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ZDARMA

Do nového roku, který právě začíná,
přejeme vám a vašim blízkým
hlavně zdraví a vše dobré.

Slovo starosty
Vážení Líšňáci,
díky vaší podpoře ve volbách mohu
vstoupit již do pátého roku práce
starosty naší městské části. Děkuji
vám a budu se starat o to, aby se
nám všem žilo v Líšni dobře, pohodlně, spokojeně a aby se naše městská část nadále rozvíjela tak, jak si
přejeme.
V minulém roce jsme se soustředili na opravy a modernizaci hřišť při základních a mateřských školách.
V nadcházejícím roce budou dokončeny tři velké projekty sportovišť při základních školách Masarova, Horníkova a Novolíšeňská. Celkové náklady dosáhly částky 24 mil. Kč. a 85 % uhradíme z fondů EU.
Zastupitelé se shodli, že se vedení samosprávy bude
v následujících letech soustředit na přípravu projektů
v oblasti životního prostředí, dopravy a bydlení. Především však na důstojné a dostupné bydlení pro seniory
a seniorky, abychom dokázali v Líšni nabídnout přijatelné prostředí a služby přátelské k rodině včetně
seniorů.
Břetislav Štefan, starosta

Zveme občany na

veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 29. 1. 2015

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

Líšeòský ples
Kulturní centrum Líšeò – Dìlòák
7. 2. 2015, 19.00 hod.
Zahraje pražská skupina Meteor a novinkou pro tento rok bude vystoupení
big bandu, který pøedstaví známé písnì
s nevšedním nádechem. Vystoupí Zdenìk a Lenka Pøibylovi, mistøi ÈR pro
rok 2014, druzí vicemistøi svìta 2014
ve standardních tancích.

líšeňské noviny

Atmosféru neobyèejného veèera doplní
taneèní skupina Abanico, která zatancuje polonézu a èardáš. Návštìvníky
bude èekat také bohatá tombola a raut.
Vstupenky je možno zakoupit v Kulturním
centru Líšeò – Kotlanka od 10. 1. 2015.
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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané,

společně stojíme na prahu nového roku, který je zároveň prvním rokem
působení nového Zastupitelstva MČ, tedy společné práce vámi zvolených zastupitelů.
Tak jako do života každého z vás přinese právě zahájený rok mnoho
nového, i život naší městské části se bude dále rozvíjet. Snad všichni si
přejeme, aby nám budoucnost přinesla především vše dobré pro naše
rodiny i pro nás osobně. Máme své plány a své představy, kam se náš
život během následujících dvanácti měsíců posune, v čem se změní
k lepšímu nebo zůstane alespoň tak dobrý, jak je nyní. Také prostředí,
ve kterém žijeme, se bude dále měnit a rozvíjet a my všichni věříme,
že se bude jednat především o změny k lepšímu. Přejeme si, aby Líšeň nadále vzkvétala takovým
způsobem, aby byla její podoba v první řadě přínosem pro její současné obyvatele. Pro nás
všechny, kteří zde žijeme – mladé i starší, rodiny i jednotlivce.
Pohoda v rodině záleží na každém jejím členovi, na tom jak se chová k ostatním a jak je
ovlivňuje. Stejně tak to, jak se v Líšni žije, záleží do určité míry na každém jejím obyvateli,
na jeho chování ke svému okolí, na jeho přístupu k věcem veřejným. Budoucnost Líšně jsme
v uplynulém roce ovlivnili velkou měrou výběrem svých zástupců, kteří se v následujícím období
budou správě obce věnovat ať už jako zastupitelé, radní nebo uvolnění členové samosprávy.
Věřím, že práce všech volených zastupitelů bude směřovat k nalézání toho nejlepšího, co pro
Líšeň všichni hledáme, že budeme usilovat o spolupráci i o hledání případných kompromisů.
V nejbližší době bude třeba mimo jiné řešit oblast údržby zeleně a komunikací, která mnoho z vás zajímá, a máte k ní řadu připomínek. Mnohokrát doplňované smlouvy, které MČ
uzavřela před více než deseti lety jsou již zastaralé, některé problémy vůbec neřeší, jsou nejasné
a nepřehledné. Přes snahu na straně MČ i na straně firem zajišťujících údržbu způsobují obtíže.
Jedná se o dlouhodobý a stále odkládaný problém, ale přesto věřím, že se podaří dokončit jeho
vyřešení. Bude to snahou mojí i snahou nově zřízené Komise pro životní prostředí a veřejný
prostor a snad i dalších zastupitelů, kteří se touto problematikou zabývají. Děkuji také vám
všem, kteří svými připomínkami a podněty v této oblasti také pomáháte. Pevně věřím, že nový
rok bude v tomto směru úspěšný a přinese i zlepšení.
Starý rok 2014 je nyní již za námi. Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám v prvním
měsíci roku nového popřála vše dobré, radost, lásku, spokojenost, zdraví, úspěchy osobní i pracovní a schopnost překonávat všechny životní obtíže s optimismem a nadějí.

