s Kanceláří architekta města Brna, i nadále budeme situaci v této části Líšně
sledovat a informovat Vás o ní.
Kdykoliv nás prosím kontaktujte na e-mailu
lisen.pohodabydleni@gmail.com.
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení
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AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
květen 2017

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
pondělí

úterý

ŠACHOVÝ KLUB / K. Pelikán
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ / J. Cupák
Pro zdravá záda. Rezervace nutná.
v 9 hod. na Kotlance, zdarma
PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
Taneční a volná zábava.
ve 14 hod. na ÚMČ Jírova/Dělňák, pro členy

čtvrtek

TAROKOVÝ KLUB / K. Kabelka
v 17 hod. na Kotlance, 200 Kč /rok

1. 6. – Exkurze na Letiště Brno
Prohlídka neveřejných provozních prostor
(věž, runway - odbavení letadla, hasičská
zbrojnice), zajímavosti a kuriozity, včetně
sledování přistání z max. blízkosti, vše s odborným výkladem. Sraz v 10:00 hod. před letištní budovou Brno - Tuřany 904/1. Kapacita
omezena - rezervace nutná. Vstupné 30 Kč.

KLUB INFORMATIKY/L. Škraňka
Počítačová poradna 1. a 2. úterý v měsíci.
Individuální konzultace na vlastních
přístrojích. Notebooky, tablety a chytré
telefony s sebou.
ve 14:00 hod. na Kotlance, vstupné 30,- Kč

středa

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ/ASF
Se studenty fyzioterapie Masarykovy univ.
s individ. konzultací. Rezervace nutná.
v 16 hod. na Kotlance, zdarma

pátek

SQUARE DANCE / P. Vondrák
Tradiční americký country tanec.
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
SENIORSKÝ KLUB RÉVA
4. 5. – Májové posezení v klubu
ve 14 hod. na Kotlance, zdarma
11. 5. – Mariánským údolím po stopách
sestřeleného letadla

čtvrtek

Procházka s kronikářem obce Podolí
J. Čalkovským na místo pádu letadla za 2. sv.
války s výkladem. Sraz ve 14 hod. na konečné
zast. autob. 55. V případě špatného počasí
se procházka nekoná a proběhne beseda
v klubu od 14 hod. na Kotlance. Zdarma.

18. 5. – Příroda na Hádech
Procházka s průvodcem Pozemkového
spolku Hády po krásách přírody s odborným výkladem. Sraz ve 14 hod. na Kotlance.
V případě špatného počasí se procházka
nekoná. Zdarma.

25. 5. – Exkurze do Školního a výcvikového střediska Hasičského záchranného sboru s odborným výkladem
Prohlídka výcvikového centra, shlédnutí
reálného výcviku hasičů, s možností diskuze na téma prevence požárů a ochranyzdraví v rámci kampaně Brněnské dny
bez úrazů. Kapacita omezena - rezervace
nutná. Sraz v 13:20 hod. ve středisku
Líšeň - Trnkova 85. Vstup zdarma.

KLAS LÍŠEŇ - SETKÁVÁNÍ
AKTIVNÍCH SENIORŮ
5. 5. – O bylinkách - jak mohou
ovlivnit naše zdraví
19. 5. – Oslava svátku rodin

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 5.

15. 5.

LÍŠEŇ A BRNO - TADY JSEM DOMA
PhDr. L. Karnet

Bariéry - jak mizely nejen ve veřejné dopravě

VÝROBA ŠPERKŮ METODOU TIFFANY
R. Maleňáková
v 17 hod. na Kotlance, 70 Kč
NAVŠTIVTE S NÁMI
- DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
- DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Máte-li zájem připojit se k nám, kontaktujte
nás na reva@kclisen.cz nebo 734 313 653.
LÉKOVÁ PORADNA/IKEM
EKOLOGICKÁ PORADNA/EI Veronica
Dotazy zasílejte na kontakty Kulturního
centra. Zdarma.

VÍCE INFORMACÍ O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
Klub seniorů
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Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804

líšeňské noviny
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Příběhy líšeňských pamětníků
V březnu se v rámci projektu Réva uskutečnil druhý ročník mezigeneračních besed, během nichž líšeňští senioři sdíleli své životní osudy se studenty. Dne 8. 3. 2013 se vzájemné setkání konalo na Střední
zdravotnické škole Evangelické akademie a dne 20. 3. 2016 na Gymnáziu Integra.
Studenti vyprávění seniorů sepíší, což bude základem pro připravovaný druhý díl brožury Příběhy líšeňských pamětníků. Věříme, že
budou sloužit nejen k poučení a pobavení, ale zejména pro vlastní návrat ke kořenům, k zavzpomínání na své babičky a dědečky.
Jako vzácné hosty jsme uvítali líšeňské rodáky, ale i pamětníky vyslané místními organizacemi, a to Klubem seniorů Brno-Líšeň, Sokolem, SK Líšeň, Moravským rybářským svazem, Národopisným souborem Stará Líšeň a Líšňáček, Rodinným centrem Pastelka a Kadlcovým
mlýnem. Besedy se účastnilo 26 seniorů a 60 studentů. Všem pamětníkům děkujeme za účast na besedě, za předání vzpomínek a zkušeností,
představení nebo připomenutí radostí a úskalí doby dávno minulé.
Rádi bychom též poděkovali líšeňské farnosti, rodině Belcredi a spolku
Foto Líšeň za podporu.

Réva se tak zapojila do celorepublikového projektu Národní kronika
Charty 77 a obě brožury budou uloženy v Národním muzeu v Praze jako
doplněk velkých dějin.
Brožuru s rozhovory bychom rádi slavnostně pokřtili při příležitosti
oslav Dne seniorů v říjnu 2017.
První brožura je k dispozici v sídle Kulturního centra Líšeň na Kotlanově 7 a zvažujeme zprovoznění webového portálu, na kterém budou
všechny sesbírané a zpracované vzpomínky snadno on-line dostupné.

