ROÈNÍK XXVIII
Èíslo 5

V Líšni
KVÌTEN
2018

ZDARMA

19. května 2018
14.00 h
vzpomínka na Františka Svobodu
a Josefa Trávníčka na líšeňském hřbitově na
ulici Šimáčkova. Průvod krojovaných odtud
vyjde na náměstí Karla IV. a dále na
zahradu Orlovny.
Orlovn Vstupné dobrovolné

Program od 15.00 hod. se uskuteční na
zahradě Orlovny, Holzova 7. V případě
nepříznivého počasí se úvodní průvod
nekoná a akce se přesouvá do Dělňáku Líšeň
(Klajdovská 28).

23. května 2018

Cesta na Kostelíček
vzpomínka na Josefa Trávníčka

15.00 h
vystoupení Folklórního souboru Dolňácko
Hluk, Cimbálové muziky Višňa
s primášem Františkem Hájkem (Ostrožská
Lhota), Národopisného souboru Líšňáček,
Národopisného souboru Líšňáci a Sboru
Ná
Stará Líšeň

19.00 h
Sraz před zámkem Pohankova 8 a cesta ke
Kostelíčku se čtením textů
21.00 h
nasvícení Kostelíčku
V rámci Národopisné slavnosti a Festivalu
Líšeň sobě IX pořádají: rodina a přátelé
Josefa Trávníčka, Divadlo Líšeň, Líšeň sobě,
Národopisný soubor Líšňáci, Římskokatolická Farnost v Líšni a Kulturní centrum
Líšeň

19:00 h
beseda s Cimbálovou muzikou Líšňáci
O další dění v průběhu dne se postarají
líšeňské spolky a organizace.
Změna program vyhrazena!

Národopisná slavnost

Františka Svobody a Josefa Trávnícka
19. kvetna 2018

Akce se uskuteční za podpory statutárního města Brna

Rekonstrukce polikliniky
Vážení líšeňští občané,
mnozí z Vás navštěvujete budovu polikliniky na ulici Horníkova.
Ať již Vás do ní přivádí zdravotní problémy, které potřebujete se
svým lékařem řešit, nebo třeba preventivní zdravotní prohlídky,
tak důležité pro včasné odhalení skrytých chorob, nebo si jdete
třeba jenom zacvičit nebo ke kadeřnici, jistě vnímáte, že objekt není v již perfektním stavu.
Budovy jsou někdy jako lidé a zde se nabízí přímo paralela s jejím posláním a účelem využití. Ač má objekt nový a slušivý kabát,
pod ním se skrývá pacient, na němž se podepsal zub času a potřebuje preventivní prohlídku a na ní navazující léčbu. MČ provedla
stavebně technický průzkum budovy a při něm jsme zjistili, že životně důležité rozvody médií a energií i odpady jsou v mnohých
částech na hranici životnosti a neodpovídají již ani normám na
takto využívanou budovu kladeným. Opravy by navíc zasáhly do

vzhledu interiérů tím, že by mnohé demontované části již nešly
použít zpět. Proto jsme zadali vypracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy a úpravu interiérů podle již
dříve přijatých architektonických návrhů. Ze zkušeností s podobnými rekonstrukcemi jsme dovedli odhadnout finanční i časovou
náročnost plánované rekonstrukce. Ukázalo se, že bude potřeba
cca 100 mil. Kč a stavební práce, pokud bychom je chtěli provést
najednou, by polikliniku odstavily na neúměrně dlouhou dobu.
Proto je projektová dokumentace rozdělena na 15 samostatných,
ale navazujících částí, tak aby MČ mohla tuto rekonstrukci postupně profinancovat a abychom zavřeli vždy jenom jeden z pavilonů.
První etapou je rekonstrukce jak veřejných toalet, tak těch
určených pro jednotlivé ordinace, druhá etapa – ležatá kanalizace
a rozvody v kolektorech. Dále budou následovat jednotlivé pavilony
a celou rekonstrukci uzavřeme vstupními halami. (pokračování na str. 2)

Zastupitelstvo MČ schválilo v letošním rozpočtu finanční částku na první etapu rekonstrukce. Rádi bychom začali letos v červnu
a skončili v září. Budeme postupovat po patrech vždy navazujícími
stupačkami tak, aby polovina toalet byla pro objekt funkční a použitelná. Bude to pro Vás i lékaře znamenat jisté omezení, ale výsledek
Vám jistě tyto nepříjemnosti vynahradí.
První a druhá etapa zajistí funkčnost budovy do dalších let a následná rekonstrukce pavilonů bude vyžadovat hodně organizační
práce a koordinace s jednotlivými ordinacemi tak, abychom rekonstrukci zvládli v dobách jejich dovolených a co nejméně je omezili
v poskytování lékařské péče. Bude důležité, aby zastupitelé MČ při
tvorbě rozpočtu na následující léta pamatovali na nutnost vyčlenit
potřebné částky na jednotlivé etapy tak, aby každý rok minimálně
jedna z nich mohla proběhnout. Nezastupitelná je i spoluúčast města

Brna na tomto financování a věřím, že budou v této věci vedena
úspěšná jednání.

Ing. Jaromír Talpa, 1. místostarosta

Zprávy z radnice

Výstavba nové kanalizace
na ulicích Ondráčkova, Zlámanky,
Jateční a Velatická
Rád bych vám předložil fakta ohledně nové splaškové kanalizace
a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace na ulicích Ondráčkova,
Zlámanky, Jateční a Velatická.
Stavební úřad MČ Brno-Líšeň vydal první rozhodnutí o umístění
stavby „Splašková a dešťová kanalizace ulice Ondráčkova“ již v roce
2010. Další posun však nastal až o 5 let později, a to znovuzpracováním projektových podkladů.
Rada města Brna schválila v úterý 22. září 2015 zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dostavba kanalizace v Brně II.“.
Předpoklad celkové investice je ve výši 200 mil. Kč. Opravovat se
bude v městských částech Bosonohy, Líšeň, Tuřany atd.
V prosinci roku 2015, Magistrát města Brna, investiční odbor
znovu podal na stavební úřad městské části Brno-Líšeň žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu, nyní pod názvem „Brno, MČ
Líšeň – ul. Ondráčkova, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“.
Stavební úřad městské části Brno-Líšeň, tedy v únoru roku 2016
vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí z roku 2010 pro
umístění stavby „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“.
Dalším krokem bylo, že rada města Brna na své schůzi 23. ledna
2018 schválila smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů na investiční akci „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace“.
Jak je patrno, výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce
stávající dešťové kanalizace v rozsahu ulic Ondráčkova, Zlámanky,
Jateční a Velatická je velmi finančně náročný a zdlouhavý proces,
který schvaluje samospráva Brna. Jen pro ilustraci uvádím, že náklady na tuto investici jsou větší, než celý roční rozpočet Líšně.
Jsem velmi rád, že i když pomalu, tak přeci rekonstrukce kanalizace postupuje vpřed. Jednou snad budeme mít chybějící splaškovou
i dešťovou kanalizaci. Následně i silnici vedoucí k Mariánskému údolí, neboť právě na uložení kanalizace do komunikace čeká další městská firma, Brněnské komunikace a.s., aby zahájily opravu této „bývalé“ komunikace (dnes spíše tankodromu).
I nadále se budu o celou záležitost intenzivně zajímat, abych Vás
mohl informovat.
Váš starosta Břetislav Štefan

Jaký soused, taková komunita
V úterý 27. března proběhla veřejná debata s občany z ulic Kubelíkova, Markovičova, Chmelnice a okolí a Martina Kříže. Tématem
byly úpravy dopravního značení, omezení rychlosti, vytvoření zóny
30 a možná technická opatření, která mají zajistit vyšší bezpečnost
obyvatel. Hojná účast jen potvrdila, že téma občany zajímá a je potřeba najít rychle řešení.
Setkání inicioval pan místostarosta Miloš Freiberg a pan zastupitel Martin Příborský na základě četných podnětů a dotazů občanů.
Pan Martin Příborský navíc zpracoval v lokalitě anketu, která prověřila, jak lidé hodnotí vybudování nové propojky a její přínos. Dále
zjišťovali, zda občané preferují vybudování „brzdných“ prahů v komunikacích, nebo jen opatření v rámci dopravního značení. Celou
anketu představil a seznámil přítomné s výsledky.
Závěrem a výsledkem debaty je, že jako nejvhodnější technické
řešení se jeví vytvoření Zóny 30 se zvýšenými nájezdy křižovatek,
které zpomalí přijíždějící vozidla. Obdobné „prahy“ již fungují v Líšni kolem parku Trnkova. Dále jsme se shodli, že je potřeba, aby problémům věnovala více pozornosti i Městská policie Brno.
Jako účastník debaty jsem přislíbil, že projednám situaci s ředitelem Městské policie panem Lubošem Oprchalem. Schůzka proběhla 29. 3. 2018 a s panem ředitelem jsme se shodli, že v měsíci dubnu
proběhnou dva odpolední zásahy, kdy bude kontrolováno dodržování zákonů a vyhlášek města Brna, především parkování a provoz vozidel dle silničního zákona. Opatření mají upozornit na případné
prohřešky a vést k nápravě místních dopravních zlozvyků.
Mojí snahou je, aby nebyly narušeny sousedské vztahy a obec
dobře fungovala, proto preferuji prevenci před tresty.
Se sousedským pozdravem
Váš starosta Břetislav Štefan