Návštěva v domovech
pro seniory
Stalo se již tradicí, že v předvánočním
čase navštěvují představitelé líšeňské radnice
seniory žijící v domovech důchodců na ulici
Nopově v Židenicích a na ulici Věstonické
na Vinohradech. Stejně tomu bylo i v letošním roce, kdy se návštěva na ulici Nopově
uskutečnila 3. 12. 2014 a na ulici Věstonické
4. 12. 2014. V obou případech všem přítomným popřál starosta MČ Brno-Líšeň pan
Břetislav Štefan pěkné a šťastné prožití vánočních svátků, pokud možno v rodinném
kruhu mezi svými nejbližšími a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2015. Tyto návštěvy
obohatili svým vystoupením žáci ZŠ Horníkova pod vedením paní učitelky Mikulicové,
kteří si připravili pásmo koled a říkánek
s vánoční tématikou.
Po skončení programu byly líšeňským
seniorům předány dárkové balíčky. Návštěvy v obou domovech se také zúčastnila vedoucí sociálního odboru ÚMČ Brno-Líšeň,
Ing. Ivona Dvořáková a zástupci komise
pro občanské záležitosti při RMČ Brno-Líšeň a pracovníci obou domovů.
V DD Nopova v současné době žije 11
a v DD Věstonická 33 líšeňských seniorů.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům obou domovů
za jejich péči a dobrou práci, kterou svým
svěřencům věnují.
Jan Kozel,
předseda komise POZ

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková, I. místostarostka

Statutární město Brno vyhlašuje
prostřednictvím Bytového odboru
Magistrátu města Brna
výběrové řízení
pro poskytování návratných účelových
zápůjček na opravu a modernizaci
bytových a rodinných domů a bytových
jednotek pro II. etapu roku 2015
dle Pravidel poskytování návratných
účelových zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení města Brna
Termín vyhlášení: 1. 12. 2014
Termín pro podání žádostí: do 15. 1. 2015
Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1. 12. 2014
do 15. 1. 2015 na úřadě městské části, na
jejímž území se opravovaná nemovitost
nachází nebo na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček
jsou k dispozici na úřadech městských částí, v Informačním středisku Magistrátu
města Brna a na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města > Magistrát města
Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor
> Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Brna).
Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB
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Nejstarší občanka Líšně
Dne 25. 11. 2014 se dožila nejstarší občanka
Líšně požehnaných 104 roků života. Při této
příležitosti přišli paní Valachovičové poblahopřát starosta MČ Brno-Líšeň Břetislav Štefan
a předseda komise pro občanské záležitosti Jan
Kozel. Díky všestranné péči rodiny, zvláště
dcery a jejího manžela, může trávit i v tak pokročilém věku zbytek svého života doma mezi
svými blízkými. Domníváme se, že paní Valachovičová patří i mezi nejstarší občany města
Brna.
Uplynulý rok 2014 byl mimořádně bohatý
na oslavy líšeňských jubilantů. Kromě paní Valachovičové se další dva občané Líšně dožili sta
let. Dne 8. 9. oslavila toto jubileum naše líšeňská občanka v domově důchodců na Věstonické
ulici na Vinohradech. Přišli jí poblahopřát
členka RMČ Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

(dnes již 1. místostarostka) a předseda komise
pro občanské záležitosti Jan Kozel.
Dalším oslavencem, který v plné svěžesti
oslavil své sté životní jubileum, byl dne 17. listopadu pan Ladislav Grünfeld. Jubilant žije
u své dcery na ulici Josefy Faimonové a i v tak
pokročilém věku pracuje na zahrádce a je stále
činný ve Svazu bojovníků za svobodu. Kromě
funkcionářů tohoto svazu přišli panu Grünfeldovi k jeho významnému jubileu popřát starosta MČ Brno-Líšeň, pan Břetislav Štefan a předseda komise pro občanské záležitosti, pan Jan
Kozel. Kromě blahopřání předali jubilantovi
dárkový balíček a kytici.
Při této příležitosti si dovolujeme jménem
líšeňských občanů popřát všem jubilantům
hodně zdraví a spokojenosti.
Jan Kozel, předseda komise POZ

KLAS – KLub Aktivních Seniorů
Místo setkávání – farní kavárna ve farním dvoře – každý sudý pátek 16.00–17.30 hod.