Osmý Polévkový den na SZŠ EA v Líšni
Již týden před plánovaným projektovým dnem,
tentokrát zaměřeném na ekologii, se studenti
věnovali přípravám. Chopili se hrábí, pytlů i lopat a činili se. Jejich usilovná práce byla poznat
před školní budovou na Šimáčkově ulici, ale
především na školní zahradě, kde také zřídili
nový kompostér.
V pátek 31. 3. 2017 proběhl 8. ročník Polévkového dne pod názvem: „Bůh postavil člověka
do zahrady, aby ji obdělával a střežil aneb Jak ji
nezničit“. Program zahájila paní ředitelka Mgr.
Hana Svobodová. Do světa ekologické matematiky nás uvedli první host – ekolog Marek Drápal. Uvedl různé příklady životního stylu, kterými můžeme šetřit, nebo naopak poškozovat
přírodu. Jeho příspěvek byl nejen poučný, ale
především zábavný.
Celé dopoledne tvořily tři různorodé bloky,
během nichž si studenti i vyučující užili pozvané hosty. Pan Drápal pokračoval přednáškou
na téma Cyklistika jako plnohodnotná forma
dopravy. Paní Ilona Mužátková zaujala studenty hrou Základní potřeby, při které studenti
vybírali to nejnutnější pro přežití na jiné planetě, s panem Ondřejem Mackem jsme se zamysleli nad vztahem enviromentalistiky a biblických textů. Naši hosté z Diakonie Broumov,
Monika Špačková a Jan Mikuška, nám ozřejmili využití věcí ze sbírek, které jsme pro jejich

společnost ve škole uspořádali. V další části
programu si studenti mohli vybrat mezi čtenářskou, hudební či tvořivou dílnou nebo posezením s hosty.
Poté, co jsme se vyřádili během programu,
jsme se všichni sešli na školní zahradě k vyhodnocení akce. Paní ředitelka všem poděkovala
a předala upomínkové předměty našim hostům. Náš projektový den jsme zakončili společným zpěvem. Nakonec jsme se dočkali vytoužených polévek, letos byla zelná a gulášová.
Dobrou chuť i vám!

Městská část Brno-Líšeň nabízí k pronájmu

prostory bývalé restaurace Jasmín v objektu Kotlanova 7
Jedná se o nebytové prostory v nákupním středisku Kotlanova 7 o celkové výměře 717 m2 (včetně suterénu, bez vnitřního vybavení). Smlouva bude uzavřena na
dobu maximálně 15 let, účel pronájmu není omezen.
Zájemci o pronájem mohou podávat své písemné nabídky obsahující podrobný
popis zamýšleného způsobu využití prostor, dosavadní zkušenosti v oboru a nabízenou výši nájemného do 31. 5. 2017 majetkoprávnímu odboru ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
Informace JUDr. Vacková, tel. 544 424 860, dv. č. 208.

líšeňské noviny

Silvie Dražanová, koordinátorka projektu Réva KC Líšeň

Architekt města
vyráží za obyvateli
městských částí
Kancelář architekta města Brna plánuje na
květen a červen velkou jízdu po městských částech. Na celkem sedmi setkáních s názvem
KAM jede k VÁM! se městský architekt a jeho
kolegové setkají s obyvateli jednotlivých městských částí, představí jim, co KAM dělá, vysvětlí aktuální situaci kolem územního plánu
a dalších „horkých témat“, zjistí názory a potřeby místních a na závěr s nimi třeba i zajdou na
pivo.
Důležitým bodem setkání budou Vize prostorového rozvoje města, které se promítnou do
koncepčního výkresu územního plánu, a jeho
zadání, a KAM na ně chce znát názor co nejvíce
obyvatel města Brna. „O územní plán se zajímá
malá část obyvatel města, je to složitý dokument, který je zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká pozornost soustředěna na centrum města. Rádi bychom to
změnili a vtáhli obyvatele jednotlivých městských částí do plánování jejich města a srozumitelným jazykem s nimi probrali otázky
územního plánu, a také to, co je v místě, kde
bydlí, trápí a těší,“ popisuje akci ředitel KAM
Michal Sedláček.
Architekti na setkání vysvětlí, proč má Brno druhý nejstarší územní plán v České republice, kdy bude mít nový, k čemu územní plán
slouží, jak se dá měnit, i dopady tohoto dokumentu na Brno a Brňany.
Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 18
hodin. Po prezentaci na téma územní plánování bude následovat moderovaná diskuse, ve
které bude moci každý vyjádřit svůj názor, a na
závěr neformální diskuse s občerstvením.
KAM JEDE K VÁM – PLÁN JÍZDY
setkání s městským architektem
čtvrtek 11. 5. 2017, 18.00 hod.
MČ Černovice, Líšeň, Střed,
Vinohrady, Židenice
Místo konání: Dělnický dům Židenice
(Židenice, Jamborova 3323/65)
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Marvánek na cestách
Po dvouměsíčním usilovném pilování pohádkového příběhu
z naší Líšně, jsme poprvé vyjeli před neznámé publikum, do obce
Podomí u Moravského Krasu.
Vyjížděli jsme v sobotu 8. 4. 2017 v ranních hodinách. Odjezdu
předcházelo nakládání nezbytných rekvizit a kulis. S výbornou náladou jsme dojeli do Podomí, kde už byli na náš příjezd a vystoupení
připraveni. Před místním kulturním domem bylo velkými písmeny
napsáno „DNES DIVADLO“. Paní starostka se o nás starala jako bychom byli její vlastní, zajistila nám ubytování v historické budově
bývalé sladovny. Zde na nás dýchlo kouzlo starých časů, po kamenných vyšlapaných schodech se nám otevřely až zámecké ubytovací
prostory. Jenže nebyl čas na romantické rozjímání o starých časech,
tlačila nás hodina prostorové zkoušky na jevišti. Po obědě následovala kostýmová zkouška, na které se již pilovaly jen drobné nuance,
které jsme perfektně zvládli, přestože při pohledu na jeviště a jeho
prostory nám bylo všem hned jasné, že naše líšeňské jeviště je minimálně dvakrát tak velké, opona, která je na domovské scéně využitelná pro nástupy herců chyběla úplně. Velkým oříškem se na první
pohled jevily potřebné schůdky, které byly umístěny na opačné straně jeviště než u nás v Dělňáku.