Farmářské trhy v Líšni
Srdečně zveme všechny občany k návštěvě
oblíbených farmářských trhů. Trhy se konají na ulici
Jírova, nad podzemní částí zastávky tramvaje č. 8,
v době od 8.00 do 13.00 hod.
Termíny trhů
19. 5., 16. 6., 14. 7., 18. 8., 15. 9.,
20. 10., 17. 11., 15. 12. (vánoční)

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,

které se koná ve čtvrtek 31. 5. 2018 ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.
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#brno2050

Sociální komise se zajímá o Klokánek

město pro příští generace
Jak by mělo Brno vypadat v roce 2050? To
už víme. Město v prosinci schválilo svoji vizi
budoucnosti, založenou na 25 strategických
hodnotách, na jejichž rozvoj se bude dlouhodobě soustředit. Pro Brňany jsou velmi důležité zejména hodnoty spojené se zdravým
životním prostředí, zelení či dostupným bydlením. Město musí být bezpečné, ale zároveň globálně dostupné. Od správy obyvatelé
očekávají efektivitu a větší elektronizaci.
Tím však naše práce nekončí, ale začíná.
Nyní je nutné začít hledat cestu a nejbližší
konkrétní kroky, jak společně tuto vizi uskutečníme.
Chceme budoucnost Brna tvořit s vámi,
buďte u toho. Přijďte se seznámit s VIZÍ 2050
a navrženými kroky pro nejbližší roky na
úrovni města i vaší městské části. Podobu
Brna na nejbližších několik let teď můžete
ovlivnit i vy!
Setkání pro obyvatele městské části Líšeň proběhne dne 28. 5. v 17.00 v sále ZMČ,
Jírova 2.
Představíme vám návrhy týkající se budoucnosti celého města i vaší městské části.
Budete mít možnost ptát se a diskutovat s náměstkem primátora a starostou vaší městské
části. Přímo na místě budete moci připojit
své návrhy a podněty pro zlepšení kvality života ve vaší čtvrti a zaznamenat je do pocitové mapy. Vaše návrhy můžete v květnu
zaznamenat i elektronicky na webu www.
brno2050.cz.
Vedle setkání v městských částech vás
srdečně zveme také na veřejné debaty věnované celoměstským tématům:
16. 5. – Dostupné město je jedno velké
parkoviště, 20. 6. – Studentské a univerzitní
město je ohrožením budoucnosti.
Podrobnější informace týkající se přípravy strategie #brno2050 a jednotlivých akcí pro veřejnost najdete na webu www.
brno2050.cz.
Přijďte a vytvořte spolu s námi město pro
příští generace!

Ve středu 21. března 2018 navštívili tři
zástupci sociální komise RMČ líšeňský Klokánek. Zařízení se nachází v budově bývalé
mateřské školy na Michalově ulici. To asi
většina Líšňáků ví. Možná ale neví, co je konkrétním posláním Klokánku.
Jsou zde na přechodnou dobu (půl roku,
výjimečně rok) umístěny děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou být u svých rodičů.
Na rozdíl od „klasických“ dětských domovů
tak dítě neztrácí kontakt nejen se svojí rodinou (pokud je to jen trochu možné), ale ani
se školou – po dobu pobytu v Klokánku navštěvují děti svoji původní školu. Služba tak
nabízí řešení mnoha svízelných situací pro
děti i jejich rodiny.
Dětí bydlí v Klokánku v bytech po
čtyřech, vždy s jednou pracovnicí – tetou.
Zvláštností je to, že teta pracuje v Klokánku
v týdenních směnách, tzn. že v zařízení
i přespává a dotváří tak rodinný model fun-

gování tohoto zařízení. Kapacita líšeňského
Klokánku je 28 dětí.
Provoz Klokánku zajišťuje Fond ohrožených dětí. Stará se o Klokánek po všech
stránkách, včetně garance kvality služeb
a vzdělání personálu.
Jako každá sociální služba, se i Klokánek
(i když není sociální službou dle zákona) potýká s řadou charakteristických problémů
pro tuto oblast – především nedostatkem peněz na mzdy pracovníků, byrokratickými
překážkami a dalšími.
I když líšeňská radnice provoz Klokánku
nezajišťuje, bude i nadále jeho potřebnou
činnost sledovat. Tak jako členové sociální
komise, kteří tu strávili příjemný podvečer
a ocenili nejen občerstvení, ale hlavně příjemný soulad fungování dětí a tet – i když jen
„náhradních“.
PhDr. Lukáš Karnet, zastupitel MČ Brno-Líšeň
člen komise sociální, zdravotní a rodinné politiky MČ

Z dopisů čtenářů
Vážené noviny, se zájmem jsem si přečetl
v Líšeňský novinách v čísle 4 článek „Dopravní dluhy města Brna“ pana PhDr. Lukáše
Karneta.
Pan doktor popisuje „dluhy“, které se mu
hodí. Popisuje dluhy jako celek, měl by tedy
popsat i dluhy ostatní, třeba dluh opačný, tedy
dluh MČ (vlastně Spolku Holzova-Líšeň) vůči
městu, potažmo Dopravnímu podniku města
Brna, kterým je blokování rekonstrukce původní trati do Líšně, která nebyla nikdy zrušena. A možná by se hodil i výčet argumentů pro
toto blokování.

t.č.

Stanislav Krupička

líšeňské noviny
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PROGRAM PRO VEŘEJNOST

KLUBOVÁ SETKÁNÍ

Místo konání: Volnočasové centrum KOTLANKA,
Kotlanova 7, Brno-Líšeň

ČTVRTEK 3. KVĚTNA 2018 od 14.00 hod.

14.00–17.00 hod.: Procházka na Stránskou skálu

Komentovaná prohlídka zajímavostí z nedávné historie Stránské skály i s rozsáh
lým podzemím s panem Adamem Nehudkem. Procházka bude fyzicky více náročná.
Pevnou obuv a baterku s sebou. Sraz ve 14 hod. na tramvaj. zastávce Bělohorská.

ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2018 od 14.00 hod.

14.30–15.30 hod.: Vernisáž výstavy „Setkání
s francouzskými impresionisty“ spojená s besedou
Přátelské posezení s autory u dobré kávy.

KVĚTEN
2018

Seniorský klub RÉVA
ČTVRTEK 31. KVĚTNA 2018 od 14.00 hod.

14.00–15.00 hod.: Květnové posezení u kávy
15.00–17.00 hod.: Nordic walking

Procházka s nordic walking holemi nebo bez nich s fyzioterapeutkou Bc. Janou Šper
linkovou. Sraz na Kotlance. V případě špatného počasí se procházka nekoná a proběh
ne rehabilitační cvičení od 16 hod. na Kotlance.

ČTVRTEK 7. ČERVNA 2018

Exkurze do lesní obory a bažantnice v Rajhradě

Komentovaná procházka lesní oborou a bažantnicí včetně pro veřejnost uzavřených
zákoutí s odborníky Lesní pedagogiky Mendelovy univerzity. Sraz v 14.00 hod.
u Památníku písemnictví na Moravě, Kláštěr 1, Rajhrad. Odjezd vlaku Os 4617
Nádraží Židenice v 13.02 hod., příjezd do Rajhradu – nádraží v 13.24 hod., odtud
cca 20 min. pěšky k místu srazu. Prohlídka bude trvat cca 2 hod., občerstvení s sebou.
Vlaky z Rajhradu – nádraží odjíždí do Brna 3× za hodinu. Vstup zdarma. V případě
špatného počasí se exkurze nekoná a proběhne klubové setkání na Kotlance.

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony, vezměte je s sebou.

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

S fyzioterapeutkou Bc. Janou Šperlinkovou. (Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

AKCE

ČTVRTEK 17. KVĚTNA 2018

Čtvrtek 10. května 2018 od 14.30–17.00 hod.

