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Jak do Líšně? Léto přinese uzavírky, nepojedou ani tramvaje
Město Brno a další správci komunikací každý rok na léto plánují řadu oprav.
Letos se obzvlášť nepříjemně dotknou
obyvatel Líšně. Uzavřené budou klíčové
silnice, výluka čeká i jediné tramvajové
spojení do Líšně.
Sotva si obyvatelé Líšně pomalu zvykli na uzavřený most v Zábrdovické ulici,
budou muset skousnout další dopravní
komplikaci.
Silničáři totiž kvůli dosluhujícím
technologiím uzavřou druhou důležitou
spojnici Líšně s centrem města – Husovické tunely. „Na červenec a srpen letošního roku plánujeme úplnou uzavírku tunelů. Důvodem je dosažení hranice životnosti technologií v tunelu a z toho plynoucí
zvýšená poruchovost s ohledem na stáří
jednotlivých zařízení i zhoršující se dostupnost potřebných náhradních dílů,“
sdělila MF Dnes mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.
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V době uzávěrky Líšeňských novin ještě
nebyly známé objízdné trasy, dá se ale předpokládat, že se v okolí budou tvořit kolony
i v méně vytížených prázdninových měsících. „Situace bude podobná jako u uzavírky
Zábrdovického mostu, kdy mají zpoždění
linky 25 a 26. Tentokrát se doprava přesune
na Provazníkovu,“ vysvětlil pro Brněnský
deník ředitel DPMB Miloš Havránek.
Právě dopravní podnik chystá pro Líšňáky na prázdniny další nepříjemnost. Hodlá
totiž opravit trať v Jedovnické ulici v úseku
mezi Ostravskou a Novolíšeňskou. Tramvaj
číslo 8 bude od července do konce srpna odkloněna do smyčky v Juliánově, kde se bude
střídat s linkou 12. Tramvaj číslo 10 pak bude
končit úvraťově v zastávce Krásného.
Náhradní dopravu do celé Líšně pak budou muset zajistit autobusové linky 55 a 78.
Vytížený tak bude zejména přestupní uzel
u Dělnického domu. Autobusy by nicméně měly být podle DPMB v době výluky po-

síleny tak, aby nápor cestujících zvládly.
Ani tak však dopravním komplikacím
nebude konec. ŘSD totiž plánuje omezení
provozu také v ulici Otakara Ševčíka. Silničáři chtějí přes prázdniny opravit povrch v úseku od Černovického mostu po
křižovatku s Táborskou ulicí. Provoz by
měl ale být zajištěn vždy alespoň ve dvou
ze čtyř pruhů.
Když vezmeme v potaz i další už probíhající uzavírky, bude cestování v následujících měsících pro obyvatele Líšně
krušné. Musí se totiž vypořádat také s už
zmíněným uzavřeným mostem přes Zábrdovickou ulici, uzavřený Cejl, nebo
s komplikacemi spojenými s přeložením
tramvajové tratě na Dornychu. K tomu se
mohou přidat i nepříjemnosti v samotné
Líšni, kdy dopravu omezuje například výstavba trolejbusové trati a její konečné ve
smyčce Jírova.
Jan Spěšný, foto: Lukáš Karnet

1

Zprávy z radnice

Informace o volbách
do Evropského parlamentu

Jedlý park nebo moštárna?
Hlasujte pro zajímavý projekt

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24. a 25. května 2019. Dne 24. května 2019
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25.
května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
(více na www.brno-lisen.cz).

Už jen do 15. května se mohou lidé zapojit se svými nápady do
projektu Dáme na vás. V něm mohou Brňané rozhodovat o části
rozpočtu. Letos do participativního rozpočtu město vložilo 35 milionů korun, kterými podpoří ty projekty, které budou nejúspěšnější v internetovém hlasování.
Mezi projekty, které o podporu usilují, je několik úzce spojených
s Líšní. Hlasovat na www.damenavas.cz tak můžete například pro
vznik „Jedlého parku“ u Sedláčkovy ulice, cyklopark mezi Líšní a Vinohrady, novou cyklostezku mezi Slatinou a Líšní nebo vznik komunitní moštárny v zahradě orlovny.
Pouze ty projekty, kterým se podaří do 31. května získat alespoň
300 „líbí se mi“, postupují dál k posuzování realizovatelnosti ze strany úřadu, který vyhodnotí, zda projektu nebrání například majetkoprávní překážky, zda není v rozporu s jinou strategií města či
dlouhodobými plány v oblasti. V listopadu pak proběhne finální
hlasování.

Růžena Dračková,
technicko-organizační pracovník na úseku voleb

Reklamace poškozené
komunikace na ul. Kubelíkova
Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsme prostřednictvím
interpelací členů vedení MČ řešili několik problémů, se kterými se na
nás obracíte. Jedním z nich byla několikametrová prasklina na vozovce v horní části ulice Kubelíkové. V místě praskliny dochází
k sesuvu svahu i s odlomenou částí silniční vrstvy. Upozornili jsme
na končící záruku díla „Prodloužení komunikace Kubelíkova, Brno-Líšeň“.
V rámci interpelace jsme požádali i o protokol o předání a převzetí díla mezi dodavatelem a MČ Líšeň, která byla v zastoupení města Brna investorem akce. Dle protokolu záruka končí v květnu 2019.
Protokol nebyl součástí podkladů zápisu Kontrolního výboru
z října 2018, který šetřil věcné i investiční nesrovnalosti stavby. Byl
dán podnět na MMB Odborem interního auditu a kontroly.
Výstavba silnice, zejména její základové a nosné vrstvy před položením asfaltového povrchu, mohla i být narušena nepovolenou
výstavbou, a to budováním několik metrů hlubokých kanalizačních
šachet.
Na základě naší interpelace se pan místostarosta, Martin Příborský, situací zabýval, řešil ji a nechal odborně posoudit stav i příčinu
vzniku vady na komunikaci. Následně u zhotovitele uplatnil reklamaci v záruční době a vyzval zhotovitele k opravě díla.
Věříme, že po opravě bude silnice bez problémů a dalších vad
sloužit obyvatelům lokality a jejím hostům.
Včasným upozorněním a rychlým jednáním se podařila uplatnit
záruka včas a ušetřit tak finanční prostředky naší městské části.
Jde to i z opozice.
Vážíme si Vaší podpory a důvěry. Chceme se co nejaktivněji podílet na tom, aby Vám v naší Líšni bylo dobře. Kdykoliv nás prosím
kontaktujte buď osobně nebo na našem mailu info@spoluvlisni.cz.
Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Výdejní termíny potravinové
banky Klára pomáhá z.s.
Organizace Klára pomáhá z.s. distribuuje ve spolupráci se
spolkem Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
potraviny a drogerii zdarma pro pečující a pozůstalé. Výdejní
místo je v naší poradně pro pečující v Brně-Líšni na Poliklinice
Horníkova (Horníkova ul. 34).
Výdejní dny jsou přibližně ve dvoutýdenních intervalech.
Přijít může každý, kdo doma dlouhodobě pečuje
(nebo donedávna pečoval) o někoho blízkého.
Je vhodné se předem nahlásit na mailovou adresu:
lukas.karnet@klarapomaha.cz,
nebo na tel. čísle: 733 678 819 (stačí sms).
Nejbližší výdejní termíny jsou:

16. května, 28. května, 11. června, 25. června
vždy od 9.30 do 12.00
PhDr. Lukáš Karnet
koordinátor pro styk s veřejností
konzultant Klára pomáhá z.s

Zveme občany
na veřejné zasedání
Zastupitelstva
MČ Brno-Líšeň,
které se koná
ve čtvrtek 23. 5. 2019
ve velkém sále radnice
MČ Brno-Líšeň, Jírova 2
v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ
Brno-Líšeň je možno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání
Zastupitelstva a Rady MČ
Brno-Líšeň naleznete aktuálně na
www.brno-lisen.cz.
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Líšeň známá i neznámá
Mariánské údolí a vrty s artéskou vodou
– přírodní chlouba Líšně
První jarní víkend se vydařil díky slunečnému a teplému počasí. Nedočkavé davy
turistů se hrnou z autobusů na konečné linky
č. 55 nebo přijíždějí vlastními auty na začátek
Mariánského údolí. Této výchozí části se původně říkalo Ho kůlně (U kůlny) podle kůlny na sušení sena na louce severně od Pernikářova mlýna. Mariánské údolí získalo název podle Marie hraběnky z Fünfkirchenu
(1798–1860), provdané Belcredi. Je ale nutné
si uvědomit, že ještě po 2. světové válce se jako Mariánské údolí v mapách označovala
spodní část dnešní Ondráčkovy ulice, to je
od soutoku Mariánského a Líšeňského potoka až po vtok jejich společných vod do Říčky.