Fotohádanka
V minulém vydání Líšeňských novin byla zveřejněna již čtvrtá
fotografie, jejíž umístění bylo hádankou pro čtenáře Líšeňských novin. Autorkou této čtvrté fotohádanky byla paní L. Bilíčková. Správná odpověď na tuto minulou fotohádanku je „Pohled z nástavby domu na ulici Ševelova 5“ a bohužel žádná z obdržených odpovědí nebyla správná. Snad budou mít příště „hádankáři“ více štěstí. Tímto
děkujeme L. Bilíčkové za velmi zapeklitou fotohádanku.
Níže Vám představujeme v pořadí již pátou fotohádanku, jejíž
autorkou je paní Petra Švehlová. Fotohádanka zní, kde byla předmět-

Z toho vyplývalo, že musíme hrát zrcadlově, a ještě s jinými místy nástupů. Ale když se daří tak se daří. Blížila se hodina našeho
prvního představení a všichni jsme byli klidní a věřili si, že vše výborně zahrajeme. Dodat odvahu nám přijelo mnoho kamarádů z Líšně i pan starosta Břetislav Štefan, který každé herečce dal krásnou
růži.
Co dodat, kulturní sál v Podomí byl plný dětí, až někteří rodiče
museli stát. Pohádku jsme zahráli na výbornou a dětem se moc líbila.
Náš první zájezd se vydařil.
Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek

ná fotografie pořízená v rámci Městské části Brno-Líšeň. Své odpovědi nebo také fotografie pro další fotohádanku můžete posílat do
neděle 7. 5. 2017 na e-mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz. Správnou odpověď se dozvíte v následujícím čísle Líšeňských novin.
A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co možná nejpřesnějším
uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné či podrobný popis místa, zašlete prostřednictvím e-mailu na e-mailovou
adresu foto.lisen@seznam.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „fotohádanka“. Současně do přílohy e-mailu připojte fotografii Vámi
navrhované fotohádanky do dalšího čísla Líšeňských novin spolu
s uvedením řešení Vámi navrhované fotohádanky (příklad: správná
odpověď – Ondráčkova 17, červený dům vpravo, řešení mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí, druhá borovice u pravého
břehu). Autor první správné odpovědi zaslané dle pravidel výše se
stane vítězem fotohádanky a bude jmenovitě uveden v následujícím
čísle Líšeňských novin a současně jím navrhovaná fotohádanka bude
uveřejněna jako další fotohádanka v pořadí. V případě, že první
správná odpověď nebude mít v příloze e-mailu další navrženou fotohádanku, bude jako vítěz fotohádanky uveden autor první odpovědi
a další fotohádanka bude uveřejněna od následujícího hádajícího
v pořadí bez ohledu na správnou odpověď. U každé zveřejněné fotohádanky bude vždy jmenovitě uveden její autor. Pokud nevíte správnou odpověď, nevadí a klidně zašlete pouze svůj námět na další fotohádanku.
Více podrobností nejen o fotohádance se dozvíte na
www.foto-lisen.cz.
Mgr. Tereza Vašíčková, Foto – Líšeň z.s.

Jednota Orel Brno-Líšeň vás zve na poutní zájezd

„Po stopách bratří sv. Františka
ve Slezsku“ s návštěvou Krnova,
Cvilínu, Glogowku a Prudnika
Termín: 10.–11. 6. 2017
Cena: 1100 Kč
Přihlášky a informace:
Jarmila Hladká, tel. 739 083 191 nebo 544 211 192
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Školství

Stalo se

Saleskové Pašije

Přípravou k velikonočnímu vzkříšení je
Svatý týden. Nastávají v něm dny střídmosti, ztišení, klidu… Vše začíná Květnou ne-

v zahradě Getsemanské, zajetí a soud u velerady a Piláta Pontského, odsouzení a křížovou cestu, ukončenou ukřižováním Ježíše
Krista, to vše bylo v příběhu ztvárněno.
Celé představení doprovázel působivými
písněmi sboreček pod vedením Martiny Kosíkové.
Krásné jarní nedělní odpoledne lákalo k procházce. Kdo jste se rozhodli přijít do Saleska
na představení, určitě jste si odnášeli silný
zážitek.
rl

Chystáme pro vás

Saleskové tábory 2017

na https://www.salesko.cz/nase-programy/
tabory/ určitě najdete ještě volná místa.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

25. 5. Čtvrtkování
Zvonkohry a hrátky s drátky
Otevřené kluby

Oratoř:

dělí, kdy se světí ratolesti a připomínáme si
utrpení a smrt Ježíše Krista. Tento příběh,
zvaný Pašije, pro nás v Salesku letos již potřetí připravili a nacvičili tatínci se svými dětmi

pod režijním vedením Jana Tomáše. Celou
postní dobu pilně trénovali, aby nám mohli
přiblížit ten velkolepý příběh umučení. Poslední večeře s učedníky Krista, rozjímání

Přespávačka na tábořišti
V pátek 5. 5. se vydáme na naše oblíbené saleskové tábořiště, kde mohou odvážlivci přespat pod širým nebem nebo méně odvážní
ve stanu, případně za nepříznivého počasí
v chatě do soboty 6. 5. Nebudou chybět zajímavé hry a na konci výletu bude na děti čekat
překvapení.

Když víte, že můžete všechno, ale
nemusíte nic – Půl století od léta lásky

Rok 1967 je jakýmsi vrcholem naprosto
spontánní a nezastavitelné kulturní revoluce
v západní společnosti, jejíž otřesy byly cítit až
u nás, za železnou oponou. Je to doba, kdy
poválečný baby boom zformoval generaci
mladých lidí, kteří si věci začali dělat po svém
a svým nadšením a autenticitou strhli někdy
i lidi o generaci starší.
Nejen kultura, ale také věda předběhla
hranice lidského chápání a tehdejší výzvy
hodnotíme a snažíme se aplikovat i v současnosti.
Období poloviny 60. let je plné nadšení a vizionářství, ale i pýchy a netrpělivosti. Přijďte
si poslechnout, jaké události se staly před 50
lety a jaká hudba se hrála. Povídání je prokládáno ukázkami písní z britské oficiální singlové hitparády roku 1967.

Klub VeSPOD:

Filmáč a Přednášky a workshopy
V dubnu a květnu se mohou klubáci těšit na
pokračování našich filmových a přednáškových cyklů, které proběhnou v obvyklých
dnech (Filmáč – čtvrtky a Workshopy a přenášky – pátky).
Puťák
O víkendu 19.–21. 5. se vypravíme zdolávat
kopce v rozkvetlé přírodě naší vlasti. Spát
budeme v případě dobrého počasí pod širým
nebem, v opačném případě ve stanu. Hurá do
lůna matičky přírody!
SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy
– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

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

Kniha Jób očima teologa
ThLic. Adama Mackerleho
Jób zůstává navzdory tisíciletím stále aktuální, stejně jako je aktuální utrpení. Stále si
líšeňské noviny

nachází své čtenáře,
kteří se s ním dokáží
ztotožnit a kladou si
podobné otázky. Adam
Mackerle, který nám
tuto knihu představí, se
zamyslí nad jejím obsahem, nad otázkami,
které si kniha Jób klade,
uvede nás do souvislostí textů i dialogů mezi Jóbem a jeho přáteli
a zhodnotí odpovědi, které kniha dává.
Přijďte se ponořit do studie knihy, jejíž sepsání inspiroval Bůh.
Kdy: úterý 2. 5., 19.00
Kde: Klub VeSPOD