Komentovaná procházka Arboretem s odborníky Lesní pedagogiky Mendelovy uni
verzity – ŠLP Křtiny. Sraz v 14.00 hod. u brány Arboreta Křtiny. Odjezd autobusu
č. 201 ze Staré Osady v 13.15 hod., příjezd k Arboretu, zastávka Křtiny – hájovna Na
lukách (Arboretum je naproti zastávce). Prohlídka bude trvat cca 2 hod., občerstvení
s sebou. Odjezd autobusu č. 201 od Arboreta v 15.11 hod. nebo 16.11 hod. zpět do
Brna. Vstup zdarma. V případě špatného počasí se exkurze nekoná a proběhne klu
bové setkání na Kotlance.

Jednorázová konzultace o výživě a potravinách se studenty oboru Nutriční specialista
z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Možnost rezervace na tel.: 734 313 653,
emailu: senior.klub@kclisen.cz, vstup možný i bez objednání. Vstup zdarma. Místo
konání: Volnočasové centrum Kotlanka, Kotlanova 7, BrnoLíšeň

Exkurze do Arboreta Křtiny

ČTVRTEK 24. KVĚTNA 2018 od 14.00 hod.

14.00–15.00 hod.: Květnové posezení u kávy
15.00–17.00 hod.: Nordic walking

Procházka s nordic walking holemi nebo bez nich s fyzioterapeutkou Bc. Janou
Šperlinkovou. Sraz na Kotlance. V případě špatného počasí se procházka nekoná
a proběhne rehabilitační cvičení od 16 hod. na Kotlance.

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony, vezměte je s sebou.
Vstup je zdarma, neníli uvedeno jinak. Program je přístupný veřejnosti, aktivity určené
pouze členům Seniorského klubu RÉVA jsou označeny. Členství v klubu je bezplatné
a přináší další výhody jako například přednostní rezervace na vybrané akce, speciální
program a případné slevy na kurzovném a vstupném v Kulturním centru Líšeň (konk
rétní informace o slevách jsou průběžně zveřejňovány na webu a FB profilu KC Líšeň).
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NUTRIČNÍ PORADANA

KONTAKTY A INFORMACE:

Kulturní centrum Líšeň / Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, BrnoLíšeň
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, email: senior.klub@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, email: recepce@kclisen.cz

V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka,
Kondiční a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.
Provoz a program Seniorského klubu RÉVA zajišťuje Kulturní centrum Líšeň,
příspěvková organizace, Kotlanova 7, BrnoLíšeň. Činnost KC Líšeň finančně
podporuje městská část BrnoLíšeň. Na přípravě programu spolupracujeme
s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto
subjekty jsou zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné
a dostupné volnočasové aktivity pro seniory.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.kclisen.cz

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

TOČENÁ ZMRZLINA
U FIDELA

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

Vážení Líšňáci,

nabídku čerstvých potravin, opravdových a chutných, tak jak to máme rádi. V Lékárně Masarova, jež je členem sítě lékáren Magistra, nenabízí
jen léky, ale také rady a úsměv a k tomu spoustu
přípravků pro podporu zdraví, kvalitní kosmetiku
nebo výživu pro naše nejmenší.
U Fidela pro nás v pátek 18.května připravují
večer inspirovaný ostrovem Bali. Tak se pojďme
pobavit a nasát atmosféru blížícího se léta. Užijme si sváteční dny, třeba i procházkou do LCOS
na točenou zmrzlinu .

zase disponují oblíbeným Tescoma centrem s širokým výběrem klasického vybavení do kuchyně,
seženeme zde ale i skvělé švýcarské nože Victorinox, potřeby pro zahradničení nebo malování
a také papírnické zboží. Nechybí ani pamlsky pro
domácí mazlíčky, dekorativní předměty vhodné
i jako dárek a nesmíme zapomenout na neocenitelné služby, mezi něž patří kopírování, tisk a laminace, výroba klíčů, broušení nožů, čistírna oděvů
a opravna obuvi i oděvů.
Sklizeno pro nás má každý den připravenou

ještě nemáte připravené kolo na sezónu? Nevadí,
servisní tým v prodejně Bikemax je plně k dispozici, v květnu stále za zvýhodněné ceny servisních
služeb. Více na www.bikemax.cz nebo přímo
v prodejně v ulici Masarova.
Drogerie a Domácí potřeby v jednom (DD centrum) je široko daleko bezkonkurenční v cenách
i službách. Drogerie patří mezi velmi vyhledávanou
pro její bohatý a pestrý sortiment. Domácí potřeby

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

109 Kč
87 Kč
79 Kč
109 Kč
199 Kč
159 Kč
157 Kč
159 Kč
419 Kč
129 Kč
179 Kč
129 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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www.sklizeno.cz/lisen

Budějcké uzeniny LIBOR NOVÁK:
poctivé párky a uzeniny z komína

...a mnoho dalšího
Všechny uzeniny odpovídají kodexu Sklizeno dostupném na:
www.sklizeno.cz/o-nas/kodex"

ČERSTVÉ ZÁKUSKY

centrum
Drogerie a domácí potřeby

199 Kč

18.5.2018
VEČER INSPIROVANÝ
OSTROVEM BALI

fid
ela

60 kapslí

11.5.–31.5.2018
CHŘESTOVÉ
SPECIALITY
a můžete se těšit
i na chřestovou pizzu

Kup 2ks
aviváže Coccolino 1,5L , získej
plyšového medvídka
a poskládej si medvědí rodinku
Coccolino.

Statek MITROV:
vyhlášené BIO hovězí a vepřové maso z Vysočiny

Rodinné řeznictví a uzenářství JAN PAVLÍČEK:
špekáčky, klobásky, Staročeská šunka, Oravská slanina...

FORFEMINA SLIM
75 Kč

NOVÁ NABÍDKA MASA
A UZENIN VE SKLIZENO
Krůtí farma DRUHAZ:
krůtí a kachní maso výhradně českého původu

8.00–19.30
8.00–14.00

u

KVĚTNOVÁ EXTRA NABÍDKA
Ibalgin 400mg, 100 tablet
Panadol Extra 30 tablet
Valetol 24 tablet
Ibalgin gel 100 g
Aulin gel 100 g
Hylak forte 100 ml
Magne B6 forte, 50 tablet
Iberogast kapky 20 ml
Prostamol Uno 60 tobolek
Repelent Predator Forte 150 ml
Repelent Predator Junior 150 ml
Bepanthen Plus krém 30 g
Spofaplast gelové náplasti
na puchýře 4 ks

10.5.

CE
RESTAURA

Rezervace na tel.: 725 140 090 nebo
na www.ufidela.cz.
Děkujeme a těšíme se Vás.

Výhodné servisní balíčky

1279,- 1599,- Kompletní
799,- 999,- Standardní
399,- 499,- Základní
více informací na www.bikemax.cz

BEZ
OBJEDNÁNÍ
BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h

2+1 PIZZA
ZDARMA

Z kultury

* 20. 5. 1938 v Brně, † 15. 8. 2003 v Brně
Malbu studoval u akademických malířů Bohumila Matala a Bohdana Laciny,
umělecké kovářství u profesora Kneifa, restaurátorství u Dr. Böhmové.
Od roku 1965 ve svobodném povolání: malíř – výtvarník.
V letech 1972–1988: zákaz veřejné výtvarné činnosti,
volná tvorba bez možnosti oficiálně povolených výstav.
Po roce 1989 se kromě malby a grafiky a výtvarné činnosti věnoval
restaurování obrazů.
Byl spoluzakladatelem Sdružení Moravy a Slezska v roce 1990,
a po dobu prvních dvou let byl jeho předsedou.
Členem Konfederace politických vězňů byl od roku 1992.
Obrazy Huberta Jungmanna jsou zastoupeny v Muzeu města Brna
a v soukromých sbírkách, např. Česká republika, Belgie, Chorvatsko,
Kanada, Lucembursko, Německo, Norsko, Rakousko, Švýcarsko.
Více informací na www.hubert-jungmann.cz

Tábornický klub Kamzíci

15 let s Pastelkou

Ahoj holky, ahoj kluci!
Chodíte rádi do přírody? Baví vás hraní her s kamarády? Jezdíte
na výlety a o prázdninách byste chtěli vyrazit na letní tábor? Pokud
ano, přijďte se za námi podívat…
Jsme tábornický klub Kamzíci
Brno, který sdružuje děti školního věku a učí je samostatnosti, kamarádství a tábornickým dovednostem, jako je orientace v přírodě, vázání uzlů
nebo třeba luštění šifer. Pravidelně se
s dětmi scházíme na schůzkách, jezdíme na výlety a výpravy a o letních
prázdninách na stanový tábor, který
pořádáme v krásné přírodě České Kanady, a každoročně jej provází zajímavá celotáborová hra.