Termíny a témata setkání na leden a únor 2015

9. 1. Vítáme nový rok
6. 2. Odpoledne stolních her

23. 1. Naše životní rituály
20. 2. Postní zamyšlení

Jménem všech účastníků vás na setkání srdečně zve animátorka KLASu
Iveta Kolářová a RC Pastelka.

líšeňské noviny

Spolky a sdružení
Program Klubu důchodců
Brno-Líšeň na I. čtvrtletí
2015
Leden 2015:
06. 1. ÚMČ Jírova –
vystoupení souboru „Stará Líšeň“
13. 1. Dělňák – taneční zábava
20. 1. ÚMČ Jírova – přednáška
27. 1. Dělňák – taneční zábava
Únor 2015:
03. 2. ÚMČ Jírova – výroční schůze
10. 2. Dělňák – taneční zábava
17. 2. ÚMČ Jírova – volná zábava
24. 2. Dělňák – taneční zábava – Masopust
Březen 2015:
03. 3. ÚMČ Jírova – vystoupení dětí
ze ZŠ Horníkova k MDŽ
10. 3. Dělňák – taneční zábava
17. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava
24. 3. Dělňák – taneční zábava
31. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava
Vycházky se konají každou středu od 13.00 hod.,
sraz na nám. Karla IV. Zájemci o členství v KD se
mohou přihlásit každé úterý v sále ÚMČ Jírova.
Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé úterý v sále ÚMČ.
Klub důchodců Brno-Líšeň, o.s.

Za tvořením i za zábavou přijďte na Louku
Až Vás přestane bavit sedět doma u televize, až si budete chtít odpočinout od všední
práce, až Vaše děti nebude bavit sáňkování
nebo až se nebudou chtít doma učit, přijďte
za námi na Louku a dopřejte Vám i svým
dětem chvilku aktivní pohody.
Během zimního období jsme pro Vás připravili nabídku tvořivých i zábavných akcí.
Nejprve nás čeká Fotozlepšovák – 24. 1.
2015, 14.00–18.00 hod. Na této sobotní dílně
se dozvíte, jak dodržet správnou kompozici
a jak si dobře nastavit fotoaparát. Co udělat
pro to, aby fotografie nevypadaly fádně. Společně si ukážeme a naučíme se základní úpravy fotografií v programu GIMP.
Pro děti máme připraveny Pololetky ve
Wikylandu – 30. 1. 2015, 9.00–16.00 hod. Děti čeká den plný zábavy, her a návštěva Wikylandu. Příměstský tábor je určen pro děti
od 6 do 12 let.
Další aktivitou je netradiční tvořivá dílna PET ART – Recyklace a umění – 7. 2. 2015,
9.00–12.00 hod. Pet art jako způsob umělec-

ké recyklace. I z obyčejné PET lahve se dá
vyrobit rozmanitá škála dekorací. V dílně se
naučíte pracovat s materiálem z PET lahví/
fólií a pod vedením si vyrobíte drobné objekty, květiny, šperky apod.
V neposlední řadě máme pro Vás připraven Karneval na Louce – 7. 2. 2015, 10.00–
18.00 hod. Veselý maškarní rej s hudbou
a tancem, plný her a soutěží. Těšit se můžete
také na tombolu. Program je určen dětem od
2 do 6 let. Akce se uskuteční ve dvou časech:
10.00–12.00 hod. nebo 16.00–18.00 hod.
Pokud Vás některá z těchto akcí zaujala,
přijďte si ji za námi na zimní Louku užít.

Cvičení pro rodiče s dětmi na Dělňáku

Cvičení pro rodiče s dětmi v RC Pastelka

Podrobnosti ke všem akcím jsou uvedeny na našich webových stránkách

www.louka.luzanky.cz.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky,
pracoviště Louka

V průběhu ledna se můžete přihlásit na naše
pravidelné aktivity:

Cvičení pro rodiče
s dětmi od 8 týdnů
do 5 měsíců v dopowww.pastelka.net
info@pastelka.net ledních a odpolednám. Karla IV. 4
ních hodinách v RC
Brno – Stará Líšeň
Pastelka a Dělňáku
tel.: 725 816 804
ve staré Líšni.
Pasteláček – dopolední hlídání děti
od 2 let v RC Pastelka.
Školka Pastelka od 2 let s provozem
od pondělí do pátku od 6.30 do 16.30
na ul. Poláčkově 13.