Roman Kabelka pracuje jako administrátor
webových stránek ve firmě Master Internet.
Má rád audiofilský poslech hudby a příležitostně se věnuje DJingu.
Mnoho let se amatérsky zabývá historií populární hudby.
Kdy: úterý 16. 5., 19.00
Kde: Klub VeSPOD

Minigalerie Salesko

„Portréty ze života“
Do konce května vás zveme na výstavu malířky Jany Ostrčilové.
Jedná se většinou o portréty kreslené tužkou
nebo pastelkovou technikou.
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Školství

ZŠ Holzova

ZŠ Horníkova

Dinosauři na řetězu

TREE OF KNOWLEDGE –
V březnu žáci 3. C a 3. D navštívili v rámci školní družiny Inter-school team competition

výstavu Dinosauři na řetězu, která byla v Technickém muzeu
v Brně. Děti byly velice nadšené, neboť dinosauři vypadali jako
živí (dýchali, mrkali, hýbali se a křičeli). Dále si děti mohly
vyzkoušet ovládání tyranosaura rexe a vcítit se do role dravce
pomocí videokamery, kterou měl na čumáku. Nemohli jsme
také minout 3D kino, jenž se stalo velkým zážitkem. Stihli
jsme si zadovádět ve vědecké herně, které se děti nemohly nabažit. Některé se nechaly dobrovolně pohltit predátorem, aby
měly nejlepší snímek. Na závěr skvělého dne jsme si na památku nechali udělat společnou fotku.

V úterý 4. dubna se na ZŠ Horníkova sešlo sedm nadšených
tříčlenných týmů z pátých a šestých tříd brněnských základních škol, aby se utkaly v soutěži propojující znalosti angličtiny
a jiných školních předmětů. Týmy hravou formou řešily úkoly
z chemie, matematiky, přírodopisu, dějepisu a otestovaly i své
dovednosti v oblasti informačních technologií. Angličtina
zněla nejen z úst hodnotitelů soutěže – pokud totiž chtěly týmy
v tomto obtížném mezioborovém klání uspět a třeba se probojovat i k vítězství, bylo třeba se anglicky domlouvat během celého řešení úkolu. Některé týmy se do soutěže natolik vžily, že
anglicky mluvily i po dokončení soutěže a pomohly nám tak
vytvořit moc příjemnou cizojazyčnou atmosféru. Protože se
jednalo o pilotní ročník, soutěžící byli na závěr požádáni
o zpětnou vazbu a zhodnocení toho, jak se jim dopoledne
s angličtinou u nás na škole líbilo. Bylo pro nás velkým překvapením, když jsme zjistili, že jsme si vysloužili výsledné
4,2 body z maximálně pěti možných. Pevně doufáme a věříme,
že se příští rok sejdeme v minimálně stejném počtu soutěžících. Tým organizátorů by ještě jednou touto formou rád poděkoval pomocníkům z řad žáků školy, bez kterých by nebylo
možné soutěž uspořádat, samozřejmě všem zúčastněným týmům a v neposlední řadě posíláme obrovské gratulace vítězům ze ZŠ Gajdošova (1. místo), ZŠ Čejkovická (2. místo) a ZŠ
Přemyslovo náměstí (3. místo).
Mgr. Pavlína Navrátilová

Superstar
Na ZŠ Holzova se v družině konal už 3. ročník soutěže Superstar z Pohanči – zazpívá i zatančí. A opět to bylo velice povedené odpoledne. Zpěváčci předvedli krásné výkony, porota
spravedlivě hodnotila, publikum bylo výborné. Už teď se těšíme na příští rok.

Zvířata v ohrožení
Na přelomu zimy a jara se žáci 5. A vydali na výukový program „Zvířata v ohrožení“ do brněnské ZOO. Žáci putovali po
kontinentech a poznávali přirozené prostředí zvířat, při skupinové práci se seznamovali s různými projekty zoologických
zahrad na záchranu ohrožených druhů. Neméně zajímavá byla
i prohlídka části zoologické zahrady, při které se žáci dozvěděli
mnoho informací o chovu např. medvěda kamčatského, ledního medvěda nebo mary stepní.
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ZŠ a MŠ Horníkova spolu s dalšími organizacemi
pro Vás připravili

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Kreativní: 10. 7. – 14. 7.
Atletický – Čiba Sport: 10.–14. 7. a 17.–21. 7.
Sportovní (CLIL – Aj): 14.–18. 8.
Blíže na webu školy

www.zshornikova.cz
líšeňské noviny
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ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Masarova

Slavíme úspěch v anketě Zlatý Ámos

Přednáška o nebezpečí kybergroomingu,
Každý rok v březnu se v České republice uděluje vyzname- kyberšikany a sextingu

nání Zlatý Ámos pro nejlepší učitele. Letošní ročník byl pro
naši školu obzvlášť důležitý, protože žáci 8. ročníku nominovali svoji oblíbenou paní učitelku matematiky a fyziky
RNDr. Věru Pejčochovou.
Celý průběh soutěže si paní učitelka i žáci velmi užili a byli
si vzájemnou oporou. Velkým úspěchem byl nejen postup do
krajského kola, ale hlavně výhra ve speciální kategorii pro vyučující matematiky a tím zisk titulu Ámos matematiky 2017.
Ocenění bylo předáno přímo z rukou paní ministryně školství
Kateřiny Valachové v sále kongresového centra.

Naši školu navštívil dne 20. března PhDr. René Szotkowski,
Ph. D., lektor Univerzity Palackého v Olomouci, s velmi poutavým preventivním programem pro žáky osmých a devátých
tříd. Svým posluchačům představil projekt e-bezpečí, který za
podpory společnosti O2 realizuje.
Náplní dvouhodinového blokového vyučování každé z tříd
byla aktuální témata z oblasti internetu, která se v dnešní době
stále častěji stávají nebezpečím pro online uživatele. Žáci se
dozvěděli informace o způsobech kybergroomingu, kyberšikany a sextingu.
Přednášející aplikoval teoretické poznatky na reálné případy světových, ale také českých občanů. V průběhu přednášky
se žáci dotazovali na související témata, která je zajímala.
Mgr. Terezie Moskalová
Bc. Klára Semeráková

Paní učitelce Pejčochové moc gratulujeme a jsme rádi,
že její dlouholetou a nadstandardní práci oceňujeme nejen my
a naši žáci, ale i odborná veřejnost. Naší kolegyni velmi děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jí hodně štěstí nejen
v pracovním, ale i osobním životě.
Vyučující ZŠ Novolíšeňská