KDY: 12. 5. 2018 od 15.00 do 22.00
KDE: zahrada Orlovny, Holzova 7, Brno-Líšeň

Schůzky se konají každou středu od 16 hodin v Líšni, veškeré
informace o našem klubu najdete na internetových stránkách
http://kamzici.ctujm.cz.
Budeme se těšit na viděnou!
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ČTU - T. K. Kamzíci Brno

PROGRAM
15.00–15.30
15.30–17.00
15.30–17.00
16.30–18.30
17.30–18.30

zahájení
POLARIS (hudební skupina divadla Polárka)
malování na obličej
fotokoutek
Jak si housenka upletla kabátek
(divadlo o zrození motýlů s výtvarnou dílnou)
18.00–22.00 KANCI PANÍ NADLESNÍ (skladby zahraničních
popových a rockových legend a hity ze současnosti,
doplněné tím nejlepším od českých a slovenských
autorů)
Děti se mohou těšit na malý dárek. Ve večerních hodinách táborák.
Budou pro vás připraveny stánky s nealko i alko nápoji a něco malého
k jídlu.
Staňte se partnery této akce a podpořte nás na 2300524104/2010.
Do popisu uveďte jméno/firmu a 15 let Pastelky. Děkujeme.
Více na www.pastelka.net.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
líšeňské noviny

Školství

Stalo se

Saleskové Pašije

Na květnou neděli si tatínci s dětmi připravili divadelní představení o ukřižování Ježíše,
které trvalo téměř hodinu. V postní době

pilně trénovalo pět tatínků v rolích Ježíše,
Petra, Jidáše, Kaifáše a Piláta a dvanáct dětí v rolích římské a chrámové stráže, trhovkyně, chudé vdovy, směnárníka, služebné,
Šimona z Kyrény, Veroniky a Josefa z Arimatie. Zpěvem doprovázely děti ze scholy, maminky a babička Hanka s kytarovým doprovodem Martiny Kosíkové. Sál byl zaplněný,
malí diváci se odvážili obsadit prostor přímo
před oponou, aby vše dobře viděli a nic jim

Při bohoslužbách v tělocvičně zde slouží kolem patnácti ministrantů, vedou je čtyři
vedoucí. Kluci se sejdou na nácvik vigilie
v šestnáct hodin, pak následuje program.
„Vlastní večeře je jednou z posledních částí,
vše trvá téměř dvě hodiny. Příprava je náročná. Hledali jsme například atrapu za víno,
které se pije dle úkonů čtyřikrát při večeři.
Koupila se červená Vinea, ta slavila obrovský
úspěch,“ usmívá se vedoucí ministrantů Jožka Nehybka.

„Nejvíc se mi líbila večeře. Jedli jsme nekvašené chleby, saláty, byliny… Máme super vedoucí, ti nám ukázali, jak přesně probíhá
pascha v Izraeli. U těch sedmi čtení někdy
trošku usínáme, ale stojí to za to. Vigilie začíná v pět hodin, to je pro mě ještě noc, všude
tma. V 8.30 chodíme na velikonoční mši, to
už tak čilí nejsme,“ vzpomíná na předchozí

roky jedenáctiletý ministrant Štěpán Povolný.
„I když hlavním úkolem ministranta je sloužit, vytváříme pro kluky akce, při kterých se
mohou dále rozvíjet i v ostatních dovednostech. Při společné hře se lépe poznáváme. Na
„přespávačku“ přišla většina, včetně těch nejmladších,“ popisuje Jakub Tioka, vedoucí
akce.
rl

Chystáme pro vás

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

17. 5. Čtvrtkování – drhané šperky
(info na webu)
Dětský den aneb Putování po planetách
Letošní Den dětí proběhne v neděli 20. května od 14 hodin a budeme společně pomáhat
těm, kteří to potřebují. Zaměříme se na putování po planetách, nachystáme vědomostní,
sportovní a výtvarné stanoviště. Vystoupí
také děti z našich kroužků. Partnerem je Planetárium Morava, které bude promítat krátké filmy o vesmíru. Doprovodná stanoviště
chystají malování na obličej, skákací hrady,
(plavky a ručník sebou). Čeká na vás občerstvení u grilu a kavárna Kraválna. Finanční
prostředky vybrané na dobrovolném vstupném či dalších drobných aktivitách budou
předány dětské nemocnici.
* * *
Děkuji obyvatelům a řidičům na ulici Horníkova. Potřebovali jsme projet s velkým
nákladem do Saleska. Stačila drobná prosba vylepená na dveře vstupů do domů a veškeré práce s nákladem jsme bez potíží zvládli. Děkuji za vstřícnost.
Petr Kopřiva, ředitel

Saleskové tábory 2018

Na https://www.salesko.cz/aktivity/tabory/
určitě najdete ještě volná místa.
neuteklo. Herci se svých rolí zhostili bravurně, téměř profesionálně, takže zaslouží velké
díky za svůj čas a odvahu sdělit nám tento
silný příběh.
rl

Bílá sobota v Salesku

Přespání na bílou sobotu do ranní vigilie
v Salesku není žádnou novinkou. Již třetí rok
zde prožívají ministranti večer plný očekávání největší křesťanské slavnosti.

líšeňské noviny
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Kam v Líšni
1. 5.–31. 5.

Líšeòská pasáž zve na výstavu

Huberta Jungmanna „Retrospektivní výstava
k nedožitým 80. významného brnìnského malíøe“.
Procházka na Stránskou skálu.

3. 5.

14.00–17.00

4. 5.

9.30–11.30

9. 5.

11.00–18.00

Den respektu k porodu. KC Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

10. 5.

14.30–17.00

Nutrièní poradna. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

ètvrtek

14.30–15.30
15.00–17.00
16.00–17.00

Vernisáž výstavy „Setkání s francouzskými impresionisty“.
Poèítaèová poradna.
Rehabilitaèní cvièení. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

11. 5.

9.30–11.30

12. 5.

od 13.00

12. 5.

15.00–22.00

12. 5.

8.30

17. 5.

18.00

17. 5.

14.00

Exkurze do Arboreta Køtiny. Seniorský klub Réva. Sraz u Arboreta.

17. 5.

9.30

Ètvrtkování – drhané šperky. Salesko, Kotlanova 13, Klub rodièù.

18. 5.

18.00

Koncert kapel Bokomara a Acha. Zahrada Orlovny, Holzova 7,
za nepøíznivého poèasí DÌLÒÁK, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

18. 5.

17.00

18. 5.

9.30–11.30

19. 5.

8.00–13.00

Farmáøské trhy. Ulice Jírova.

19. 5.

14.00

Národopisná slavnost Františka Svobody
a Josefa Trávníèka.

ètvrtek

Seniorský klub Réva. Sraz: tramvajová zastávka Bìlohorská.

pátek

støeda

ètvrtek

10. 5.

Zvoneèek – spoleèný kroužek pro dìti a rodièe.

Poøádá Kavyl na zahradì LMŠ Mariánka, ul. Samoty. Kontakt: Klára Taufarová 604 536 796.
Cena jedné lekce 120 Kè.

pátek

Zvoneèek – spoleèný kroužek pro dìti a rodièe.

Poøádá Kavyl na zahradì LMŠ Mariánka, ul. Samoty. Kontakt: Klára Taufarová, 604 536 796.
Cena jedné lekce 120 Kè.

sobota

2. Líšeòský pivní festival. Líšeòský pivovar, Kotlanova 5 a pøilehlé okolí.

Vstup zdarma.

sobota

sobota

15 let s Pastelkou. RC Pastelka, zahrada Orlovny, Holzova 7. Vstupné dobrovolné.
Turnaje dìtí v tenisu. TK Líšeò. Pøihlášky: L. Breicetl, tel. 774 742 947,

mail: lbreicetl@nbox.cz.

ètvrtek

Absolventský koncert ZUŠ (klavír, kytara).

ZUŠ Antonína Doležala, Trnkova 81.

ètvrtek

ètvrtek
pátek

pátek

Vernisáž výstavy šlechtická poselství 1938–39.

DÌLÒÁK, Klajdovská 28. Vstup zdarma.

pátek

Zvoneèek – spoleèný kroužek pro dìti a rodièe.

Poøádá Kavyl na zahradì LMŠ Mariánka, ul. Samoty. Kontakt: Klára Taufarová, 604 536 796.
Cena jedné lekce 120 Kè.

sobota

sobota

Líšeòský høbitov (prùvod), zahrada Orlovny, Holzova 7. Vstupné dobrovolné.