Ocitneme se v prvohorách, konkrétně ve starší části období zvaného
karbon (spodní karbon,
zhruba před 360 až 325
miliony let ). Obecně se
jedná o mořské usazeniny, převážně tvořené
úlomky starších hornin
o různé zrnitosti. Podle toho pak mluvíme
o prachovcích (zpevněný prach), pískovcích či
drobách (zpevněný písek) a horninách tvořených valouny – slepencích (zpevněný štěrk). Současnost a dávná minulost v Mariánském údolí. První jarní
Úlomky hornin sem květiny na slepencové skále staré kolem 330 milionů let nedaleko
přinášely velké řeky Muchovy boudy.
od západu, z prostoru
dnešní Českomoravské vrchoviny, kde tehdy vhodné ji převařovat. Pro neutralizační reakci se podobné vody předepisují při překyselevzniklo vysoké pohoří.
Hned na počátku naší cesty je zajímavý ní žaludku. Vydatnost pramene je kolem 2
vpravo od nás ležící Zukalův kopec. Ten pře- litrů za minutu a teplota při výtoku 9–12 oC.
Úlomkovité horniny spodnokarbonskévážně tvoří střídání břidlic, vápnitých pískovců až vápenců s písčitou příměsí. Horni- ho stáří nelze přehlédnout na levé straně
ny je možné si prohlédnout nejlépe v údolí údolí za Kadlcovým mlýnem před hrází prvstoupajícím od restaurace U raka. Geologové ního rybníka. Jde o starý dávno opuštěný
toto střídání hornin nazvali podle obce Po- lom podél cesty, kde jsou střípkovitě se rozdolí jako podolské souvrství. Jeho zvětrává- padající černé břidlice se silnějšími lavicemi
ním v mnohem teplejším třetihorním klima- drob (varieta pískovce) a dále masivních sletu se na povrchu Zukalova kopce vytvořily penců. Z hráze prvního rybníka zvaného
menší vyloučeniny (konkrece) železných „U Kadlcova mlýna“ vidíme na protější strarud. Na vrcholové plošině kopce s krásným ně za skupinou borovic stráň slavného líšeňrozhledem do kraje je doloženo pravěké osíd- ského pravěkého a raně středověkého hradislení přinejmenším od mladší doby kamenné. ka Staré Zámky. Před touto strání odbočuje
Na další pozoruhodnost narazí turista nahoru k líšeňskému hřbitovu lesní cesta,
Líšeňský vrt s vytékající vodou u sportovního
v
údolní
rovině (nivě), když půjde po stezce kterou nepochybně v 9. století n. l. vyjížděly
hřiště v Mariánském údolí.
mezi plotem fotbalového hřiště a Říčkou. Je od Říčky na hradisko těžké vozy naložené
Z konečné autobusu č. 55 lze vyrazit na to uzavřená vystupující roura Líšeňského zbožím. Ve spodní části byla tato cesta tehdy
výlety v podstatě na všechny světové strany. vrtu, z níž stále vytéká bez čerpání pramínek rozšířena záseky do skály, v horní naopak
My se tentokrát podíváme dnešním Marián- vody. Jde tedy o artéský pramen, což zname- nasypáním kamene. Hradisko bylo postaveským údolím po nejpoužívanější trase smě- ná, že zdrojové území vody se nachází výše no na ostrožně, která obtéká ze tří stran Říčrem k Muchově boudě a dále na sever. V pro- a vrt se provrtal pod tzv. napjatou hladi- ka a bezejmenný potůček od líšeňského hřbistředí jakých hornin povede naše cesta? nu podzemní vody. Celková mineralizace si- tova. Díky tomu a příkrým svahům tak bylo
ce nepřesahuje 1000 přirozeně chráněno proti nepřátelům, tato
mg/l, v materiálech ochrana byla navíc vylepšena kamennými
Národního registru valy.
Přes vody druhé nádrže nesoucí jméno
pramenů a studánek
vodu zařazují mezi „Pod hrádkem“ vidíme na protější straně
minerální díky uni- údolí svahy další ostrožny, tentokrát se na ní
kátnímu
složení. nachází zřícenina Horákovského hradu. PoMá mít zvýšený ob- dle pověsti měly být Staré Zámky s protilehsah hydrogenuhliči- lým Horákovským hradem spojeny koženým
tanu sodného (Na- mostem.
Na východní straně hráze třetího rybníHCO3), což způsobuje její alkalickou ka „U Muchovy boudy“ vystupují skaliska
reakci. Není tedy tvořená slepenci, v jejichž okolí na počátku
dobrá k dlouhodo- jara rostou hojně modré podléšky. Pokud
bému pití, navíc se projdeme kolem Muchovy boudy, tak hned
v ní mohou vzácně za můstkem přes Říčku narazíme na další vrt
objevit koliformní
pokračování na straně 4
Spodnokarbonské slepence ve starém lomě za Kadlcovým mlýnem.
bakterie, proto je
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Líšeň známá i neznámá

obestavěný kamenem. Výtok vody z něj je v poslední době
velmi slabý nebo žádný. Voda obsahuje hydrogenuhličitan
vápenatý Ca(HCO3)2 s mineralizací do 800 mg/l, má tedy
vyšší tvrdost. Rovněž obsah železa je mírně zvýšený, obsah
dusičnanů je pod 2 mg/l. Z mikrobiologického hlediska
byla voda při posledním šetření nezávadná, podobně jako
z Líšeňského vrtu (Národní registr pramenů a studánek,
zveřejněny jsou rozbory vody z prosince 2013).
Pokračujeme-li ještě kousek dále směrem k vodní nádrži „Pod Hornekem“, ocitneme se již v naprosto jiných
horninách. Jsou to černé lavicovité vápence z konce devonu a začátku karbonu, které dostaly název hádsko-říčské
vápence. Jsou součástí geologické jednotky, které nese
jméno líšeňské souvrství. Stáří hádsko-říčských vápenců
se pohybuje mezi. 370 až 350 miliony let, jsou tedy zčásti
starší než předcházející úlomkovité horniny. Tyto vápence
byly nebo jsou těženy v lomech na Hádech, v Lesním lomu
či v lomech u Mokré.
Antonín Přichystal

Zvrásněné (zprohýbané) hádsko-říčské vápence u cesty k nádrži „Pod Hornekem“.

DLK STROMÍK, LMŠ MARIÁNKA, DLK KVÍTEK
vás zvou na letní příměstské tábory 2019
Tábory jsou pro děti ve věku 3–7 let, které ještě nechodí do školy. Jeden tábor v pozořickém Stromíku je i pro školní děti, se samostatným
programem i zázemím. Podrobnosti s odkazy na přihlášku najdete
na www.lesnikavyl.cz.

8. 7.–12. 7. Stromík: Bláto až za ušima II.

Co všechno se dá dělat v blátě? A co všechno se dá dělat s blátem
a s hlínou? Zažijeme blátivou hlínu všemi smysly a od čvachtání
v blátě se dostaneme až k osobitým veledílům. Tábor je pro předškolní
děti (3–7 let).

8. 7.–12. 7. Mariánka:
Námořnická výprava za dobrodružstvím

Já, kapitán všech moří, hledám šikovné a silné námořníky (holky
i kluky) na velkou dobrodružnou výpravu za oceán. Tábor je pro
předškolní děti (3–7 let).

15. 7.–19. 7. Kvítek: Cesta okolo světa

Viete čítať z mapy? Plavili ste sa už niekedy na lodi po Zelenom
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oceáne? Navštívili ste už niekedy ostrov Agát, kde sídli drak? Odvážnym šťastie praje! Tábor je pro předškolní děti (3–7 let).

22. 7.–26. 7. Stromík: My jsme muzikanti

Zvuky hudebních nástrojů, zvuky zpěvu, zvuky lesa a přírody, zvuk
vlastnoručně vyrobeného nástroje! Taková hudba se ponese vzduchem na našem táboře. Tábor je pro předškolní (3–7 let) i školní děti
(7–10 let).

29. 7.–2.8. Kvítek: Pohádkové dřevotvoření

Jak to asi vypadá v pohádce? Vydáme se na velkou dobrodružnou
cestu, plnou kouzel, proměn. Můžeme se stát kouzelnou vílou, zvířátkem, princem, princeznou nebo čarodějem. Tábor je pro předškolní děti (3–7 let).

5. 8.–9. 8. Mariánka: Živý svět zvířat

Vydáme se na dobrodružnou cestu lesem a budeme objevovat život
zvířat, která tam žijí. Budeme si na zvířátka hrát a nějaká si i vyrobíme. Tábor je pro předškolní děti (3–7 let).
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pizzy
zdarma!

ZAPLATÍ VÁM
POLOVINU PIZZY
U FIDELA

Jak získat odměnu od LCOS?
2. Slevu na pizzu lze uplatnit U Fidela po
předložení originální účtenky v den uskutečnění
nákupu (rychlost vydání pizzy záleží na vytíženosti
restaurace) nebo do 5 dní od nákupu (vydání
pizzy pouze v čase od 14 do 18.30 hod.).

1. Nakupte v květnu v jedné z uvedených prodejen v LCOS (Drogerie a domácí potřeby, Lékárna
Masarova, Sklizeno a Bikemax) v minimální
hodnotě 300 Kč na jedné účtence a získáváte
50% slevu na 1 ks celé pizzy.

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

KVĚTNOVÉ VÝHODNÉ CENY
Aulin gel 100 g
Bepanthen Plus, krém 30 g
Canespor 1x denně, krém 15 g
Prostamol UNO 320 mg, 90 cps
GS Laktobacily Forte21 30+10 cps
Cemio RED3 90 cps
Voltaren Emulgel 150 g
Panadol Novum 500 mg, 24 tbl
Procto-Glyvenol krém 30 g
Ibalgin 400 mg, 48 tbl
Faktu čípky 20 ks
Calcichew D3, 60 žvýkacích tbl
Hylak forte 100 ml
Proenzi Intensiv 120+60 tbl
Biopron Forte 30+10 cps
ATARALGIN 50 tbl
Imazol krémpasta 30 g na mykózu
Brufen 400, 100 tbl
Additiva Multivit.+Mineral 40+20 šum. tbl

149 Kč
149 Kč
149 Kč
649 Kč
209 Kč
599 Kč
249 Kč
35 Kč
139 Kč
79 Kč
139 Kč
149 Kč
179 Kč
499 Kč
249 Kč
159 Kč
129 Kč
119 Kč
271 Kč

PROMOAKCE

LÉKÁRNA MASAROVA
20.5.2019
TEREZIA COMPANY
DÁREK K NÁKUPU

LÉTO SE BLÍŽÍ
Spofaplast Mini lékárnička mix 20 ks 45 Kč
GS Betakaroten Forte
s měsíčkem 80+40 cps
199 Kč
Loperon proti průjmu 20 cps
129 Kč
Parasoftin exfoliační ponožky, 1 pár 139 Kč
Panthenol Omega mléko 250 ml 145 Kč
Eucerin
opalovací řada
150 Kč/1ks