Velikonoční vajíčko
…takový byl název letošních dílniček pro děti a rodiče naší
školy. První dubnové sobotní dopoledne si ti, kteří k nám zavítali, mohli vyrobit 12 různých jarních a velikonočních dekorací, jako např. pilinového panáčka s vlasy z osení, velikonočního zajíce z polínka, motýlky či zvířátka z chlupatých drátků.
Maminkám se zase určitě líbil jarní závěs na dveře z větviček
a barevného pedigu, který zdobily mašlí a závěsným vajíčkem.
K příjemné atmosféře také přispěla naše kavárna – cukrárna,
kde bylo možné koupit si kávičku, pití nebo nějaký výborný
zákusek z dílny učitelek 1. stupně. Nově v letošním roce mohly
maminky nakoupit jarní výzdobu v našem obchůdku, do jehož
sortimentu patřily například jarní talíře, zajíčci, slepičky nebo
ptáčci z keramiky, voňavá mýdla, ručně vyráběné svíčky
a další.
Dík za příjemné sobotní dopoledne pro asi 80 dětí a jejich
blízké patří zejména p. vychovatelkám, p. učitelkám 1. stupně
a také žákům 2. stupně, kteří nám v tuto sobotu opravdu velmi
pomohli.
Za vychovatelky ZŠ Novolíšeňská
Jana Stehlíková

líšeňské noviny

Pozvánka na
1. svépomocné setkání pečujících
Dovolujeme si pozvat na První svépomocné setkání
pečujících, které se koná v pondělí
15. května 2017 od 13.00 do 14.30 hod.
ve volnočasovém centru Kotlanka, Kotlanova 7.
Jedná se o setkání pečujících v bezpečném prostředí
pro vzájemnou podporu, sdílení zkušeností, problémů
i možností jejich řešení.
Je otevřeno každému, kdo pečuje doma
o svého blízkého bez ohledu na důvod a délku péče.
Vstup je zdarma,
není nutná registrace ani přihláška předem.
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Ani v máji neusínáme na pověstných vavřínech a opět vám přinášíme akce, na které se můžete vypravit…
Po velkých akcích, které proběhly v dubnu, „Velikonocích na Dělňáku“ a „Pálení čarodějnic pro děti a dospělé“
pro vás v tomto měsíci chystáme menší, ale neméně zajímavé akce.
Stejně jako v minulém roce u nás přivítáme pěvecké sbory v rámci Májového zpívání, na programu je také
poslední přednáška pana PhDr. Lukáše Karneta, který tímto završí svůj nově vytvořený cyklus „Líšeň a Brno –
Tady jsem doma“, přivítáme Divadelní spolek Slavkov u Brna se Shakespearovskou komedií „Sen noci svatojánské“ a také podpoříme 1. Líšeňský pivní festival, který se koná při příležitosti prvního výročí znovuotevření
Líšeňského pivovaru. Srdečně vás zveme!

Divadelní spolek Slavkov u Brna: Sen noci svatojánské
(pátek, 19. 5. 2017, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Komedie čerpá z poetiky čarovné májové noci, kdy je vše
dovoleno. Sen noci svatojánské je hýřivým kolotem citů,
her a bláznovství.
Dva milenecké páry prožívají opojení svou nenaplněnou
láskou. Střetávají se s nepochopením a hrozbou trestu
ze strany rodičů. Ve městě se připravuje svatba Vévody
s krásnou Hipolitou a v lese se střetávají Oberon se svou
manželkou Titánií. Neposedný Puk poplete, co může. Na
palouku připravují řemeslníci svou „tragickou komedii“
o lásce rytíře Pyrama a jeho Thisbinky. „Komedie k popukání a přežalostná fraška“ nás přivádí ku konci hry. Vše se
končí smírem.

Líšeňský pivní festival – 1. ročník

(sobota, 13. 5. 2017, 13.00–22.00 hod., Líšeňský pivovar, Kotlanova 5 a přilehlé okolí)
Při příležitosti prvního výročí znovuotevření Líšeňského
pivovaru se koná 1. ročník Líšeňského pivního festivalu.
Záměrem je vytvořit novou tradici a zároveň místo, kde se
každoročně setká a pobaví spousta dobře naladěných lidí.
K ochutnání bude přes padesát druhů piva, od klasických
ležáků přes svrchně kvašená piva až po různé pivní speciály. Kromě místního Líšeňského pivovaru, kde budou
k mání také speciality z grilu a udírny, potvrdilo účast celkem dvanáct pivovarů, včetně čtyřech létajících.
Zahrají kapely Lidopop, Tatlo Quartet, Bombs from Heaven a Bakama.
V průběhu festivalu budou probíhat soutěže s pivní tématikou a objeví se též soutěž v pojídání za účasti mistra
Maxijedlíka Jardy Němce.
Akce je pořádána ve spolupráci s Kulturním centrem
Líšeň.
Vstup zdarma.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
3. 5. (st)
9. 5. (út)
27. 5. (so)
3. 6. (so)

17.00 hod.
18.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.

Líšeň a její Brno – Tady jsem doma: Bariéry – jak mizely nejen ve veřejné dopravě (Kotlanova 7)
Májové zpívání
Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka
Dětský den na Dělňáku

Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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Z kultury

Brnox, průvodce brněnským Bronxem
Akce Kateřiny Šedé
Krátké dialogy na ulicích, rozhovory, reportáže, příběhy… Kresby, fotografie, reklamy, loga… To všechno a mnoho dalšího obsahuje kniha Brnox, průvodce brněnským
Bronxem. Jde přitom o průvodce velmi
netradičního.
Vyloučenou lokalitu v samotném centru
Brna publikace nemapuje po jednotlivých
domech, ale spíš po tématech, v deseti barevně odlišených trasách (bílá – víra a tradice,
žlutá – gurmánská trasa, oranžová – nákupní trasa, růžová – dětská trasa, červená – historicko-futuristická trasa, fialová – holocaust, zelená – flóra a fauna, modrá – kultura
a sport, šedá – vesnice uprostřed města, černá – noční trasa). Každá z tras obsahuje deset
netradičně a nečekaně pojatých bodů. Plus

jeden tip na výlet. Díky těmto zastavením
podávají autoři průvodce plastický obraz lokality, o které si skoro každý něco vyhraněného myslí, ale málokdo ji zná.
Kniha vznikla na základě projektu Kateřiny Šedé, která v ulicích Brnoxu prováděla
roční terénní výzkum. Při práci na knize se
s ní sešli publicista Aleš Palán, bohemistka
Lucie Faulerová, grafička Kristína Drinková
a mnozí další.
Kniha vychází v polovině prosince 2016.
Rozsah: přibližně 600 stran, cena: 300 Kč
Kateřina Šedá, žijící v Líšni, obdržela
4. 4. 2017 prestižní ocenění Magnesia Litera
za publicistiku. Tuto cenu získala právě za
knihu Brnox.
David Ondra
koordinátor projektu