20. 5.
nedìle

8

od 14.00

Dìtský den aneb Putování po planetách. Salesko, Kotlanova 13.

líšeňské noviny

Kam v Líšni
23. 5.

18.00

Absolventský koncert ZUŠ (kytara, housle). Zámek Belcredi.

23. 5.

od 19.00

støeda

Cesta ke Kostelíèku, vzpomínka na Josefa Trávníèka.

støeda

24. 5.

Líšeòský zámek a Kostelíèek. Vstup zdarma.

ètvrtek

14.00–15.00
15.00–17.00

24. 5.

18.00–19.30

24. 5.

14.00

25. 5.

9.30–11.30

26. 5.

8.30

28. 5.

17.00

29. 5.

18.00

31. 5.

14.00–15.00

31. 5.

19.00

2. 6.

od 10.00

7. 6.

14.00

Kvìtnové posezení u kávy. 15.00–17.00 Nordic walking.
Poèítaèová poradna. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).
Chci se vìnovat své rodinì a zároveò pracovat
a být úspìšný/á. RC Pastelka, nám. Karla IV. 4/4. Vstupné 100 Kè.
ZUŠ OPEN. Zahrada a sál DÌLÒÁK, Klajdovská 28. Vstup zdarma.

ètvrtek
ètvrtek

Zvoneèek – spoleèný kroužek pro dìti a rodièe.

pátek

Poøádá Kavyl na zahradì LMŠ Mariánka, ul. Samoty. Kontakt: Klára Taufarová, 604 536 796.
Cena jedné lekce 120 Kè.

Turnaje v tenisu neregistrovaných. Tenisový klub Líšeò.
Pøihlášky: L. Breicetl, tel. 774 742 947, mail: lbreicetl@nbox.cz.

sobota

#brno2050 mìsto pro pøíští generace. Setkání pro obyvatele mìstské
èásti Líšeò. Pøedstavíme vám návrhy týkající se budoucnosti celého mìsta i vaší mìstské èásti.
Budete mít možnost ptát se a diskutovat s námìstkem primátora a starostou vaší mìstské èásti.
Sál ZMÈ Jírova 2.

pondìlí

Absolventský koncert ZUŠ
(elektronické klávesové nástroje, housle). DÌLÒÁK, Klajdovská 28.
Kvìtnové posezení u kávy. 15.00–17.00 Nordic walking.

úterý

ètvrtek

Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Galaveèer taneèního klubu Stabil. DÌLÒÁK, Klajdovská 28.

ètvrtek

Vstupné 50 Kè.

Dìtský den na Dìlòáku. DÌLÒÁK, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

sobota

Exkurze do lesní obory a bažantnice v Rajhradì.

ètvrtek

Seniorský klub Réva. Sraz v Rajhradì, Klášter 1.

STROMÍK, MARIÁNKA, KVÍTEK vás zvou na příměstské
tábory
TERMÍN

MÍSTO

NÁZEV

PRO KOHO

9.7. – 13.7.

Stromík

Tajný život stromů

předškolní věk (3-7 let)

16.7. – 20.7.

Kvítek

Pohádkové dobrodružství

předškolní věk (3-7 let)

STROMÍK, MARIÁNKA, KVÍTEK vás zvou na příměstské
23.7. – 27.7.
Stromík
Bláto až za ušima!
tábory

Mariánka
NÁZEV
6.8. – 10.8.
Kvítek
9.7. – 13.7.
Stromík
Tajný život stromů
13.8. – 17.8.
Stromík
16.7.
– 20.7. vás
Kvítek
Pohádkové
dobrodružství
MARIÁNKA,
KVÍTEK
zvou
na
příměstské
20.8. – 24.8.
Mariánka
23.7.tábory
– 27.7.
Stromík
Bláto až za ušima!
TERMÍN

MÍSTO

30.7. – 3.8.

30.7. – 3.8.
NÁZEVMariánka

Stromík

6.8. Tajný
– 10.8.
Kvítek
život stromů

Kvítek

13.8.
– 17.8. dobrodružství
Stromík
Pohádkové

předškolníHudba
věk (3-7 Země
let)

až za ušima!
20.8.Bláto
– 24.8.
Mariánka

předškolní
věk svět
(3-7 let),
Živý
zvířat
školní (7-10 let)
předškolní věk (3-7 let)

Stromík

líšeňské noviny

Mariánka

Já jsem muzikant

PRO KOHO

předškolní věk (3-7 let)

Hudba Země

předškolní věk (3-7 let)

Živý svět zvířat

předškolní věk (3-7 let),
školní (7-10 let)
předškolní věk (3-7 let)

předškolní věk (3-7 let)
předškolní věk (3-7 let),
školní (7-10 let)
předškolní věk (3-7 let)

podrobnosti a přihlášky na:
předškolní věk (3-7 let)
předškolní
věk (3-7 let)léto
Indiánské
www.lesnikavyl.cz

MÍSTO

ás zvou na příměstské

Já jsem muzikant
PRO KOHO
Indiánské léto

předškolní věk (3-7 let),
školní (7-10 let)
předškolní věk (3-7 let)

Já jsem
PRO
KOHOmuzikant

předškolní věk (3-7 let),
školní (7-10 let)
předškolní věk (3-7 let)

podrobnosti
na:
předškolní a
věkpřihlášky
(3-7 let)
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Školství

ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Horníkova

Projektový den na ZŠ Novolíšeňská

Už tradičně „Uklízíme Česko“

V březnu si žáci 5. ročníku připravili projektový den pro žáky
3. ročníku s tématem První pomoc. Nejprve se sami zúčastnili výukového programu na SZŠ Šimáčkova, kde jim studenti vše názorně
ukázali a vysvětlili a následně si ve stejném duchu připravili podobný
program. Zajistili si rekvizity, aby vše bylo názorné a jasné. Ani teorii
nepodcenili a ve svém volném čase si vše zopakovali. Program se podařil, třeťáci si odnášeli nové poznatky a páťáci radost z dobré práce.

Kdo by neznal celorepublikovou akci: UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Naše škola se zapojuje spolu s líšeňskými občany již od
prvního ročníku a uklízí na Hádech a v blízkém okolí školy. Počet
účastníků rok od roku stoupá a máme z toho velkou radost. Letos
přišlo téměř 100 dobrovolníků z řad dětí i dospělých. Množství odpadků je proti minulým rokům menší, proto jsme uklidili větší plochu než vloni. Přesto jsme byli šokovaní, že si lidé stále nedají pokoj
a vyhazují nepořádek do okolní přírody. Například WC mísa, kterou
bylo někomu zatěžko odvézt do nedalekého sběrného dvora. Polepšíme se vůbec někdy?

Jana Paukertová

Velikonoční zvyky a obyčeje
Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří oslavují
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. O velikonočních oslavách lze říci, že
jsou jakýmsi přivítáním jara. Z tohoto důvodu si žáci V. A. uspořádali projektový den „Velikonoční zvyky a obyčeje“, kterým si zpestřili
své vyučování. Jejich úkolem bylo pojmout zadané téma jako výzvu

ke vzájemné spolupráci s cílem dosáhnout výtvarného výstupu a získat nové vědomosti, dovednosti a návyky. Využili různých materiálů,
týkajících se velikonočních tradic – zdobení kraslic, příprava tradičních pokrmů a dodržování stále živých zvyků.
Mgr. Irena Drábková

Na moderní notičku
Opět jsme se po nějaké době vydali na návštěvu za seniory do
jejich domova Norbertinum v Židenicích. S tímto domovem máme
v plánu pokračovat v pravidelných návštěvách. Tentokrát jsme zapojili do programu volnočasové kroužky, které probíhají v rámci naší
školní družiny pod vedením šikovných vychovatelek. Několik dívek
a chlapců vzalo své hudební nástroje, takže malá školní kapela mohla babičkám a dědečkům zahrát ze svého repertoáru na moderní notičku písničky jako třeba Zafúkané od skupiny Fleret. Potom následovalo taneční vystoupení našich „Divokých koček“. Ty ve víru disco
a následně i street dance rozproudily krev v žilách a vnesly do celého domova pro seniory svěží jarní vánek.
Celé vystoupení se dočkalo velkých ovací! Děti byly za odměnu pohoštěny velikonočními perníčky. Už nyní
se těšíme na další společné
setkání.