3. Podmínkou získání 50% slevy je ponechání originální účtenky U Fidela za účelem daň. evidence
marketingové akce. Slevy se nesčítají. Změna
akce vyhrazena. Více informací na www.lcos.cz,
www.ufidela.cz a v prodejnách LCOS.
SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

JAK CHUTNÁ
BIO SÝR?
ka

ochutnáv

Farmářská zralá BIO
gouda.
Po celý KVĚTEN akční cena

65 Kč

/ 100g

můžete se těšit na chřestový
krém a jiné speciality oblíbené
jarní pochoutky
Posezení na zahrádce již v provozu

u

Chrestové
speciality

fid
ela

(Platnost nabídky 29.4.–26.5.2019)

CE
RESTAURA

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

GRILOVACÍ
STŘEDY
začínáme poledním
menu a končíme
večerním grilováním

ELEKTROKOLA
s garancí nejlepší ceny

BRNO - LÍŠEŇ, Masarova 7

www.bikemax.cz

Program – květen 2019
Sobota 11. května, od 13.00 hod.
Líšeňský pivní festival

Třetí ročník zábavy, která má říz. Přijďte ochutnat 60 druhů piva
ze 17 pivovarů. Doprovodný program: koncerty kapel Saville Row,
Supertesla, Bakama a PKT, soutěže s pivní tématikou a klání v pojídání za účasti mistra maxijedlíka Jardy Němce. Novinka – letos se
na festivalu bude čepovat do skla! Akci pořádá Líšeňský pivovar.
Okolí LÍŠEŇSKÉHO PIVOVARU, Kotlanova 5. Vstupné: 80 Kč.

Sobota 18. května, od 14.00 hod.
Národopisná slavnost Františka Svobody
a Josefa Trávníčka

14.00 – Vzpomínka na Františka Svobodu a Josefa Trávníčka na líšeňském hřbitově na ulici Šimáčkova. Průvod krojovaných odtud
vyjde na náměstí Karla IV. a na zahradu Orlovny.
Program na zahradě Orlovny:
15.00 – Vystoupení Národopisného spolku Pálava, Národopisného
souboru Líšňáček, sboru Cvrčci při ZŠ Holzova, souboru Do tance
s radostí, Cimbálové muziky Líšňáci, souboru Stará Líšeň a Národopisného souboru Líšňáci.
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). Akci pořádá Národopisný soubor Líšňáci ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň.
Líšeňský hřbitov (průvod od 14.00 hod.) a Zahrada Orlovny,
Holzova 7 (program od 15.00). Vstupné dobrovolné.

Neděle 19. května, 16.00 hod.
Divadlo kjógen: Kučimane (Papouškování) +
dětská divadelní dílna

Krátká japonská komedie kjógen „Papouškování“ v podání dětských herců Divadla kjógen. Po představení následuje divadelní
dílna s ukázkami hereckých technik komedie kjógen. Papouškování je vhodné pro děti od 5 let.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné: 60 Kč (předprodej) / 80 Kč (na místě).

Pátek 24. května, 15.00–22.00 hod.
Noc kostelů – Silní onkoláci

V rámci Noci kostelů proběhne vernisáž výstavy fotografií z dokumentárního projektu Silní onkoláci. Ten představuje portréty 12
onkologicky nemocných nebo vyléčených pacientů. Cílem projektu bylo vyobrazit jednotlivé osoby s tím, co jim bylo při jejich boji
největší oporou a pomáhalo v překonání nemoci. Celý večer bude
věnován jednomu z onkologických bojovníků, který svůj boj loni
v srpnu prohrál.
Program:
16.00 – vernisáž fotografického dokumentu
16.15 – vystoupení školního pěveckého sboru Cvrčci (ZŠ Holzova)
pod vedením Mgr. Lenky Hrubé
17.00 – představení přítomných osob v projektu
18.00 – volná zábava, doprovodný program
19.10 – koncert Marek Kolařík & Garáž Band
Doprovodný program: dětské hry, tvořivá dílna pro nejmenší.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Pohankova 18,
Brno-Líšeň. Vstupné dobrovolné.
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Sobota 25. května, 16.00–19.00 hod.
Klobouková slavnost – Rodinné piknikové
odpoledne na Kostelíčku

Co můžete čekat: příjemnou atmosféru, divadlo pro děti – Divadlo
Špílberg, vystoupení tanečního kroužku Do tance s radostí, dílnu
na výrobu klobouků, pokoření líšeňského rekordu o nejvíce klobouků na m2. A co Vás nečeká? Plnění úkolů, stanoviště ani fronty.
Přineste si deky, dobrou náladu a něco dobrého na společný stůl.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na Dělňák (Klajdovská 28). Akci pořádá Rodinné centrum Pastelka ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň.
Kostelíček (Kaple Panny Marie), Brno-Líšeň. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 30. května, 19.00 hod.
Galavečer Tanečního klubu Stabil

Taneční show namíchaná z vystoupení malých tanečních nadějí,
šikovných účastníků tanečních kurzů a úspěšných sportovních tanečních párů. Pro všechny návštěvníky bude připraveno malé občerstvení. Akci pořádá Taneční klub Stabil ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

Pátek 31. května, 14.00 hod. (pro maminky
a seniory) a 16.00 (pro pracující rodiče)
ZUŠ Open: Happening Na čem ulítáme

Základní umělecká škola Antonína Doležala v Brně ve spolupráci
s Kulturním centrem Líšeň co nejsrdečněji zve na happening se
spoustou hudby, zpěvu, kreseb, divadla a tance NA ČEM ULÍTÁME.
A to v den, ve kterém 420 základních uměleckých škol po celé republice veřejně prezentuje svoji činnost, své umění, smysl svého
poslání. Start pod širým nebem na hřišti vedle Dělňáku, další hudební a taneční produkce pak bude pokračovat v prostorách sálu
tamtéž. Vezměte s sebou i své známé, kteří uvažují o zápisu svého
dítěte do naší ZUŠky...
Zahrada a sál DĚLŇÁKU Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma.

Sobota 1. června, 14.00–18.00 hod.
Dětský den na Dělňáku

Po celé odpoledne bude návštěvníky malé i velké bavit Divadlo historie v pohybu EXULIS.
Stanoviště:
• Střelnice Robina Hooda – lukostřelba pod dohledem střelmistra
• Kubb – středověká outdoorová hra zaměřená na přesnost a strategické myšlení
• Středověký úpol – zkouška obratnosti
Program:
15.00 – d’Artagnanova zkouška (komponovaný program z období
baroka, v hlavních rolích d’Artagnan, Athos, Porthos a Aramis)
16.00 – Černá známka (akční show z období zlatého věku pirátů)
17.00 – Toulky českou minulostí (výlet do období středověku,
do časů vlády krále Karla IV.)
A aby tradice zůstala zachována, na Dělňák opět přivítáme naše
čtyřnohé kamarádky z Lamacentra Hády.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Kurzy, kluby, setkání – květen 2019
KURZY A CVIČENÍ

Kulturní centrum Líšeň nabízí volná místa v kurzech a cvičeních:
Pondělní jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Pondělí 17.00–18.00 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20. května
Čtvrteční jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Čtvrtek 9.00–10.00 hod. Nejbližší lekce: 2., 9., 16. května
Angličtina pro seniory – začátečníci
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 12.30–14.00 hod. Nejbližší lekce: 15., 22., 29. května
Angličtina pro seniory – mírně pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 14.15–15.45 hod. Nejbližší lekce: 15., 22., 29. května
Angličtina pro seniory – pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 10.15–11.45 hod. Nejbližší lekce: 15., 22., 29. května
U všech kurzů a cvičení je jedna zkušební lekce zdarma. A dále se
platí pouze poměrná část kurzovného do konce pololetí nebo školního roku. Jazykové kurzy jsou přizpůsobeny studentům 55+ s důrazem na konverzaci. Pokud se ukáže, že jste neodhadli míru jazykové pokročilosti, nevadí – po dohodě s lektorkou je možné přejít
do jiné, adekvátní skupiny.

Šachový klub

Pondělí 6., 13., 20., 27. května, 16.00–20.00 hod.
K partii zveme hráče všeho věku, od šachových mistrů po naprosté
začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Klub se schází vždy pondělí v čase 16.00–20.00 hod. K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani
přihláška (s výjimkou účastníků do 18 let, kdy je nutný souhlas zákonného zástupce). Vstup je zdarma.

Tarokový klub

Úterý 7., 14., 21., 28. května, 17.00–20.00 hod.
Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Lektor Karel
Kabelka. Klub se schází v úterý v čase 17.00–20.00 hod. K návštěvě
klubu není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.

Setkání Klubu českých turistů,
odbor Lokomotiva Brno

Pondělí 20. května, 15.00 hod.
Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní pobočka Klubu českých turistů. Klub přijímá nové členy, na výlet s ním
můžete vyrazit i jako „nečlenové“. Účast na setkání je zdarma.

Seniorský klub Réva

Čtvrtek 2., 9., 16., 23., 30. května, od 14.00 hod.,
není-li uvedeno jinak
Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco
prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit.
Návštěvníci se také mohou zúčastnit programu Kulturního centra
Líšeň za zvýhodněných podmínek. Koordinátor Silvie Dražanová.
Klubová setkání probíhají ve čtvrtek od 14.00 hod. (není-li uvedeno
jinak). K návštěvě klubu není zapotřebí registrace ani přihláška (ty
jsou nutné pouze u některých kapacitně omezených akcí a aktivit
– např. u exkurzí). Vstup je zdarma, není-li uvedeno jinak.