Základní umělecká škola Antonína Doležala Brno, Trnkova
Vás srdečně zve na absolventský koncert žáků,
který se uskuteční dne 18. května 2017 na zámku Belcredi,
Pohankova ulice, Brno-Líšeň.
Dále všechny srdečně zveme na představení tanečního
oboru ZUŠ, které se uskuteční v sobotu 3. června 2017 v 18
hodin v divadle Bolka Polívky a na představení literárně
dramatického oboru, které se uskuteční v úterý 6. června
2017 v 18 hodin v Dělňáku, Klajdovská ulice, Brno-Líšeň.
ZÁPIS DĚTÍ do všech oborů ZUŠ Antonína Doležala
se uskuteční v týdnu od 5. do 9. června 2017.
Přesný rozpis naleznete na www.zustrnkova.cz.

OPEN ZUŠ ANTONÍNA DOLEŽALA
aneb

FANTAZIE MEZI STROMY
hudba, tanec, obrazy, happening...
Pořádá:
Místo konání:
Datum a čas:
Kategorie:
Program:

ZUŠ Antonína Doležala, Brno-Líšeň
Park Trnkova, Stará Líšeň (prostranství před budovou školy)
30. května 2017, od 13.30 do 16.00 hodin
hudba, zpěv, tanec, výtvarný obor
Výtvarně pohybový happening žáků výtvarného
a tanečního oboru na improvizovaný hudební doprovod.

Vzpomínka
na pana ředitele
Mgr. Josefa Kulhána
Když jsme se jako šestnáctiletí studenti potkávali na chodbě brněnské
konzervatoře se spolužákem Josefem
Kulhánem, nikdo z nás tehdy netušil,
že se náš další život bude ubírat společnou cestou a že pan Kulhán se později
stane dokonce naším zaměstnavatelem.
Nejdříve byl naším dobrým, veselým a vtipným kolegou a v porevolučním roce 1990 jsme ho doslova přemluvili, aby se ujal funkce ředitele ZUŠ
Trnkova.
Škola za jeho působení dostala
jméno po zasloužilém pedagogovi, profesoru Antonínu Doležalovi, v čemž se
pan ředitel Kulhán velmi angažoval.
V osobním životě byl k němu osud
nepříznivý. Zákeřná nemoc mu vzala
milovanou ženu, se kterou zůstal až do
poslední chvíle a také mu nebylo dopřáno radovat se z vlastních potomků.
Svůj život zasvětil dětem, které navštěvovaly „naši školičku“, jak říkával.
Podařilo se mu vytvořit rodinné, srdečné a vlídné prostředí, jak pro děti, tak
pro jejich rodiče a učitele.
Sám jako pedagog hry na klarinet
a flétnu vychoval mnoho výborných
žáků a byl jim nejen učitelem, ale i přítelem. Dnes už k nám vodí svoje děti
a s láskou na pana ředitele Kulhána
vzpomínají.
Těžká nemoc mu nedovolila ani
užít si zaslouženého důchodu a jeho
předčasný odchod (9. 3. 2017) zarmoutil nejen jeho nejbližší kolegy, ale i širokou líšeňskou veřejnost a hlavně bývalé žáky a jejich rodiče. Vždyť ta „naše
školička“ byla vlastně jeho rodinou,
pro kterou žil a věnoval jí velkou část
svého ne příliš dlouhého života.
Kolegové ZUŠ Trnkova

Vystoupení žáků hudebního oboru na ozvučeném pódiu (flétnové duo,
duo elektronických klávesových nástrojů, kytarové kvarteto,
smyčcový a žesťový soubor a další...).
Sólová taneční vystoupení s doprovodem žáků
oddělení Elektronických klávesových nástrojů.
Výstava prací žáků výtvarného oboru.
Představení školních pěveckých sborů se svými sólisty.

líšeňské noviny
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Sport

DĚTSKÝ
CYKLISTICKÝ ZÁVOD
pro děti od 1 do 13 let

líšeňský

dráček
áček
2017

Kdy:
Kde:

3. 6. 2017
Brno-Líšeň, areál Rokle

Prezentace:

kategorie: předškoláci, děti 6 -7 let a děti 8 -9 let
od 08.30 hod do 09.45 hod.,
kategorie: 10 -11 let, 12 -13 let a děti elite do 11.30 hod.

Startovné:
Start:

50,- Kč
od 10.15 /dle kategorií
kategorií/

vedle dětského hřiště

předškoláci
Trasy a kategorie: děti 6 – 7 let
děti 8 – 9 let
- bezpečné trasy úměrné věku dětí děti 10 – 11 let
- povrch - louka /tráva, písek/
- samostatné kategorie kluci - holky děti 12 – 13 let
děti ELITE

(registrované v cyklistických oddílech)

odrážedla, kola - trasa 200 m a 400 m
kola - trasa 700 m, 1 okruh
kola – trasa 700 m, 1 okruh
kola – trasa 1400 m, 2 okruhy
kola – trasa 2100 m, 3 okruhy
kola – trasa 2800 m, 4 okruhy

OCENĚNY BUDOU VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ DĚTI!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny propozic v závislosti na počtu a věku startujících.
V průběhu konání závodu je možno využít přilehlý sportovní areál, bike park, dětské hřiště
a stan s občerstvením. Je zajištěna účast Policie ČR s ukázkou policejní techniky.

Akcí bude provázet známý moderátor ČT a rádia KISS Hády – Ondřej Blaho.

Akce se koná pod záštitou
starosty Úřadu městské části
Brno-Líšeň
Mgr. Břetislava Štefana
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Partneři:

Pořadatel:

ŽIVOT NA KOLECH, z.s.

www.zivotnakolech.cz
kontakt:
Pavel Blahoudek
mobil: 723 689 426

líšeňské noviny

Sport
Tenisový klub Líšeň pořádá
2. ročník Turnaje dětí v tenisu (dvouhra)
sobota 13. 5. 2017
tenisové kurty u lesního lomu, ul. Střelnice, Líšeň
8.30 hod.
chlapci, dívky do 15 roků –
mladší, starší
Systém:
vyřazovací – podle počtu
a věku přihlášených
Startovné: zdarma, účastníci obdrží
drobnou upomínku
Ceny:
první tři místa obdrží věcné ceny
Občerstvení: zajištěno
Přihlášky: do čtvrtka 11. 5., 20.00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz

Datum:
Místo:
Zahájení:
Kategorie:

Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň.