Letos čekaly na dětské dobrovolníky odměny, jako tričko, kšiltovka, knížka pohádek a volná vstupenka do Lamacentra, jehož okolí jsme letos také zvládli uklidit. Děkuji všem zúčastněným dobrovolníkům za přiloženou ruku k dílu a za hezky strávené dopoledne.
Atmosféra byla příjemná a parta byla veselá.
Děkuji také pracovníkům kuchyně pod vedením pana Příborského, že jako každoročně i letos nás po práci čekal lahodný oběd s kafíčkem. Děkuji všem sponzorům, kteří se na obědě podíleli: Ing. Miroslav Kudera – velkoobchod potraviny, řeznictví Sláma-Hejna v.o.s.,
Brno, Ovoce – Zelenina Hledík, Vyškov, MADE GROUP, a.s. Praha,
Mgr. Zuzana Kruťová
pobočka Olomouc.

Zlatá děvčata – Velikonoční florbal dívek
O tom, že máme šikovné florbalistky, jsme se přesvědčili už na
podzim, kdy dívky zaslouženě zvítězily v turnaji pořádaném pod záštitou primátora Brna. Na Velikonoce nás tak čekal pokus o obhajobu
titulu mistryň Brna.
Našim hráčkám se podařilo zvítězit nad všemi týmy z ostatních
škol a zaslouženě obsadit první místo. Kostru týmu tvořily tyto hráčky: Veroniky Roubalová a Stojková (vyhlášeny nejlepšími střelkyněmi turnaje, obě po 6 brankách), Gabriela Zatočilová, Anna Odvářková, Kristýna Turková, Veronika Výduchová, Zdena Trautmannová,
Natálie Klimentová, Monika Hrdličková, Simona Jarolímková. Dívkám děkujeme za předvedený výkon a skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Martin Půček
Sportu zdar, florbalu zvlášť!

Dagmar Kraváčková, spec. ped.
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Školství

ZŠ Masarova

ZŠ Holzova

Den předškoláků

Návštěva Parlamentu ČR

V úterý 27. března se v naší škole sešli malí předškoláci s rodiči,
aby se společně přesvědčili, že i ve škole lze zažít spoustu zábavy
a legrace. Na deseti různých stanovištích už na ně čekali mravenec
a jeho kamarádi nejen z říše hmyzu. Spolu pak vyráželi za dobrodružstvím.
Děti se během odpoledne proměnily v mravence a zkusily unést
několikanásobek své váhy, jako mravenčí chůvičky dopravily do
mraveniště potravu, staly se pomocníky včelek, navštívily ZOO nebo
se zúčastnily rybolovu. Dostaly se dokonce na hlemýždí farmu, odkud si každý odnesl jednoho vlastnoručně vyrobeného hlemýždě
domů.
Po úspěšně zvládnutém putování nakonec děti odcházely se sladkou odměnou, ale hlavně s úsměvem na tváři. Milí předškoláci, těšíme se znovu brzy na viděnou!

Dne 28. 3. 2018 se žáci třídy 6. B vydali do Prahy, aby navštívili
Poslaneckou sněmovnu. Zde se dozvěděli základní informace o práci
poslanců a prohlédli si historické prostory budov. Po procházce centrem Prahy si všichni dopřáli odměnu v podobě neomezeného množství čokolády, kterou měli možnost ochutnat v Muzeu čokolády Choco Story. Zde se také žáci dozvěděli mnoho informací o pěstování
kakaa a historii výroby čokolády. Tato „sladká tečka“ zakončila příjemný výlet plný zážitků.

Mgr. Michaela Prokešová

Math in Minds v Leedsu
Naše škola se zúčastnila třetího setkání učitelů v rámci projektu
Erasmus+ „Math in Minds“, které se konalo v Anglii ve městě Leeds.
V Anglii jsme se setkali s výpravami z dalších šesti evropských zemí:
Švédska, Polska, Bulharska, Lotyšska, Španělska a Velké Británie.
Cílem bylo srovnání metod výuky matematiky v jednotlivých
zemích, způsobů motivace a práce s dětmi, které mají výukové problémy. Hostitelské úlohy se ujala partnerská škola Valley View Community School, kde jsme mohli načerpat spoustu zajímavých námětů
ze semináře, společných reflexí a diskuzí s dětmi i učiteli. Setkání
bylo pro všechny zúčastněné přínosné a obohacující.
Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Dětská vědecká konference
Ve čtvrtek 5. dubna se na naší škole uskutečnila 1. dětská vědecká
konference, do které se přihlásilo celkem 12 dětí z prvního i druhého
stupně. Žáky čekal nelehký úkol v podobě prezentace vybraného tématu před svými spolužáky, rodiči a odbornou porotou. Témata žáků
byla různorodá a napříč všemi obory např. Černé díry, Rubikova
kostka, Minecraft, Historie módy nebo Dějiny vývoje inteligence.
Všichni žáci prokázali schopnost pracovat s odbornou literaturou a zároveň si vyzkoušeli, jaké to je přednášet před obecenstvem.
V letošním úvodním ročníku našli odvahu vystoupit M. Růžička,
J. Stoklasa, D. Nikodým, G. Hynek, J. Tupec, M. Neumann, V. M.
Krejčí, L. Vyparinová, K. H. Nettlová, M. Stratil, V. Kadét a D. Vyparina. Všechny prezentace sklidily úspěch a velký ohlas, což dokazovalo i množství dotazů nejen od žáků, ale i samotných učitelů. Všichni předvedli aktivní přístup, pracovitost, zvídavost, píli a také jistou
dávku talentu a nadání, a kromě věcných cen si odnesli i bohaté zkušenosti.
Mgr. Jan Gryc, Mgr. Renata Miková

Tradiční Velikonoční jarmark Pohankova
Letos jsme pro děti i rodiče připravili 19 dílniček, prodej drobných výrobků, květin i živá kuřátka. Naše kavárna U volského oka
byla jako vždy plná
nejrůznějších dobrot. Celý jarmark
provázela hra „Hledej volská oka”. Byla
zaměřena na pomoc
naší bývalé žákyni
Míše. Výtěžek ze
vstupného jí pošleme na transparentní účet, který je zřízen na její podporu
a léčbu. Děkujeme všem, kteří nás v sobotu navštívili a budeme se
těšit na další setkávání.

Karlovarský skřivánek
Dne 21. února se na ZUŠ Slunná uskutečnila pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek, kam dorazili i zpěváci z naší školy s paní učitelkou Nelou Šimáňovou. Tento ročník byl pro nás velmi úspěšný. Na
třetím místě se ve své kategorii umístila Marie Kopřivová. V jiné
kategorii obsadili druhá místa Barbora Trojčáková a Jakub Rott.
V nejmladší kategorii byla na druhém místě Kateřina Štrajtová
a Anička Stodolová vybojovala 1. místo a postoupila do celostátního
kola v Karlových Varech.

Velikonoční dílničky

Před velikonočními prázdninami se domluvily paní vychovatelky z oddělení školní družiny Kapříků, Pejsků a Zajíčků, a uspořádaly
pro děti a jejich rodiče velikonoční dílničky. V každém oddělení si
děti s rodiči mohly vyrobit něco jiného. Někde se pekly mazance,
zdobily perníky, jinde si děti vyráběly vlasatá vajíčka, roztančená vajíčka, přáníčka se zajíčkem apod. V oddělení Kapříků na děti čekal
i kvíz „Komu patří vajíčko?“, ve kterém měly poznat vejce křepelčí,
slepičí a pštrosí. Celou akci provázela příjemná atmosféra.
Mgr. Veronika Plíšková, Zdeňka Chaloupková,
Naděžda Vaníková

líšeňské noviny
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Z kultury

Velikonoce na Dělňáku:
napleteno a nazdobeno
za doprovodu místních souborù
a s pohádkou na závěr
Přestože si s námi počasí do poslední chvíle pohrávalo, podařilo
se na Bílou sobotu uspořádat druhý ročník akce Velikonoce na Dělňáku, a to ve všech zákoutích jeho prostorné zahrady a nejenom tam.

Chlapci i chlapi si mohli uplést pomlázku a děvčata pro ně za
odměnu naopak mohla malovat, všelijak zdobit a drátovat vajíčka.
Fronty se tvořily také u oblíbené techniky malování pískem a u pletení košíků z pedigu.
Doprovodný kulturní program obstaraly líšeňské soubory –
Cimbálová muzika Líšňáci, Národopisný soubor Líšňáček, sbor Stará
Líšeň a v neposlední řadě Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek, který v sále Dělňáku v premiéře uvedl pohádku O rozmazlených princeznách.