PROGRAM SETKÁNÍ NA KVĚTEN
Čtvrtek 2. května 2019 od 13 hod.
EXKURZE DO OBORY SOKOLNICE – Komentovaná procházka oborou, pozorování jelenů a daňků s odborníky Lesní pedagogiky Školního lesního podniku Křtiny zakončená táborákem. Buřty s sebou!
Sraz v 13.00 hod. v Sokolnicích u zámečku (sídlo domova pro seniory). Individuální doprava na místo setkání, autobus č. 151 z nám.
Karla IV. odjíždí v 12.16 hod. Délka trasy cca 2 km terénem a lesními
cestami, trasa je fyzicky náročnější.
Čtvrtek 9. května 2019 od 14 hod.
TROŠKU Z TRÉNINKU PAMĚTI – Posezení u kávy s trénováním paměti a pozornosti.
Čtvrtek 16. května 2019 od 9.45 hodin
EXKURZE DO TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE KOJÁL – Kapacita je omezena. Místo na exkurzi je nutné si rezervovat předem e-mailem
(info@kclisen.cz), nebo telefonicky (734 313 653). Sraz nejpozději
v 9.45 u hlavního vchodu u vysílače u obce Lipovec. Před vstupem
na exkurzi je nutné podepsat návštěvnický formulář, jinak nebudete do areálu vysílače vpuštěni. Vzhledem k členitosti terénu není
exkurze možná pro vozíčkáře a špatně pohyblivé osoby. Doprava
– individuální, spojení IDOS možné přes Blansko, Jedovnice a Vyškov, zastávka autobusu Krásensko–rozcestí. Vstup zdarma.
Čtvrtek 23. května 2019 od 14 hod.
POSTAVENÍ PACIENTA V ZDRAVOTNÍM SYSTÉMU ČR – Beseda
s Poradnou Dialog aneb Práva pacienta. Jak na volbu lékaře, dostupnost zdravotních služeb nebo jaké jsou práva na informace.
Čtvrtek 30. května 2019 od 12.45 hod.
BRNĚNSKÉ KAVÁRNY – ZMIZELÉ A SOUČASNÉ. Café Savoy, Café
Spranz, Brichtova kavárna, Bellevue, Esplanade… To jsou jen některé z kdysi věhlasných kaváren. Kde stávaly? Kdo do nich rád chodíval? Procházka městem s TIC Brno. Sraz nejpozději v 12.45 hodin
na nádvoří Staré radnice. Doba trvání cca 2 hodiny. Kapacita je
omezena. Místo na exkurzi je nutné si rezervovat předem e-mailem (info@kclisen.cz), nebo telefonicky (734 313 653). Vstupné
50 Kč, platí se na místě.
Rehabilitační cvičení
Každý čtvrtek, tedy 2., 9., 16., 23. a 30. května, se pro zájemce od
16.00 do 17.00 hod. koná rehabilitační cvičení pro seniory, které
vede Petra Sušická. K účasti není zapotřebí registrace ani přihláška. Vstup je zdarma.
Počítačová poradna
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony,
vezměte je s sebou. Počítačová poradna se koná ve dnech 9. a 23.
května od 15.00 do 17.00 hod. K účasti není zapotřebí registrace ani
přihláška. Vstup je zdarma.
Všechny naše kurzy, cvičení a kluby fungují v prostorách
volnočasového centra KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
(není-li uvedeno jinak)
Kontaktní osoba: Silvie Dražanová,
mobil: 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA VYBRANÉ AKCE A POŘADY
• online na portálu SMSTICKET.cz • v Líšni: Copycentrum Líšeň (Jírova 10)
• v centru Brna: TIC Brno (Panenská 1), prodejna Indies (Poštovská 2), Dům pánů z Lipé (nám. Svobody 17).
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
mobil: 731 564 418 | e-mail: info@kclisen.cz | FB: kulturnicentrumlisen | www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň
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Kam v Líšni
2. 5.–21. 5.
2. 5. 13.00		

Exkurze do obory Sokolnice. Buřty sebou.

4. 5.

10.00–13.00

Běh Komory daňových poradců v Mariánském údolí.

6. 5.

16.00–20.00

7. 5.

17.00–20.00

Tarokový klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

7. 5.

14.00–17.00

Zápis do Lesní mateřské školy Mariánka.

čtvrtek
sobota

Líšeňská pasáž zve na výstavu „Zakázané

ovoce“. Obrazy Kateřiny Tomanové.

Sraz v 13.00 v Sokolnicích u zámečku (sídlo domova pro seniory). Seniorský klub Réva.
Čtvrtý ročník závodu určeného pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.
Více informací na www.kdpcr.cz.

pondělí

Šachový klub. K partii zveme hráče všeho věku, od šachových mistrů

po naprosté začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

úterý

úterý

Podrobnosti k zápisu a přihláškám najdete na www.lesnimarianka.cz.

7. 5.			 Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

úterý

9. 5.

14.00		

9. 5.

8.30		

11. 5.

13.00		

11. 5.

8.00–13.00

Farmářské trhy. Ulice Jírova.

13. 5.

16.00–20.00

Šachový klub. K partii zveme hráče všeho věku, od šachových mistrů

14. 5.

17.00–20.00

čtvrtek

Seniorský klub Réva.

čtvrtek

Běh líšeňských škol pod záštitou starosty.
Letos poprvé v Líšeňské rokli. Pořádá Salesko.

sobota

3. Líšeňský pivní festival. Líšeňský pivovar Kotlanova 5 a přilehlé okolí.
Vstupné 80 Kč.

sobota

pondělí

po naprosté začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

úterý

Tarokový klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

14. 5.			

Vystoupení souboru Líšňáček ke Dni matek.

16. 5.

Exkurze do televizního vysílače Kojál.

úterý

9.45		

čtvrtek

Klub seniorů. ÚMČ Jírova.

Rezervace předem: info@kclisen.cz, tel. 734 313 653. Sraz nejpozději v 9.45 u hlavního vchodu
u vysílače u obce Lipovec. Vstup zdarma. Seniorský klub Réva.

18. 5. 14.00		
sobota			

Národopisná slavnost Františka Svobody
a Josefa Trávníčka. Líšeňský hřbitov (průvod 14.00), Zahrada Orlovny,

18. 5.

9.00–16.00

Turnaje žáků U15 o pohár primátorky města Brna.

18. 5.

8.45		

19. 5.

13.30		

19. 5.

14.00		

sobota

Prezentace – Líšeňský dráček. Dětský cyklistický závod od 1 do 13 let.
Pořádá Život na kolech. Areál rokle, vedle dětského hřiště. Startovné 50 Kč.

neděle

neděle

Holzova 7, 15.00. Za nepříznivého počasí se průvod nekoná a akce se přesouvá
na Dělňák Líšeň (Klajdovská 28). Vstupné dobrovolné.

Pořádá FC Zbrojovka. Stadion Kučerova, Líšeň.

sobota
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Trošku z tréninku paměti. Posezení u kávy s trénováním paměti a pozornosti.

Turnaje dětí v tenisu, 4. ročník.

Pořádá Tenisový klub Líšeň a 2 Trenéři s.r.o. Přihlášky: tel.: 774 742 947, lbreicetl@nbox.cz.

Dětské odpoledne – Hurá, přijel cirkus! Salesko, Kotlanova 13.

líšeňské noviny

Kam v Líšni
19. 5.

16.00		

20. 5.

15.00		

20. 5.

16.00–20.00

21. 5.

17.00–20.00. Tarokový

23. 5.

14.00		

24. 5.

16.00–22.00

25. 5.

16.00–19.00

27. 5.

16.00–20.00

Šachový klub. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

28. 5.

17.00–20.00

Tarokový klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

30. 5.

12.45		

Brněnské kavárny – zmizelé a současné. Café Savoy, Café Spranz,

30. 5.

19.00		

31. 5.

13.00–19.00

31. 5.

14.00 (pro maminky a seniory) a 16.00 (pro pracující rodiče)

neděle

pondělí

čtvrtek

pátek

Setkání klubu českých turistů, odbor Lokomotiva Brno.
Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní pobočka Klubu českých turistů.
Klub přijímá nové členy, na výlet s ním můžete vyrazit i jako „nečlenové“.
Účast na setkání je zdarma.

pondělí
úterý

Divadlo Kjógen: Kučimane (Papouškování) + dětská dílna.

Vhodné pro děti od 4 let. Po představení následuje divadelní dílna.
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč předprodej / 80 Kč na místě.

Šachový klub. Lektor Karel Pelikán. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.
klub. Lektor Karel Kabelka. Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

Postavení pacienta ve zdravotním systému ČR.

Beseda s Poradnou Dialog aneb práva pacienta. Jak na volbu lékaře,
dostupnost zdravotních služeb nebo jaké jsou práva na informace. Seniorský klub Réva.

Noc kostelů – Silná „12tka“. Líšeňská fara –

fotografický dokumentární projekt SILNÁ „12tka“, který přináší portréty 12 onkologicky
nemocných nebo vyléčených pacientů. Jeho cílem je vyobrazit jednotlivé osoby s tím, co jim bylo
při jejich boji největší oporou a pomáhalo v překonání nemoci. Celý večer bude věnován jednomu
z onkologických bojovníků, který svůj boj loni v srpnu prohrál.
16.00 – vernisáž fotografického dokumentu
16.15 – vystoupení školního pěveckého sboru Cvrčci (ZŠ Holzova) Mgr. Lenky Hrubé
17.00 – představení přítomných osob v projektu
18.00 – volná zábava, doprovodný program
19.10 – koncert Marek Kolařík & Garáž Band
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Pohankova 18, Brno-Líšeň. Vstupné dobrovolné.

sobota

Klobouková slavnost. Rodinné piknikové odpoledne na Kostelíčku.
Za nepříznivého počasí se akce přesouvá na Dělňák Líšeň (Klajdovská 28).
Pořádá RC Pastelka. Vstupné dobrovolné.

pondělí
úterý

čtvrtek

Brichtova kavárna, Bellevue, Esplanade… Procházka městem s TIC Brno.
Sraz 12.45 hodin na nádvoří Staré radnice. Rezervace předem:
info@kclisen.cz, tel. 734 313 653. Vstupné 50 Kč. Seniorský klub Réva.