Tenisový klub Líšeň pořádá 10. ročník
Turnaje v tenisu neregistrovaných ve dvouhře
sobota 27. 5. 2017
tenisové kurty u lesního lomu, ul. Střelnice, Líšeň
8.30 hod.
účastnit se mohou
neregistrovaní hráči (muži, ženy)
Systém:
vyřazovací –
podle počtu přihlášených
Startovné: 150 Kč/hráč
Ceny:
první tři místa obdrží věcné ceny
Občerstvení: zajištěno
Přihlášky: do pátku 26. 5., 20.00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947,
lbreicetl@nbox.cz
Datum:
Místo:
Zahájení:
Kategorie:

Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň

Nordic Walking Tour 2017 a běh s Běžeckým klubem Brno
V sobotu 27. 5. 2017 se v Brně-Líšni, před
hotelem Klajdovka, uskuteční 4. ročník Nordic Walking Tour a běh s Běžeckým klubem
Brno. Tato akce se bude konat pod záštitou
starosty městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Štefana.
Pod vedením zkušených instruktorů
a vicemistryně Slovenska a druhé vicemistryně Evropy v Nordic Walkingu Evy Kotasové z týmu chodec.com, se naučíte základům
NW.
Letos bude krom Nordic Walkingu i společný výběh s elitní ultratrailovou běžkyní
Lindou Beniačovou a dlouholetým trenérem
a zkušeným běžcem Vlastimilem Lysákem
z Běžeckého klubu Brno – BKB.
Program:
Nordic Walking

líšeňské noviny

Jsou přichystány trasy pro 2 různé skupiny dle kondice a zaměření:
1) Tréninková skupina – svižnější tréninkové
tempo, ukázka posilování a krátký běh
s holemi se zaměřením na aktivní zapojení
celého těla.
2) Z nuly zpátky do kondice – vycházka
v klidném tempu s ukázkou správné techniky chůze s Nordic Walkingovými holemi. Trasa vhodná pro osoby s nižší kondicí, s nadváhou, těhotné, maminky po porodu a seniory.
Běh s Běžeckým klubem Brno – BKB
Společný výběh s ultratrailovou běžkyní
Lindou Beniačovou a dlouholetým trenérem
a zkušeným běžcem Vlastimilem Lysákem. Ukázka správné techniky, běžeckých
cvičení, abecedy a závěrečným protažením.

Časový harmonogram:
09.00–10.00 registrace
10.00–11.00 první etapa: Nordic Walking
a běh s BKB
11.30–12.30 druhá etapa: Nordic Walking
a běh s BKB
13.00
tombola (slosování startovních
čísel o věcné ceny)
Kdy: 27. května 2017, registrace od 9.00,
start 1. etapy v 10.00, start 2. etapy v 11.30
Kde: hotel Velká Klajdovka, Líšeň
Startovné: 50 Kč dospělí, děti do 15 let 20 Kč.
Startovné obsahuje registraci, číslo do tomboly, vodu a energetickou tyčinku.
Zapůjčení holí: oproti vratné záloze 100 Kč
Přihlášky a rezervace holí: www.chodec.com
nebo volejte 777 646 435.
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Pomáháme šetřit občanům a firmám
v Brně - Líšni za energie
Občané Brna - Líšeň se nyní mohou připojit k více než 68 000
domácnostem a 570 obcím po celé České republice využívajících
výhod úspěšného celorepublikového projektu s názvem Obec
občanům, který zaštiťuje brněnská firma Terra Group, sídlící na
ulici Karolíny Světlé 1.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné
finanční prostředky, které umožní zlepšovat prostředí v obcích a
městských částech. Mezi obce, které se již do projektu zapojily, patří
Břeclav, Vyškov, Hustopeče, Ivanovice na Hané a další. V první
fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím a
občanům prostřednictvím snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na
energiích 5 250 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc zcela
jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis vyřizuje
partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň garantem
kvality projektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Brna - Líšeň se mohou zapojit a ušetřit v
průměru 5 250 Kč. Přihlášku pro domácnosti můžete vyplnit na webu
www.terragroup.cz/obcanum nebo telefonicky s koordinátorem
projektu Petrem Eckeltem na tel. čísle 731 148 672.

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akčn
akční
k ní
v
věle
nabídkou TRUMF získáte skvěle
vybavený vůz za příznivou cenu.
enu.
Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší
ěší skvěl
skvělou
ělou
o
výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální
rální
ové
zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové
BIA TRUMF
světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA
ámci paketu
je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci
Mobilita Plus, s možností 50% cenového zvýhodnění
ní na ŠKODA
Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho
šeho
m na vlastní
stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se k nám
oči přesvědčit nebo si objednejte testovací jízdu naa
tel.: 518 700 000.

Hledám pro své klienty byt
v lokalitě Juliánov, Líšeň,
Vinohrady nebo
St. Osada. Děkuji Vám.
Radka Kohutová

Vedoucí kanceláře Brno

734 319 616
www. rkokno .cz

Realitní kancelář se sídlem:

Kořískova 47, 621 00 Brno.

SPORTOVNÍ V YŽITÍ V LÍŠNI
• MINIGOLFOVÉ HØIŠTÌ • TENISOVÉ KURTY • PINGPONGOVÉ STOLY
• VÍCEÚÈELOVÉ HØIŠTÌ - fotbal - volejbal - nohejbal - basketbal - házená
Areál SŠSE, Trnkova 113, 628 00 Brno.
Recepce sportovišś: Jedovnická 10 (vstup také možný od nákupního støediska Lidl)
Rezervace: Tel.: 544 422 811, 774 990 783
E-mail: recepce@sssebrno.cz • www.ubytovna-hotel.cz • www.sssebrno.cz

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21
Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.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. Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.

Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Po–Čt
14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
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Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI:
TI:
4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km
m

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

líšeňské noviny
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Hledáme posilu do úspěšné ﬁrmy
s několikaletou tradicí!

Přijmeme AUTOMECHANIKA,
vyučení v oboru výhodou, nikoli podmínkou
a přípraváře nových vozidel a skladníka.
Nabízíme:
– práci s nejmodernější
automobilovou technikou
– slevy na produkty Citroën
– beneﬁty

V případě zájmu zasílejte životopis na
emailovou adresu stepanek@carling.cz
nebo volejte tel.: 777 771 861.
Další informace na www.carling.cz.
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Zapůjčím zahradu o výměře cca 10 arů v Brně-Líšni. Pozemek je
oplocen. Zahrada je osázena ovocnými stromy, k dispozici je zahradní domek. Platba 2500 Kč na půl roku předem, tel. 725 776 367.
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

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

 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.