Příběhy líšeňských pamětníkù
pokračují
V březnu a dubnu připravilo Kulturní centrum Líšeň již třetí ročník mezigeneračních besed, během nichž líšeňští pamětníci sdíleli
své životní cesty se studenty. Ve čtvrtek 22. března se vzájemné setkání konalo na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie a ve
středu 4. dubna na Gymnáziu AKADEMIA.
Studenti rozhovor se seniory zpracují do písemné podoby, která
bude základem pro připravovaný třetí díl publikace Příběhy líšeňských pamětníků. Věříme, že bude sloužit nejen k poučení a pobavení, ale zejména pro vlastní návrat ke kořenům.
Letošní díl je pojatý jako procházka naší Líšní, a to jak starou, tak
sídlištěm. Líšeňští rodáci připomněli podobu Líšně před budováním
sídliště a zaznamenali průběh jeho výstavby. Nově příchozí Líšňáci se
s námi podělili o pocity ze stěhování a bydlení na nově vzniklém
sídlišti. Ve vzpomínkách oprášíme i staré líšeňské tradice, hudební
soubory i občanský život.

Křest letošní publikace je plánován na 16. října 2018, již nyní jste
srdečně zváni.
Všem pamětníkům děkujeme za účast na besedě, za představení
nebo připomenutí radostí a úskalí doby dávno minulé. Děkujeme
spolku FOTO Líšeň za dokumentování celého projektu.
Máte-li doma fotografie zachycující výstavbu nebo podobu nově
vybudovaného sídliště, starou Líšeň, Mariánské údolí či tradiční akce i Mírové slavnosti a další, prosím zapojte se s námi do projektu
Příběhy líšeňských pamětníků a kontaktujte Kulturní centrum Líšeň
na e-mailu senior.klub@kclisen.cz nebo tel. č. 734 313 653. Děkujeme!
Silvie Dražanová, Kulturní centrum Líšeň

Rozhovory s líšeňskými pamětníky
na Gymnáziu Akademia

Děkujeme všem za účast a příští rok přeci jen ještě při lepším
počasí!

Denisa Sobolová, Kulturní centrum Líšeň

TANEC ŽIVOTA – LETNÍ CYKLUS

Pravidelně sudé středy v měsíci, 18–21 hod.
(termíny 2. 5., 16. 5., 30. 5. a 13. 6. 2018), KC Kotlanka,
Kotlanova 7, Brno – Nová Líšeň.
Lektorka Jitka Vénera Mikulášková.
Kontakt: Jitka Jílková, 605 751 671, přihlášky www.chramharmonie.cz.

12

V letošním roce proběhl již třetí ročník
úspěšné akce rozhovorů našich studentů třetího ročníku Gymnázia Akademia s líšeňskými
pamětníky. Akce navazující na projekt Charty 77 a Národního muzea již v minulých letech ukázala prospěšnost setkávání pamětníků
se studenty a sdílení vzpomínek mezi generacemi. Studenti často
zjistili, že nedávná historie, o které se učili v dějepise, měla a má své
velmi konkrétní dopady na osudy lidí. Pamětníci zase ocenili možnost zavzpomínat na své zážitky a předat své zkušenosti mladším.
Letos se témata rozhovorů točila kolem okolností výstavby líšeňského sídliště, proměn líšeňského zámku či Mariánského údolí. Výsledkem rozhovorů pak bude, jako již tradičně, tištěná publikace o příbězích líšeňských pamětníků. Dovolte mi, abych na tomto místě všem
zúčastněným pamětníkům, zvláště pak panu Belcredi, poděkoval za
jejich milé povídání. Za pomoc při plánování a realizaci akce děkujeme také Kulturnímu centru Líšeň a paní Dražanové.
Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D., Gymnázium Akademia
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DĚLŇÁK, KOTLANKA

a další zamilovaná místa v okolí…
KVĚTEN 2018

KDY
JDU

STŘEDA 9. KVĚTNA
11.00 – 18.00

Vstup zdarma

DEN RESPEKTU K PORODU

Přednášky a workshopy pro nastávající rodiče u příležitosti
Světového týdne respektu k porodu. Kompletní program najdete
na webu www.kclisen.cz

KAM JDU: Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7
KDY
JDU

VERNISÁŽ VÝSTAVY
ŠLECHTICKÁ POSELSTVÍ 1938–1939

Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s doposud stále opomíjeným
a málo diskutovaným tématem, jakým je role české zemské šlechty po
vzniku samostatného Československého státu a s jejími zásluhami v boji
za českou státnost zejména ve 30. letech 20. století. Výstava potrvá do
15. června 2018. Aktuální otevírací dobu najdete na www.kclisen.cz.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
KDY
JDU

CESTA KE KOSTELÍČKU
VZPOMÍNKA NA JOSEFA TRÁVNÍČKA

Cesta ke Kostelíčku se čtením textů Josefa Trávníčka začne v 19.00 před
líšeňským zámkem. Nasvícení Kostelíčku je plánováno na 21.00. V rámci
Národopisné slavnosti a Festivalu Líšeň sobě IX pořádají: rodina a přátelé
Josefa Trávníčka, Divadlo Líšeň, Líšeň sobě, Národopisný soubor Líšňáci,
Římskokatolická Farnost v Líšni a Kulturní centrum Líšeň.

KAM JDU: Líšeňský zámek a Kostelíček
KDY
JDU

ČTVRTEK 24. KVĚTNA
od 14.00 hod.

Vstup zdarma

ZUŠ OPEN

Program Základní umělecké školy Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81
pro veřejnost v rámci 2. ročníku celostátního happeningu ve veřejném
prostoru ZUŠ OPEN.

KAM JDU: Zahrada a sál Líšeňského kulturáku DĚLŇÁK, Klajdovská 28
KDY
JDU

SOBOTA 2. ČERVNA
od 10.00 hod.

Vstupné dobrovolné

DĚTSKÝ DEN NA DĚLŇÁKU

Tohle bude zcela jistojistě vydařená celodenní zábava pro holky, kluky
i jejich rodiče a prarodiče. Už dopoledne začne malováním na zeď Dělňáku,
odpoledne pak vypukne dění na zahradě a dle počasí i v sále.
Streetartový program (10.00–18.00)
Výzdoba zdi Dělňáku pod vedením výtvarníků ze spolku Skill Art
Stanoviště na zahradě (14.00–18.00)
Rezekvítek • Lamy z Lamacentra • Skautské hry a soutěže • Dravci, sovy
a další opeřenci i nalezenci ze Stanice ochrany fauny Hluk
Program na pódiu (od 14.30)
14.30 – taneční skupina Střevíčky a taneční skupina Roxanne
15.00 – Divadlo historie v pohybu EXULIS: Mýty a legendy české historie
15.30 – Bubliny a balónky Divadla Kejkle
16.30 – Divadlo Hruška: Perníková chaloupka

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
předprodeje:
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Druhý ročník pivního festivalu nabídne přes 50 druhů piva. K oslavám
výročí znovuotevření Líšeňského pivovaru přispějí koncerty kapel Lidopop
a Supertesla.

Vstupné dobrovolné

PÁTEK 18. KVĚTNA
18.00 hod.

KDY
JDU

KONCERT KAPEL
BOKOMARA A ACHA – Společný koncert brněnské folkové

legendy Bokomara s frontmanem Lubošem Javůrkem a líšeňské kapely
ACHA. V případě velmi nevlídného počasí se koncert přesouvá na Dělňák
(Klajdovská 28).

KAM JDU: Zahrada Orlovny, Holzova 7, Brno-Líšeň
Vstupné dobrovolné

Vstup zdarma

STŘEDA 23. KVĚTNA
od 19.00

2. LÍŠEŇSKÝ PIVNÍ FESTIVAL

SOBOTA 12. KVĚTNA
od 13.00 hod.

KAM JDU: Líšeňský pivovar (Kotlanova 5) a přilehlé okolí
Vstup zdarma

PÁTEK 18. KVĚTNA
17.00 hod.

Vstup zdarma

SOBOTA 19. KVĚTNA
od 14.00 hod.

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST
FRANTIŠKA SVOBODY A JOSEFA TRÁVNÍČKA

KDY
JDU

Program začne v 14.00 vzpomínkou na Františka Svobodu a Josefa
Trávníčka na líšeňském hřbitově na ulici Šimáčkova. Průvod krojovaných
odtud vyjde na náměstí Karla IV. a na zahradu Orlovny, kde od 15.00
vystoupí Folklórní soubor Dolňácko Hluk, Cimbálová muzika Višňa
s primášem Františkem Hájkem (Ostrožská Lhota), Národopisný soubor
Líšňáček, Národopisný soubor Líšňáci a Sbor Stará Líšeň. Program zakončí
v 19.00 Beseda s Cimbálovou muzikou Líšňáci. O další dění v průběhu dne
se postarají líšeňské spolky a organizace. V případě nepříznivého počasí se
úvodní průvod nekoná a akce se přesouvá do Dělňáku Líšeň (Klajdovská 28).

KAM JDU: Líšeňský hřbitov (průvod), Zahrada Orlovny, Holzova 7,
Brno-Líšeň (program)
Vstupné: 50 Kč

ČTVRTEK 31. KVĚTNA
19.00 hod.