čtvrtek

Galavečer Tanečního klubu Stabil. Taneční show.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

pátek

Jarní „Blešák“ v Efetě. Denní stacionář Effeta, Strnadova 14.
ZUŠ Open: Happening Na čem ulítáme

pátek

Vezměte s sebou i své známé, kteří uvažují o zápisu svého dítěte do naší ZUŠky...
Zahrada a sál DĚLŇÁKU Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma.

1. 6.

14.00–18.00

sobota

5. 6.			

Dětský den na Dělňáku. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.
Finále Krajského poháru JmKFS.

neděle

15.00 předzápas žáků, 17.30 utkání mužů.
Pořádá JmKFS ve spolupráci SK Líšeň. Stadion Kučerova, Líšeň.

květen–září

Venkovní ping-pong pro širokou veřejnost každý den.

líšeňské noviny

Zahrada Orlovny, Holzova 7. Pálky, míčky svoje.
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ZŠ Masarova

ZŠ Horníkova

Drogová kriminalita a my

Vize ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.

Na začátku dubna se naše šesté a sedmé ročníky zúčastnily preventivního programu Drogová kriminalita a my v roce 2019. Tato
akce se uskutečnila v Divadle Bolka Polívky pod patronátem protidrogového oddělení hl. města Prahy. Žákům byly představeny nejčastěji užívané návykové látky v České republice a jejich vliv na fyzický
i psychický stav člověka, který těmto látkám podlehne. Žáky zejména
zaujaly reálné případy osob, které se do styku s těmito drogami dostaly.

K dosažení úspěchu musíme mít jasnou představu o směru, kterým se chceme ubírat. Tato představa neboli VIZE, popisuje budoucí
cílový a ideální stav, kterého chce naše škola svojí strategií dosáhnout.

Mgr. Jan Gryc

Výstava Barvy jara
Letos žáci navštěvující školní družinu přivítali jaro výstavou
svých výrobků. Výstava probíhá v prostorách šaten a rodiče si ji tak
budou moci v klidu projít během třídních schůzek.

Naše vize:
„Jsme skvělá škola. V příznivém prostředí naplno rozvíjíme
potenciál nás všech. Připraveni do života letíme s radostí k moudrosti.“
K naplnění této vize jsme zpracovali koncepci rozvoje školy. Jedná se o dlouhodobý plán, včetně hlavních cílů, které chceme průběžně naplňovat.
Celou koncepci naleznete na našem webu zshornikova.cz v sekci
dokumenty školy.
Jsme školou spolupracující – otevřenou – všeobecnou – aktivní
(SOVA).
Tři hlavní body naší koncepce rozvoje:
– Udržíme si zdravé klima a pozitivní vztahy.
Péče o žáky i zaměstnance – sounáležitost ke škole a k jejím cílům,
rozvoj potenciálu všech, udržení spokojenosti. Otevřená komunikace. Příjemné pracovní prostředí.
– Zlepšíme výsledky VVP (vých.-vzděl.procesu) – zaměříme se na
výkon.
Podpora kritického myšlení (práce s informacemi, čtenářská gramotnost), osobnostního rozvoje, snažíme se vzbudit vnitřní motivaci. Učíme komunikovat. Zaměření na všeobecný přehled a rozvoj
dovednosti s důrazem na Aj, M, Čj, Tv, EVVO.

Okna, dveře, nástěnky i okolí vrátnice zkrášlily obrázky žáků
s jarní tematikou. Každé oddělení školní družiny pojalo tematiku
jara po svém. Někteří žáci vyráběli tzv. lapbooky, v některých odděleních převažovaly skupinové práce, v jiných odděleních si každý žák
vytvořil vlastní obrázek, který si bude moci po skončení výstavy odnést domů. Díky tomu můžeme obdivovat výtvarné zpracování jarní
louky, stromů, motýlků, brouků a dalšího hmyzu. Žáci neopomněli
ani Velikonoce, které jsou s jarem pevně spojeny.
Všem žákům děkujeme za nadšení, s jakým se na výstavě podíleli a bez něhož by výstava nemohla vzniknout.
Mgr. Veronika Plíšková, Zdeňka Chaloupková

Dětská vědecká konference
Na začátku dubna se na naší škole uskutečnil druhý ročník Dětské vědecké konference. Letos se přihlásilo devět dětí, z nichž většina
jsou žáci prvního stupně. Témata, která děti zpracovávaly, byla různorodá. Společně jsme se vydali do živočišné i rostlinné říše, do světa moderních technologií, uměleckým i peněžním směrem a zjistili
jsme také, k čemu nám slouží rodokmen. Všichni žáci prokázali
spoustu znalostí, schopnost pracovat s odbornou literaturou a zároveň si vyzkoušeli, jaké to je přednášet před obecenstvem. Diváci, kterými byli spolužáci z různých tříd i někteří rodiče, pokládali dětem
spoustu otázek. Jsme moc rádi, že pozvání přijala i paní místostarostka Iva Kremitovská a podpořila tak děti i tuto akci na naší škole.
V letošním ročníku našli odvahu vystoupit Matěj Růžička, Jan Stoklasa, Daniel Nikodým, Jan Tupec, Pavel Václavek, Leona Vyparinová, Viktor Kadét, Filip Boháček a Jakub Nábělek. Prezentace sklidily
velký úspěch a ohlas u diváků a rozhodně si zaslouží uznání. Přednášející žáci byli za své úsilí a prokázané schopnosti oceněni diplomy
s drobnými odměnami. Odborná porota ještě vyhodnotí nejlepší práce a vyhlásí je při příležitosti oceňování nejlepších žáků školy. Vážíme si také spolupráce rodičů, kteří svým dětem poskytli cenné rady
a podporovali je při práci.
Mgr. Renata Miková
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– Chceme, aby náš žák byl slušný, prospěšný a uměl řešit problémy.
Má k tomu potřebné znalosti a dovednosti, zná sebe a stále se rozvíjí, kriticky myslí. Spolupracuje a je pozitivní. S úsměvem pak může „vyletět“ do světa.

Týden vody
Celý týden nás ve školní družině provázela voda. Od pondělí jsme
si povídali o nezbytnosti vody v našem životě a na naší planetě. Každý si vyrobil kapičku do našeho družinového deště.
Během celého týdne si všechna družinová oddělení vyzkoušela
několik pokusů nejen s vodou. Vyráběli jsme lávovou lampu, hráli
jsme si s barvami na vodní hladině a zjistili, že i ve vodě je vzduch.
Ve středu jsme se všichni sešli v druhém oddělení u klavíru
a děti v rámci svého oddělení vzpomínaly, které písně spojené s vodou
znají. Nakonec jsme si všechny tyto písně společně zazpívali.
Pátek 22. března, kdy je oficiálně Světový den vody, jsme oslavili
modrým oblečením a společnou fotkou.
Celý týden utekl jako voda a společně jsme si ho užili!
Markéta Brlicová

English Star
Dne 6. 3. se uskutečnila na základní škole Bakalovo nábřeží soutěž English Star. Jak název napovídá, jednalo se o soutěž v anglickém
jazyce. Své znalosti si zde porovnaly děti 1.–5. tříd.
Naši školu reprezentovali Viktor Kyncl, Zora Janků, Siana Dimitrova, Linda Košťálová, Eliška Ličmanová, Vojtěch Koukal a Šimon
Doležel.
V konkurenci 15 škol jsme dosáhli výborných výsledků.
Tým složený ze zástupců 1. a 2. tříd (Viktor Kyncl, Zora Janků,
Siana Dimitrova, Linda Košťálová) obsadil 2. místo.
Eliška Ličmanová v kategorii 3. tříd získala 1. místo.
Všem zúčastněným děkujeme za krásnou reprezentaci školy, paním učitelkám za kvalitní přípravu a gratulujeme.
líšeňské noviny

ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Holzova

Květinománie na ZŠ Novolíšeňská

Dárek ke Dni učitelů

Žáci 5. B uspořádali pro své kamarády jarní soutěž Květinománie. Zúčastnilo se celkem třináct tříd – od malých prvňáčků až po
velké deváťáky. Třídy si vyzvedly cibulky narcisů a následně se o ně
měsíc staraly. Parta z 9. A s nadsázkou přiznala, že květině dokonce
zpívala. Květina pak jejich prosbě vyhověla a vykvetla sedmi květy
najednou. Zahanbit se pak nedaly ani 3. A a 2. C. Ostatní zahradníci
a zahradnice však také nepřišli zkrátka, sladká odměna a dobrý pocit
z příjemně přivítaného jara čekaly na konci března na všechny. No
a protože to přece jen byla soutěž, vítězové dostali svou výhru – „štěstíčko“ pro štěstí, třeba do dalších soutěží.

Zástupci 5.–9. tříd v rámci Žákovské rady několik týdnů připravovali překvapení ke Dni učitelů. Letos se rozhodli přichystat svým
učitelům neobvyklý dárek.
V den narození Jana Amose Komenského, 28. března, jednu vyučovací hodinu dovolili pedagogům odpočívat a sami se zhostili jejich role. Na výuku si připravili výklad o J. A. Komenském, po kterém
následovala tematická hra, v níž žáci jednotlivých tříd ukázali, co si
z výkladu zapamatovali. Členové Žákovské rady navštívili všechny
třídy na Pohankově i Holzově ulici a na vlastní kůži si zkusili, co
práce učitele obnáší.
Reakce na tuto akci byly na všech stranách pozitivní. Učitelé ocenili připravenost vyučujících žáků a jejich odvahu předstoupit před
plné třídy, žáci přivítali zpestření výuky a netradiční formou se dozvěděli řadu informací o životě a díle Učitele národů.
Vyučující dívky a chlapci odcházeli z hodin s příjemnými pocity
a hrdí na to, jak svůj úkol zvládli. Komenský by měl nepochybně
radost.