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

 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.

Výhodné ceny opalovacích pøípravkù zn. Ladival, Bioderma – vybrané
produkty – sleva 50 Kè. Akce kvìten: La Roche Anthelios – sleva 100 Kè.

 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
ÁME
HLED ODNÍ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY
H
OBCSTUPCE

 Koupím staré mechanické hodinky i nefunkční. Přijedu. Tel.: 739 092 795.
 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!
 PRODÁME GARÁŽOVÉ STÁNÍ V LÍŠNI, JÍROVA ULICE, 29 m2.
Prosíme o odpověď na adresu: kontakta1@seznam.cz.
 Příjmeme pracovníky na HPP s invalidním důchodem na zkrácený úvazek. Pozice strážný, recepční, psovod a dozor. Nástup dle
dohody. PPH spol. s r. o., Wurmova 3, Brno. Tel.: 602 595 682.

ZÁ

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

 NOVĚ OTEVŘENÉ, moderně zařízené KOSMETICKÉ STUDIO,
Bzenecká 22, Brno-Vinohrady. Mobil: 603 554 436. Nabízíme služby: klasické kosmetické ošetření pleti, přístrojové ošetření, omlazení pleti s okamžitým efektem. Vše za skvělé ceny.

1. května tomu bylo 10 roků co nás
náhle při tragické nehodě opustil
náš milovaný syn
Ing. Jaroslav Toman.
Stále vzpomínají truchlící rodiče,
děti, přátelé a spoluhráči z oddílu
Sokola Líšeň, kde byl aktivním členem.
Nikdy nezapomeneme.
Drahomíra Tomanová
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O POHÁR PRIMÁTORA
MĚSTA BRNA 2017

mezinárodního
fotbalového turnaje
starších žáků U14

20. - 21. května 2017
DEMIE

Po 1. 5. Senioři – Start, 18.00
St 3. 5. SK A – Mohelnice, 17.00, MSFL
U15/14 – Kroměříž, 14.00/15.45, žáci SpSM, hř. Podolí
Čt 4. 5. U9 B – Svratka B, 17.00, přípr., hř. TCM MÚ
So 6. 5. U19 – Šumperk, 10.00, dorost MSDL
U8 A – Soběšice, 9.00, přípr. TCM MÚ
So 13. 5. SK A – Olomouc B, 17.00, MSFL
Ženy – Okříšky, 10.00, MSDŽ
U15/14 – Vyškov, 10.00/11.45, žáci SpSM, hř. Podolí
U10 A – Bílovice, 9.00, přípr. TCM MÚ
U8 B – Start, 9.30, přípr. TCM MÚ
U7 A – Chrlice, 13.00, přípr. TCM MÚ
U7 B – MCV, 14.00, přípr. TCM MÚ
Ne 14. 5. U19 – Hodonín, 10.00, dorost MSDL
U12 B – ČAFC B, 14.00, žáci TCM MÚ
U9 A – MCV, 9.30, přípr. TCM MÚ
U9 B – Start, 10.45, přípr. TCM MÚ
U11 A – Medlánky, 9.00, přípr. TCM MÚ
U11 B – Bystrc, 10.15, přípr. TCM MÚ
SK B – Zastávka, 14.00, muži I.A tř.
SK C – St. Lískovec, 16.30, muži MP
Út 16. 5. U12B – Bílovice, 17.00, žáci TCM MÚ
So 20. 5. U10 B – Žebětín, 9.00, přípr. TCM MÚ
U8 A – Sparta C, 9.30, přípr. TCM MÚ
U14 – Mezinárodní turnaj žáků, 10.00–15.00, stadion SK
Ne 21. 5. U13/12 – Zbrojovka, 10.00, žáci SpSM, hř. Podolí
U17/16 – Vyškov, 10.00/12.00, dorost SCM
Po 22. 5. Senioři – MS, 18.00
Út 23. 5. SK C – Slovan B, 17.30, muži MP
St 24. 5. U17/16 – Hlučín, 13.00/15.00, dorost SCM
So 27. 5. U19 – Slovácko B, 10.00, dorost MSDL
U11/9, 9.00–12.00, turnaj v TCM MÚ krajská soutěž přípr.
Ženy – Medlánky, 14.00, MSDŽ
Ne 28. 5. U13/12 – Zlín, 10.00, žáci SpSM Podolí
U12 B – Svratka, 14.00, žáci TCM MÚ
SK B – Šaratice, 14.00, muži I.A tř.
SK C – Lelekovice, 16.30, muži MP
U10 A – Sparta, 9.00, přípr. TCM MÚ
U9 A – Medlánky, 9.30, přípr. TCM MÚ
U9 B – Soběšice, 10.45, přípr. TCM MÚ
U7 A – Slatina, 10.30, přípr. TCM MÚ
U7 B – Lokomotiva, 11.30, přípr. TCM MÚ
Po 29. 5. Senioři – Slovan, 18.00

XIII. ročník

KA

Přehled domácích utkání
mužstev SK Líšeň
v měsíci květnu 2017

A

Skupina hrající na SK Líšeň:
FC Zbrojovka Brno
Tottenham Hotspur
AS Trenčín
RFA Pardubický kraj
Program:
sobota od 9:00 do 15:00
o
Vsup zdrarma, občerstvení zajištěno

hráč Filip Šimeček
FC ZBROJOVKA BRNO U14

V pátek 31. 3. 2017 sehrálo mužstvo
líšeňských seniorů přátelské utkání
s chorvatským týmem Vihor Baška
Obě družstva se pravidelně utkávají již čtvrtým rokem.
Na jaře přijíždí chorvatský soupeř do Líšně a na podzim se
vydávají líšenští senioři na ostrov Krk.
Tentokrát utkání skončilo remízou 3 : 3. Střelci SKL: Dosoudil, Hrad a Kolář.
Utkání se za SKL zúčastnili: Linger, Nečas, Kadlec, Kúkol
Dan, Dundálek, Hrad, Dosoudil, Kúkol Pavel, Suchý, Semrád, Kolář, Cupal, Kschwend., Čábelka.
Pavel Kúkol ml.

Dne 6. 4. 2017 nás náhle
opustil ve věku nedožitých
68 let p. Jan Bednář.
Obětavý funkcionář a bývalý
hráč SK Líšeň.
„Šano“, budeš nám chybět
vzkazují příznivci, hráči
a výbor SK Líšeň.
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