KDY
JDU

GALAVEČER TANEČNÍHO
KLUBU STABIL – Velká taneční show namíchaná z vystoupení

malých tanečních nadějí, šikovných účastníků tanečních kurzů pro dospělé
a profesionálních tanečních párů. Pro všechny návštěvníky je připraveno
drobné občerstvení.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ZUŠ Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81
čt 17. května v 18.00 hod., sál ZUŠ, Trnkova 81: klavír, kytara
st 23. května v 18.00 hod., zámek Belcredi: kytara, housle
út 29. května v 18.00 hod., Dělňák Líšeň: elektronické klávesové nástroje, housle
Změna programu vyhrazena!
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
tel: 544 210 182, mobil 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz
www.kclisen.cz
kulturnicentrumlisen

partneři:
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Další nákup
je na náš účet.

1 000 Kč

U konto

NA NÁKUP
V ALBERTU

Založte si náš bankovní účet roku
a získejte 1 000 Kč na nákup v Albertu.
UniCredit Bank Expres, Pálavské nám. 4246/5, Brno-Vinohrady
tel.: 955 963 231 | mob.: 602 525 359 | www.unicreditbank.cz

Kampaň probíhá v období od 4. 4. 2018 do 25. 5. 2018. Banka si vyhrazuje právo Kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit. Podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou
zveřejněny na www.unicreditbank.cz.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Odhad tržní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

!

volejte: 775 674 541
nebo o něj požádejte

www.annamackova.cz

P r o 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.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno

tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %, 4× a více uveřejnění – 15 %.
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 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 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
 Hledám byt v Líšni, do 4 mil. T: 732 219 013.
 PRO BABIČKU HLEDÁME MENŠÍ BYT 1+kk nebo 2+kk v Brně.
Hotovost. Tel. 739 586 722.
 MLADÁ RODINA KOUPÍ BYT 3+1 A VĚTŠÍ NA VINOHRADECH.
Cenu respektujeme. Prosím, nabídněte! T: 602 185 147.
 Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.
Tel. 602 102 038.
 Med od VČELAŘKY, 150 Kč – 950 g, Líšeň, Strnadova 10, telefon
608 967 345, www.drapelova.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 Malířské a natěračské práce. Cena dle dohody. Tel.: 736 661 644.
 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.
 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
 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.

NOVINKA – TEST PRODEJNOSTI NEMOVITOSTÍ

Odhad prodejní ceny Vaší nemovitosti

ZDARMA

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, hledá uklízečku.
Jedná se o HPP. Požadujeme dobrý zdravotní stav a bezúhonnost.
Nástup dohodou. Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.
 Vyměním OB mezonetový byt 43,4 m2, 1+KK, v Brně-Líšni
za OB v Líšni, Vinohrady, garzonka, 2+1, 2+KK, MOBIL.: 728 125 578.
 FARMÁŘSKÁ ZELENINA, Novolíšeňská, šalina č. 8 otevírá již 3. sezonu.
NOVINKA: www.zdravy-kosik-brno.cz. Rozvoz ZDARMA! T: 602 770 215.
 Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, slevy knih, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

Volejte: 777 895 878
nebo si o něj napište na: r.orel@seznam.cz
www.romanorel.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

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

tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
Nabídka práce:
Lékárna pod Klajdovkou pøíjme farmaceutickou asistentku/ta nejlépe
na èásteèný úvazek. Nabízíme 25 dnù dovolené, stravenky, vstøícný pracovní
kolektiv, sick days, pracovní obleèení a obuv. Bližší informace pøi osobním
jednání s dr. Kuèerovským. Tel. 603 486 467, mail: info@lekhornik.cz.
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V

Skvělý úspěch prvoligových líšeňských stolních tenistek

elkým úspěchem skončil letošní ročník 1. ligy žen pro líšeňské stolní tenistky, když po velmi vyrovnané soutěži
obsadily 3. místo. O jak velký úspěch se jedná lze soudit z toho,
že třetího účastníka od předposledního dělilo jen 6 bodů.
Umístění je o to cennější, že některé kluby mají možnost postavit i extraligové hráčky. Naše děvčata se neztratila ani jako jednotlivkyně. Zuzana Hortová v bodovacím systému obsadila
5. místo (s 1690 body), Radka Babáková 20. (1584) a Šárka Pikolonová 21. (1573). Náhradnice Klára Babáková byla v žebříčku
hráček, které neodehrály polovinu zápasů, na 12. místě s 1435
body. Všechna utkání posledních dvou ročníků v domácím
prostředí byla odehrána v nové hale na zámku Belcredi, která
vznikla přestavbou zaklenuté zámecké konírny, a tak mezi
družstvy, disponujícími většinou specializovanými stolno-tenisovými halami, jsme naprostou raritou. Na rozdíl od tělocvičny Sokola, kde nejsou podmínky pro stolní tenis zrovna
optimální a vzhledem k jejímu využívání jinými oddíly byl problém s vložením zápasů do jejich programu, splňují tyto prostory všechny nároky a s jejich využitím nejsou problémy.

K umístění „na bedně” v letošním ročníku bylo třeba 38
bodů (10 vítězství a 8 proher). Při tom v loňském ročníku s 36
body obsadily naše ženy 5. místo a o rok před tím, ještě v celostátní lize (12 účastníků), 6. místo. Po tomto ročníku došlo
z důvodu snížení finančních nákladů k rozdělení 1. ligy na západní a východní skupiny. Tím odpadla nejvzdálenější místa
jako Děčín nebo Ústí nad Labem a ze systému dvou zápasů hra-

ných v sobotu a neděli se všechna utkání hrají jen v sobotu, čímž
odpadly náklady na přenocování.
Přesto však náklady na 1. ligu stolního tenisu jsou pro Sokol
Líšeň mimo možnosti jejího financování. Proto jsme velmi rádi,
že se s podporou Městské části Brno-Líšeň a soukromého sponzora, podařilo zajistit bezproblémový průběh tohoto ročníku
a doufejme, že i ročníků příštích. Poděkovat je třeba i těm, kteří se angažovali jako rozhodčí u stolů a byli ochotni absolvovat
nutné zkoušky, i vedoucím mládeže, bez nichž by naše účast
v soutěži nebyla možná. Mrzí nás pouze malý zájem mateřské
organizace a jejích členů, zvláště pokud vidíme pozornost věnovanou v jiných menších klubech hrajících tak vysokou soutěž. To je ale bohužel v Líšni, snad s výjimkou fotbalu, již tradice. Jsme jediným družstvem Sokola, hrajícím tuto soutěž,
a navíc bez velkého sponzora. To ukazuje i následující tabulka.
Tabulka ročníku 2017–2018
1. KST GMC Blansko.................. 51 bodů
2. TTC Moravská Slávia Brno..............48
3. Sokol Líšeň.........................................38
4. SK Dobré B.......................................... 36
5. SKST Baník Havířov B...................... 35
6. SKST Mart Hodonín B..................... 34
7. SKST Mart Hodonín C..................... 33
8. CDU Sport ST Ostrava..................... 32
9. MK Řeznovice B................................. 32
10. KST Olomouc..................................... 19

Ludvík Belcredi

Tenisový klub Líšeň pořádá 3. ročník

Tenisový klub Líšeň pořádá 11. ročník

dvouhra

neregistrovaných ve dvouhře

Turnaje dětí v tenisu

Datum:
Místo:
Zahájení:
Kategorie:
Systém:
Startovné:
Ceny:
Občerstvení:
Přihlášky:

sobota 12. 5. 2018
tenisové kurty u lesního lomu, ul. Střelnice, Líšeň
8.30 hod.
chlapci, dívky do 15 roků – mladší, starší
vyřazovací – podle počtu a věku přihlášených
zdarma, účastníci obdrží drobnou upomínku
hráči na prvních třech místech obdrží věcné ceny
zajištěno
do pátku 11. 5., 20.00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz

Partnerem akce je
Městská část Brno-Líšeň

Turnaje v tenisu

Datum:
Místo:
Zahájení:
Kategorie:
Systém:
Startovné:
Ceny:
Občerstvení:
Přihlášky:

sobota 26. 5. 2018
tenisové kurty u lesního lomu, ul. Střelnice, Líšeň
8.30 hod.
účastnit se mohou neregistrovaní hráči (muži, ženy)
vyřazovací – podle počtu přihlášených
200 Kč/hráč
hráči na prvních třech místech obdrží věcné ceny
zajištěno
do pátku 25. 5. 20.00 hod., L. Breicetl,
tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz

Partnerem akce je
Městská část Brno-Líšeň
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