Alice Mikulášková, Barbora Vrbatová, 5. B

Z lavic do lesa
Dne 28. března se žáci naší školy zúčastnili prvního kola běžecké
soutěže Z lavic do lesa. Jedná se o dvoudílnou sérii přespolních běhů.
Účel této sportovní soutěže je vytáhnout žáky z lavic a vést je ke sportovnímu životu.

Mgr. Irena Dvořáková Pisková

ZŠ HOLZOVA

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

ZAHRADNÍ SLAVNOST
ČTVRTEK 6. 6. 2019
V 18:00 HOD.
Závod se konal v Kohoutovicích na ZŠ Pavlovská. Trať byla dlouhá 900 metrů, vedla polní cestou až do blízkého lesa a zase zpět. Vítězem v kategorii 5.ročníku se stal Štěpán Chaloupka, který svým
časem čtyři minuty doběhl s dvouvteřinovým náskokem před favoritem ze ZŠ Pavlovská.

Svatopluk Kolařík

Školní ples ZŠ Novolíšeňská
V březnu se uskutečnil už sedmý reprezentační ples naší základní školy. Tuto významnou společenskou akci zahájil pan ředitel Novák slavnostním proslovem, v němž mimo jiné přivítal hosty, poděkoval sponzorům za bohatou tombolu a přivítal kapelu, která celý
večer hrála k tanci. Během prvního bloku, kdy kapela Kolorez hrála,
se postupně osmělovali první tanečníci, aby si osvěžili taneční kroky.
Jakmile přišla na řadu polonéza, kterou nacvičili žáci devátého ročníku, sál oněměl krásou mladých děvčat a mládenců. Děvčata zvolila
pro tento večer dlouhé bílé šaty a chlapci černé kalhoty, bílé košile
s kšandami a slavnostní vzhled umocnili motýlkem. Po předtančení
jednotlivé třídy poděkovaly svým třídním učitelům za vedení a za
pevné nervy, které s nimi měli. Tato dojemná chvíle vyvrcholila tancem deváťáků s rodiči. Deváťáci si nacvičili také taneční „půlnoční
překvapení“. Zvolili si skladbu od krále popu Michaela Jacksona
a nechyběl ani tradiční „moonwalk“, typická bílá rukavička a jiné pro
Jacksona charakteristické pohyby. Žáci obě vystoupení zvládli na
jedničku s hvězdičkou a paní učitelky, které s nimi pravidelně nacvičovaly, můžou být velmi pyšné.
Během večera žáci a některé paní učitelky prodávali přítomným
hostům lístky do tomboly, která i letos byla velmi bohatá a pestrá.
„Malá tombola“ byla již tradičně obohacena o lístky s různorodými
vtipy, aby se kupující alespoň pobavili, jestliže nic nevyhráli. Naopak
velká tombola byla mnohem napínavější díky hodnotným výhrám.
Jakmile se rozdala poslední cena z tomboly, celý sál se vrátil zpět do
víru zábavy.
Mgr. Jana Mrázková

líšeňské noviny

ZA BUDOVOU ŠKOLY NA HOLZOVĚ 1
SZŠ Evangelické akademie
Nestůjte a pomozte
Jsme žáky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie
v Brně-Líšni a rozhodli jsme se zapojit do Evropských sborů solidarity s projektem „Nestůjte a pomozte“. Je nás dohromady pět a naším
cílem je naučit veřejnost, jak se chovat v krizových situacích. V rámci tohoto projektu už jsme navštívili rodinné centrum Pastelka, senior klub Réva a ZŠ Holzova.
Přijďte si nacvičit co dělat, když se dítě dusí, jste účastníky dopravní nehody nebo Vaše blízká osoba je ohrožena na životě. Můžete
si také vyzkoušet, jak se používá AED.
Máte možnost navštívit náš workshop v pátek 24. května 2019
od 13 hodin. Bude se konat na zahradě školy na adrese Šimáčkova 1, Brno-Líšeň (bývalá klášterní škola). Projekt je určen pro širokou veřejnost od malých dětí až po seniory.

Líšeňské Gymnázium, ZŠ a MŠ AKADEMIA
přijímá žáky do oboru všeobecné gymnázium
(osmileté i čtyřleté), do první třídy ZŠ i do MŠ.
Zájemci nechť individuálně píší na mail
akademy@akademy.cz
nebo volají na tel. 544 211 547
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Školství

Radost v Radosti

Stalo se

Závodníky v Salesku popoháněl
vítr v zádech

Sezóna odrážedel, motorek a koloběžek je
úspěšně zahájená. Proběhl další ročník akce
„Hrajeme si na závodníky“.

Úterní odpoledne jsme s oratoří vyrazili na
výlet. Směr byl jasný, Mariánské údolí. A cíl?
Nechat se ošlehat větrem, užít si slunečné odpoledne, pojezdit na všemožných dopravních prostředcích a v ideálním případě si nezpůsobit žádnou zdravotní újmu. Výlet se
nám vydařil, počasí bylo hezké a dokonce
jsme si sjeli i bobovou dráhu. Bez zmrzliny by
to samozřejmě nešlo a potom nám už jen bylo líto, že to tak rychle uteklo. Ale jedna věc
je jasná! Příště zas!
Verča Tomečková

Chystá se

Slunečné, ale také velmi chladné počasí neodradilo asi padesát malých závodníků na
odrážedlech, motorkách a koloběžkách, aby
přijeli za námi do Saleska a vyzkoušeli nejrůznější dovednosti. Skládání puzzle, koulení pneumatiky, kruhový objezd, slalom, jízda tunelem a převážení nákladu na velké tatrovce to byly disciplíny, za které dostali do
karty závodníka razítko. S plnou kartičkou
razítek mohli závodníci projet závěrečný závod a po projetí brány si už jeli rovnou pro
medaili a reflexní přívěšek. Krásné dopoled-

2. 5., 9.30–12.00, Klub maminek
Nošení dětí v šátku a nosítkách (0–2 roky).
16. 5., 9.30–12.00, Klub maminek
Společný výlet.
29. 5. Závěrečný koncert klavíru a flétny
Ukončení školního roku.
25. 5. Florbalový turnaj
o pohár sv. Filipa Neriho.
Třináctý ročník Běhu líšeňských škol pod
záštitou pana starosty o poháry se letos uskuteční ve čtvrtek 9. května od 8.30 do 13.00
letos poprvé v líšeňské rokli, poblíž tramvajové zastávky Kotlanova. Přijďte podpořit své
děti, sourozence či kamarády. Přibližně 200
dětí líšeňských škol se v průběhu dopoledne
proběhne po cestičkách rokle. Závod odstartují ráno nejmladší prvňáčci a v průběhu dopoledne se vystřídají všechny věkové kategorie základních a středních škol. Celý program uzavřou nejstarší studenti.
S celým týmem Saleska se na vás těší
Jakub Jeřábek – hlavní organizátor.

Dětské odpoledne v Salesku
ne končilo společným hledáním ztracené
zlaté náušničky, kterou se podařilo najít, tak
radost byla veliká.
Za přípravný tým Martina Kosíková

Oratoř v Mariánském údolí

Že prý brusle, koloběžky a kola…?
Ano, tak tedy nasedáme a jedeme!

na téma

Hurá, přijel cirkus!

v neděli 19. května 14.00–16.30 hodin
tradičně u Saleska, Kotlanova 13.
Zveme všechny, kdo si chtějí zahrát,
zasoutěžit a pobavit se.
Těšíme se na vás!

Vážení čtenáři, rád bych se s Vámi podělil
o zkušenost z MŠ Radost v Líšni, a tím i pochválil a poděkoval za vše, co tato školka dětem i rodičům nabízí. Jako rodiče, kteří jsme
zakusili docházku do mateřské školy ještě
v dobách totality, jsme velmi mile překvapeni
lidským a citlivým přístupem a laskavým vedením dětí, který ani dnes není samozřejmostí, a který podněcuje děti k samostatnosti,
kreativitě a kladným vztahům s vrstevníky
(i autoritou – např. podávání ruky paní učitelce při příchodu i odchodu).
Do kolektivu třídy mají volný vstup sourozenci i rodiče a během návštěvy třídy je umožněn volný pohyb po třídě, což usnadňuje dětem adaptaci ve školce. Prostředí kolektivu je
tak sociálně bezbariérové. Přes stálý režim
pevných týdenních aktivit je zajišťován také individuální přístup ke každému dítěti
zohledňující jeho osobní potřeby – např. logopedická průprava, kterou velmi oceňujeme,
stejně tak taichi, které je prospěšné pro rozvoj
motoriky.
Dětem je nabízen pestrý program jako
součást týdenních aktivit. Od září děti navštěvovaly solnou jeskyni, účastnily se dopravní
výuky, navštívily hvězdárnu, Zetor galery,
Dopravní hřiště na Riviéře, knihovnu, akvaristickou prodejnu, shlédly několik divadelních
a hudebních představení v prostorách školky,
společně pekly muffiny a vánoční cukroví,
pracovaly s keramickou hlínou, povídaly si
o zdraví a knihách aj. Některé aktivity jsou
společné rodičům i dětem (táboráky, lampiónový průvod, výlety…).
V neposlední řadě patří velký dík i školní
jídelně. Jsem přesvědčen, že kvalitou svého
jídla, mimochodem velmi chutného, pestrého
a voňavého, předčí mnohé jiné. Zde bychom
chtěli podpořit odpovědné osoby ve vedení naší radnice v zachování kuchyní při každé MŠ,
aby případným dovážením jídla neklesala
zbytečně jeho nutriční hodnota a mohli jsme
našim dětem zachovat tu zdravější variantu
stravování.
V neposlední řadě patří poděkování flexibilně pracujícímu Klubu rodičů při MŠ a lidskému vedení celé MŠ, paní ředitelce R. Konečné.
M. Tesař