Cvičení před a po porodu.
Přírodovědecký kroužek
pro děti pro 1.–3. třídu.

Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi.
Keramické dílny pro děti a dospělé.
Těšíme se na vás.

Školství

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa – Naše přátelství s Lužickými Srby

To jsou oni, naše nová třída, se kterou si
budeme psát, naši noví přátelé.
líšeňské noviny

Již v roce 2008 se nám podařilo navázat
spojení se základní školou Lužických Srbů
v německé Chróščicy, v malém městečku
nedaleko českoněmeckých hranic, kde žije
národnostní menšina Lužických Srbů. Jsou
to nejzápadnější Slované, se kterými nás
pojí nejen jazyk, ale i tradice a podobná mentalita.
Děti se v této škole vedle povinné němčiny učí také český jazyk. Proto uvítaly možnost komunikace s českými dětmi. Od té
doby si děti vyměňují dopisy, vánoční dárečky, píšou si e-maily a hlavně se spolu vídají
prostřednictvím Skypu.
Naše spolupráce se ještě více prohloubila
letos v červnu před prázdninami, kdy jsme se

za našimi kamarády rozjeli přímo do Chróščice. Strávili jsme s nimi nádherné dny. Hráli jsme hry, poznávali jsme jejich tradice,
společně jsme zpívali a dokonce i tančili. Srbské děti si s námi procvičily svou češtinu
a my jsme se naučili několik srbských slovíček.
Loučení bylo smutné, ale už jsme se těšili na novou třídu, se kterou si děti budou opět
dopisovat. A možná nás tentokrát navštíví
oni. O tom, jak naše přátelství pokračuje vás
budeme určitě informovat.
Božemje (srbsky nashledanou)
Učitelé a žáci
z Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa,
Masarova 11, Brno
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Školství

Den předškoláků
Budoucí prvňáčci měli na konci listopadu možnost už tradičně navštívit naši školu
na Den předškoláků. Děti z blízkého i dalekého okolí se v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců přišly podívat do naší pohádkové školy.
Jak může být škola pohádková? Každý den se přece ve škole děje něco pohádkově zajímavého a dobrodružného… Na Den předškoláků to ALE bylo něco extra!
V jídelně školy čekaly dvě královny, od kterých každý předškolák dostal svůj první školácký zápisník, do něj mohl nasbírat až 10
razítek za návštěvu pohádkových
stanovišť po celé škole.
Při rytířském výcviku děti
prokázaly svou zdatnost a odvahu
na opičí dráze v tělocvičně. S veselým klaunem si v družině zaházely
na cíl. V učebnách 1. tříd byla připravena práce na interaktivní tabuli a ve 2. třídě pak stavby hradu
z kostek. Černokněžník a jeho družina v tajemné komnatě odhalili dětem taje počítačů.
S krásnou muchomůrkou a jejími pomocníky si zase mohly děti v učebně hudební výchovy
zatančit hříbečkový tanec. Ve školním klubu se hrály královské hry – nejen pexeso, někteří
hráli dokonce i královské šachy. Přes kouzelné brýle, lupy a mikroskop malí přírodovědci
mohli zkoumat přírodu ve vybavené přírodovědné učebně. Kouzla a čáry poodhalili naši
kouzelníci ve fyzice a chemii. Na závěr si každý mohl vybarvit keramickou želvičku v učebně
výtvarné výchovy a odnést si ji na památku na tento pohádkový den domů.
Už za 5 získaných razítek se pak mohl každý těšit na své první vysvědčení a sladkou
odměnu.
Díky našim pedagogům a také šikovným průvodcům z řad žáků osmé a deváté třídy
a pomocníkům na stanovištích jsme všichni prožili příjemné odpoledne.
Rodičům a předškolákům děkujeme za návštěvu a těšíme se na Vás u zápisu do 1. tříd.
Mgr. Zuzana Kruťová, ZŠ Horníkova