Orel jednota Brno-Líšeň
srdečně zve malé i velké sportovce
(širokou veřejnost)
na venkovní ping-pong

Kdy: každý den (květen–září)
Kde: zahrada Orlovny, Holzova 7
K dispozici budou dva venkovní
ping-pongové stoly (pálky+míčky svoje).
Činnost Orla finančně podporuje
MČ Brno-Líšeň.
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Spolky a sdružení

SILNÍ
ONKOLÁCI

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ

Z DOKUMENTÁRNÍHO PROJEKTU

Pátek 24. 5. 2019, od 15:00

dvůr líšeňské farnosti
Pohankova 18
Brno – Líšeň

vystoupí:

Marek Kolařík
& Garáž Band
Cvrčci

Školní pěvecký sbor
ZŠ Holzova
doprovodný program:

dětské hry
tvořivá dílna pro nejmenší
Akce se koná v rámci
Noci kostelů
občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné

Program:
16:00 – zahájení vernisáže
fotografií, úvodní proslov
16:15 – vystoupení školního pěveckého sboru Cvrčci,
ZŠ Holzova pod vedením Mgr. Lenky Hrubé
17:00 – 18:00 – představení přítomných osob v projektu
18:00 – 19:00 – volná zábava, doprovodný program v rámci projektu
19:10 – 22:00 – Marek Kolařík & Garáž Band

O projektu:
Fotografický dokumentární projekt sestavuje portréty 12-ti onkologicky nemocných nebo vyléčených pacientů. Cílem
projektu bylo vyobrazit jednotlivé osoby s tím, co jim bylo při jejich boji největší oporou a pomáhalo v překonání nemoci.
Celý tento večer bude věnován jednomu z onkologických bojovníků, který svůj boj loni v srpnu prohrál.
Pořádá:

Doprovodný
program:

Občerstvení
zajišťuje:

Mediální
servis:

Uklízíme Líšeň

Ve dvou dubnových víkendech po sobě
se řada dobrovolníku z Líšně vydala na lov
odpadků, a to třeba v rámci akce Ukliďme
Česko. Mezi nimi byla i pionýrská skupina
91. PS Hády. Přes nepříznivé počasí se 6. dubna ráno sešlo kolem třiceti dobrovolníků.
„Odpadky jsme sbírali jak v líšeňských ulicích, tak v rokli, kolem silnic a dostali jsme se
až na Velkou Klajdovku a k vysílači. Po cestě
jsme potkali spoustu lidí, kteří se o naši činnost zajímali. Někteří si pak od nás vzali pytle a začali uklízet také,“ uvedla Kateřina Hájková z PS Hády.
Mezi nejčastější nálezy podle ní patřily
nedopalky, plastové láhve, plechovky a obaly
od jídla. Podařilo se ale najít i části auta, boty
nebo staré polámané reklamní cedule zahozené v lese. Celkem pionýři sesbírali přes 100
kg odpadu.
líšeňské noviny

Silní Onkoláci
Rozhovor s autorem fotografií
SILNÍ ONKOLÁCI.
V rámci chystané vernisáže onkologického fotografického projektu, který bude při
Noci kostelů ve dvoře líšeňské fary, jsme položili autorovi projektu Marku Kolaříkovi
několik otázek.
n Marku, můžeš se nám ve stručnosti představit?
Pocházím z Líšně, pracuji jako zdravotně-sociální pracovník pro Úrazovou nemocnici. Ve volných chvílích se věnuji fotografii,
převážně dokumentární a portrétní a především hudbě.
n Jak ses dostal k onkologické tématice?
Již dříve jsem chtěl udělat určitý dokumentární projekt. Když jsem studoval na
VOŠ, vytvořili jsme společně se spolužačkami takový, na podporu Domova sv. Markéty
v Brně, který pomáhá týraným ženám s dětmi. Poté jsem objevil web Denisy Czíglové –
onkologické pacientky, která společně se
mnou tvoří v Líšni prezentovaný fotografický projekt. Na své internetové stránce píše
svůj příběh o průběhu nemoci, a jak díky
tomu musela změnit třeba svoji životosprávu.
n Jak jste oslovili nemocné/vyléčené pacienty?
Napsali jsme společně s Denisou na Facebook, že hledáme lidi do tohohle projektu, co
by se nebáli o své nemoci mluvit a sdílet svoji zkušenost s ostatními. Ihned nám pár lidí
napsalo, že se jim nápad líbí a půjdou do toho
s námi, za což jim moc děkujeme.
n Kdy jste začali fotografovat?
Začalo se v únoru 2018 a pokračovalo po
celý rok. Záleželo především i na aktuální
zdravotní situaci fotografovaných, neb někteří podstupovali náročnou léčbu, dojížděli
na focení do Brna, čehož si velice ceníme.

V sobotu 13. dubna pak proběhl už patnáctý ročník akce Jarní čištění Říčky v Mariánském údolí, kterou pravidelně pořádá
Tábornický klub Sokoli z České tábornické
unie ve spolupráci s městskou části Brno-Líšeň a Povodím Moravy.
Sešlo se něco přes 40 odhodlaných pracantů všeho věku. „Za tři hodiny práce se
nám podařilo vyčistit oba břehy, koryto řeky
i přilehlou cestu od konečné zastávky autobusů až po hráz prvního rybníka. Vyčistili
jsme rovněž parkoviště na konečné zastávce
autobusů a zaneřáděný prostor naproti restaurace Eldorádo. Nákladní auto na své korbě odváželo přes 50 velkých těžkých pytlů
odpadků a spoustu dalšího harampádí,“
uvedla za organizátory Marie Vaňková.

n Co je cílem projektu?
Cílem je ukázat, že tito lidé, kteří si prošli
nebo ještě stále procházejí onkologickým
onemocněním, umějí žít každý den. Chtěli
jsme je zachytit v co nejpřirozenějším světle
a ve chvílích, které jim v nejtěžším období
pomáhaly překonávat těžkou nemoc.
Podařilo se nám mezi fotografované zařadit i jednoho líšeňského občana, který se
nebál o svém boji promluvit a předává tak
svým životním příběhem optimismus.
Tímto děkuji všem, kteří se tohoto projektu zúčastnili a srdečně Vás zvu na zmíněnou vernisáž výstavy v pátek 24. 5. 2019 od 16
hod. a na koncert do dvora líšeňské fary. Celý program bude věnován jednomu loni zemřelému onkologickému pacientovi.

(redakčně zkráceno)

Za redakci LN
Petra Švehlová
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Zajímá Vás práce u ryze české tradiční společnosti?
Máte zájem být součástí kolektivu našich zaměstnanců?
Jsme českou maloobchodní sítí zaměřující se na prodej potravin, drogistického a průmyslového zboží.
Hledáme kolegy na prodejnu v Brně-Líšni na ulici Náměstí Karla IV. 28.
PRODAVAČ/KA OBSLUŽNÉHO ÚSEKU
PRODEJ MASA A UZENIN

-

Co by Vám nemělo chybět:
- zájem pracovat v týmu
- zodpovědnost k plnění úkolů
- schopnost udržovat pořádek na pracovišti
- pečlivost

Nabízíme:
zázemí stabilní a ekonomicky silné společnosti
samostatnou a zajímavou práci
práci v dynamickém profesionálním týmu
příspěvek na stravování, dovolenou, životní pojištění
zaměstnanecké výhody
Nástupní mzda od 18 000 Kč.

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail kariera@jednota.cz, nebo vyplňte jednoduchý interaktivní formulář dostupný u každého zveřejněného inzerátu na
internetových stránkách www.jednota.cz, v sekci O nás – Kariéra.
Více informací poskytne Bc. Lucie Skácelová, na telefonním čísle 725 941 438, případně 519 500 958.
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P rod e j ná po 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–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Říkáse,se,žežetrpělivost
trpělivost růže přináší.
přináší.
Říká
Říká se, že trpělivost růže
růže přináší.
My Vám přinášíme

My
Vám
přinášíme
My
Vámrestauraci,
přinášíme
zámeckou
zámeckou
restauraci,
nazámeckou
kterou
jsterestauraci,
trpělivě čekali.
na
kterou
jste
trpělivě
čekali.
na kterou jste trpělivě čekali.

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

svatby, rauty, oslavy
otevřeno denně 11 - 22 h

Pohankova 8, Brno - Líšeň, Zámek Belcredi
Pohankova
8, Brno - Líšeň, Zámek Belcredi
www.zameckaruze.cz

Pohankova 8, Brno - Líšeň, Zámek Belcredi

Otevíráme
Otevíráme
Otevíráme
DUBEN 2019
DUBEN
2019
DUBEN
2019

inzerce
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tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

n Práce pokrývačské, tesařské, klempířské, PVC folie, montáž
střešních oken. Tel. 604 303 554, e-mail: Plotteror@seznam.cz.
n Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS: 739 059 029. Děkuji.
n Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
n VYMĚNÍM obecní byt 2+kk po rekonstrukci na Synkově ulici.
Nová kuchyně, dlažba, v koupelně vana, za OB 3+1 s balkonem.
Nabídněte – dohoda. Tel. 733 604 999 nebo 732 475 929.
n Muže i ženy na HPP, zkr. úvazek i s OZP na pozice vrátný, recepční a dozory v muzeu. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
n HLEDÁM ŠIKOVNÉHO TECHNIKA, který dokončí moje nápady
v oboru radiotechniky a elektrotechniky. Nabízím 200 Kč/hodinu. e-mail: unceslav@zoznam.sk, jarkry@yandex.com.
n MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
n REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
n KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
n MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč
n 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.
n Kosmetika, pedikúra, epilace, zám. Belcredi, park. u vchodu, 739 150 260.
n SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, hledá uklízečku
a recepční. Jedná se o HPP. Požadujeme dobrý zdravotní stav a bezúhonnost. Nástup dohodou. Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.

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

Myslíme na vaše trávení:
Gallax 15 ml – 79 Kè, Espumisan 50 tobolek – 89 Kè,
Carbo Medicinalis 20 tablet – 49 Kè.

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

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

AKCE:

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

nádržka
geberit
3.990 Kč
od
4.290
původní
cena Kè
6.280 Kč

ové
koupelnavení
vyb

ŠIROKÁ NABÍDKA

OBKLADŮ
a DLAŽEB

od SLEVA
Skříňka
s umyvadlem
1790 Kè
10%

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

1 890 Kč
2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

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

Pronájem nového obchodního prostoru „BEAUTY SALON“
Ulice Houbalova, Líšeò, plocha 128 m2, 5 samostatných
jednotek, sociální zaøízení a recepce, 2 parkovací stání.
Vhodné pro kadeønictví, kosmetiku, manikúru a pedikúru, masáže, tetování.

22.800 Kè/mìsíc • Tel. è. 601 270 870

www.zasluncemzs.cz

DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU

Borotín 17, okres Blansko, pouze 50 km od Brna
Co nabízíme:

Kontaktujte nás, tady se budete cítit jako na zámku:
Tel.: 734 235 886, 734 235 927
Email: krepelova@zasluncemzs.cz
socialnipracovnice@zasluncemzs.cz

• Bezbariérové zaøízení v klidné obci, obklopené parkem.
• Plnì vybavené jedno a dvojlùžkové byty (vèetnì kuchyòky a soc. zaøízení).
• Možnost celodenní stravy, obìdy – výbìr ze tøí menu.
• Poskytování registrované peèovatelské služby dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách od 7:00 hodin do 19:00 hodin.
• Recepèní služba 24 hodin.
• Obvodní lékaø, kadeønice, pedikérka, kavárna s obèerstvením.
• Zajišśujeme osobní pøístup, milou a pozitivní spoleènost po celý den.
• Množství aktivit – infra sauna, víøivka, tìlocvièna, masáže, skupinová cvièení,
spoleèenská knihovna, aktivizaèní programy.
• Velký park sloužící k aktivnímu i pasivnímu odpoèinku – venkovní fitness,
jezírko s potùèkem, šachy, možnost bylinkové zahrádky.

Sport

SK Líšeň je ozdobou města
Fotbalová Líšeň míří vzhůru. Naplňuje se tak úsilí mnoha nadšených lidí spjatých s líšeňským fotbalovým klubem pod taktovkou Karla Hladiše. Před čtvrtstoletím vypadal cíl hrát v Líšni druhou ligu jako výstřední sen bývalého hráče. Nicméně vytrvalost
a houževnatost s jakou se do realizace tohoto fotbalového snu pustil a výběr nadšených kolegů do realizačního týmu se Karlu Hladišovi a Líšni vyplácí.
Rekapitulací posledních 30 let se nám poodkrývá náročná cesta, kterou fotbalový klub SK Líšeň urazil. Prvním krokem bylo
získání hlavní travnaté plochy darem od pánů Karla a Ludvíka Belcredi. Následně vybudování umělé trávy, oprava Orlovny, výstavba
tribuny, pořízení nafukovací haly, otevření výcvikového střediska
mládeže a zvládnutím mnoha dalších „drobností“ se podařilo vytvořit funkční fotbalový areál. Materiální zabezpečení by bylo
k ničemu, kdyby nebylo dalších stovek dobrovolníků, kteří bez nároků na finanční odměnu odpracovali tisíce hodin jako trenéři,
podíleli se na správě a údržbě areálu a dále také ochotě a pomoci
rodičů malých fotbalistů. Společně vytvořili zázemí a umožnili,
aby se v Líšni hrál dobrý fotbal.
SK Líšeň míří dál a výš. Líšeň ji na této cestě bude základnou
a oporou, ale bez patronace a pomoci města Brna to již nepůjde.
Věřím, že se nám podaří zástupce města Brna přesvědčit, že SK
Líšeň za to stojí a stane se jedním ze stálých pilířů fotbalu v Brně
a na Jižní Moravě.
Společně s Vámi se těším z dobrého fotbalu v Líšni.
Břetislav Štefan, starosta

Druhý rok provozu nafukovací
haly na ZŠ Novolíšeňská
Nafukovací hala na ZŠ Novolíšeňská má za sebou druhou sezónu. Hala byla v provozu přes zimu od 5. listopadu do 31. března
Všichni účastníci si na nové prostory velmi rychle zvykli a patřičně
si osvojili organizaci a způsob sportování v této hale. V dopoledních hodinách byla hala využívána žáky základní školy v rámci
hodin povinné tělesné výchovy. Každý týden to bylo 20 hodin
a v každé hodině cca 15–20 žáků, celkem za 20 týdnů cca 8.000 dětí,
které měly téměř ideální možnosti ke sportování v zimních měsících. V odpoledních hodinách zde probíhaly sportovní koužky pod
vedením učitelů, zájmová činnost školní družiny a také jsme pod
střechou haly uspořádali turnaje v přehazované a v minivolejbale
těch nejmenších, a to nejen z naší školy, ale i ze škol v okolí, hala
posloužila za 5 měsíců provozu dalším cca 2.000 dětí. V odpoledních hodinách zde trénovali hlavně hráči a hráčky SK Líšeň z řad
přípravek a žáků, ale také malí sportovci z Židenic a Modřic. Každý
týden halu využívalo cca 300 dětí, za dvacet týdnů cca 6.000 dětí.
Ve večerních hodinách „nafukovačka“ patřila široké veřejnosti,
za dvacet týdnů se vystřídalo cca 1.500 dospělých.
O víkendech se letos vytíženost haly oproti prvnímu roku
zdvojnásobila. Probíhaly zde různé turnaje pro děti a mládež,
zúčastnilo se cca 2.000 mladých sportovců.
Celkem halu na tréninky, turnaje, zábavu… navštívilo cca
19.500 nadšených sportovců.
Hala již druký rok splnila na 100 % svůj účel sportovního využití. Byla velkým přínosem v období dlouhé zimní přípravy a patří ještě jednou velké poděkování MČ Brno-Líšeň za její nákup
a uvedení do provozu. Už teď se opět těšíme na její provoz v zimních měsících.
J. Novák, ředitel školy Novolíšeňská,
D. Linger, výkonný ředitel SK Líšeň

Matěj Bačík vyhrál
Zimní Masters Joda cupu
V sobotu 6. 4. se konalo v tenisové hale v Líšni „MASTERS“
zimního okruhu dětí . Okruh nesl název „JODA CUP“ a skládal se
ze šesti turnajů, které se hrály převážně na zmenšeném kurtu. Děti se při turnajích zdokonalovaly v zápasových dovednostech.
Okruhu se zúčastnilo téměř 40 dětí převážně z našeho klubu. Na
jednotlivých turnajích se z vítězství radovali: Nikolka Soldátová
třikrát, Matěj Bačík dvakrát a Barča Skoupá jednou. Tato trojice
také patřila do okruhu největších favoritů. Závěrečného „MASTERS“ se účastnilo dvacet dětí, kterých bylo sedmnáct z našeho
oddílu.
Počasí docela přálo a tak se mohlo hrát i na venkovních kurtech a to přidalo na atraktivitě celého turnaje. Vítězové skupin se
stali Bačík a Soldátová. Druhá místa obsadili Králová a Pozdenkov.
Turnaj pokračoval vyřazovací částí , porážka znamenala konec nadějí na vítězství v turnaji. Mezi posledních osm se probojovali Bačík, Soldátová, Králová, Pozdenkov, Skoupá, Skoupý, Smejkalová.
Osmičku doplnil jediný přespolní Holík z Boskovic. O postup do
semifinále svedly největší bitvu Skoupá s Královou. Z postupu se
nakonec radovala Skoupá po setech 10/8, 7/10, 10/5.
Dalšími semifinalisty byli Bačík, který si lehce poradil se Smejkalovou 10/3, 10/2, Pozdenkov si poradil s Holíkem 10/8, 10/3
a Soldátová nedala příliš šancí bojovně naladěnému Skoupému
10/8, 10/5.
Bojovné zápasy se nekonaly jen o první místo, ale boj byl
o každé místo. Poháry sice byly tentokrát nachystané pro všechny,
ale každý chtěl mít co největší velikost. Páté místo vybojovala Králová, která v zápase o páté místo porazila Holíka 10/8, 10/8 a sedmé
místo vybojovala Smejkalová vítězstvím nad Skoupým 10/7, 10/6.
Určitě by nebylo spravedlivé nepochválit i ostatní účastníky
letošního „MASTERS“. Růžičková, Hanák, Lišková Katka, Mikeš,
Nováček Tobík, Lišková Lucka, Knotek, Bačíková, Nováček Nikolas, Planeta i Moravec určitě zaslouží pochvalu za předvedené výkony.

Závěr turnaje patřil semifinálovým zápasům. V prvním semifinále proti sobě nastoupili Borisek Pozdenkov a Nikolka Soldátová. Borísek chtěl moc do finále, ale Nikolka mu to překazila v třísetové bitvě 10/7, 7/10, 10/8. Druhé semifinále mezi Barčou Skoupou a Matějem Bačíkem bylo rozhodnuto ve dvou setech 10/6, 11/9
pro Matěje. V zápase o třetí místo si Pozdenkov poradil se Skoupou
10/7, 11/9. Finále přineslo chytrou a pestrou hru Matěje a urputnou
obranu Nikolky. Z vítězství se nakonec radoval Matěj Bačík po setech 10/8, 10/8.
Gratulaci za předvedené výkony zaslouží všichni, kdo se turnaje účastnili.
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