Škola plná kouzel

Ve úterý 2. prosince na naší škole proběhla akce Škola plná kouzel pro předškoláky ze
všech líšeňských mateřských škol. Fyzikální představení spolu s dílničkami připravili žáci ze
sedmých a devátých tříd. Protože jsme očekávali příchod asi 360 dětí, rozdělili jsme školky
do čtyř skupin. První předškoláky uvítaly hostesky před půl devátou, odvedly je do šaten
a pak do tělocvičny na fyzikální představení Čaroděj ze země AKIZYF. Děti se usadily
na lavičkách a ztichly. Teď nastala chvíle, kdy starší žáci předvedli svůj herecký talent a také
to, co se naučili na hodinách fyziky i ve školním odborném klubu. Divadlo začalo, děti byly
nadšené po celou dobu představení a také se do něj aktivně zapojovaly. Nejvíce se líbily hodiny krasohledění, zmenšování a zvětšování, bublinoškola nebo hodina akrobacie a kouzlení.
Po představení následoval snad nekonečný aplaus.
Pak si hostesky své školky rozdělily do skupinek a odvedly je do vedlejší tělocvičny. Teď
přišla řada na naše šikovné sedmáky u stánků s dílničkami. S dětmi vyrobili řadu zajímavých
fyzikálních hraček – květy, které na vodě rozkvétají, kouzelný obrázek žonglujícího Bobka,
panáka stojícího na provaze, létající vrtulník nebo harmoniku se dvěma obrázky v jednom.
Kluci i holky to zvládali u stánků opravdu skvěle. Předškoláčci byli šikovní, vše pochopili
a ještě je to bavilo. Všechny své výrobky si odnesli v pytlíčcích domů pro maminku. Hostesky
pak děti odvedly do šatny, rozloučily se s nimi a už spěchaly na přivítání s novou školkou.
A tak to šlo čtyřikrát za sebou. Velké plus dostávají všichni organizátoři akce – herci, hostesky i vedoucí
dílniček – za aktivitu, trpělivost
i za to, že vše zvládali s úsměvem
na tváři. Doufáme, že jsme našim
malým kamarádům z mateřských
školek darovali nezapomenutelný
zážitek. Poděkování patří i učitelkám paní Pejčochové a paní Mališové, bez kterých by tato akce nemohla vzniknout.
T. Ulrichová, žákyně 7. B, ZŠ Novolíšeňská
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Integra představuje
gymnázium, mateřskou
a základní školu
Líšeňská škola INTEGRA BRNO, která
je přidruženou školou UNESCO a fakultní
školou Masarykovy univerzity, nabízí od roku 1992 vzdělávání na osmiletém i čtyřletém
gymnáziu, mateřskou školku pro 17 dětí
a nově plánuje otevřít i základní školu.

Žáci kvarty Gymnázia INTEGRA BRNO
při chemických pokusech.

V tomto novoročním čase se již deváťáci,
páťáci ale i naši nejmenší pod bedlivým dohledem svých rodičů zvolna rozhodují, na
kterou školu se přihlásí, jak probíhá přijímací řízení, čím je každá ze škol specifická.
I letos jsme proto pro veřejnost připravili dny
otevřených dveří, které se uskuteční v úterý
13. ledna a 4. února, v čase od 14.30 do 17.30
hodin (Rašelinová 9, multifunkční učebna
č. 103). Cílem těchto akcí je naši školu představit a přiblížit co možná nejblíže metody
a formy studia u nás.
Specifikem naší školy „rodinného typu“,
která sídlí v krásném přírodním areálu, je
individuální přístup k žákům v menších studijních skupinách, vstřícná doba vyučování,
důraz na angličtinu či informační technologie. Snažíme se vést žáky k samostatnému
myšlení, poskytujeme jim kvalitní všeobecné
vzdělávání.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., statutární zástupce
www.integra.cz

ZŠ Masarova zve
na ukázkové hodiny
výuky čtení – SFUMATO
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás na ukázkové hodiny českého jazyka v 1. ročníku. Ukážeme Vám výuku čtení
metodou SFUMATO. Jedná se o metodu,
kterou budeme v příštím školním roce učit
ve třech prvních třídách.
Seznámíme Vás se všemi důležitými informacemi – historií, úspěšností, výhodami
i nástrahami této metody.
Hodiny proběhnou v rámci týdne otevřených dveří:
v úterý 13. 1. 2015 a ve čtvrtek 15. 1. 2015
vždy od 8.00 do 8.45 hod.
Prosím, dostavte se již v 7.45 hod. Výuka
bude probíhat v budově školy ve 2. patře pavilonu A ve třídě 1. B.
líšeňské noviny

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

17.1.2015

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

Milí přátelé,

Letos tomu bude 6 let, kdy LCOS na Masarove
převzalo původní komerční prostory a začalo
modernizovat interiéry i exteriéry a znovu otevírat občansky prospěšné obchody. Vybavíte
si, jak centrum, pro některé zažité také pod
názvem Havana, vypadalo před více jak deseti lety? Určitě už jen v mlze, neboť sem se ne
každý rád vracel. Oproti tomu dnešní návštěvnost LCOS mluví za vše. Dobře fungující, čisté
a vstřícné prostředí pro obyvatele, na kterém se
neustále pracuje. Navíc se do budoucna zvažu-

i v novém roce 2015 Vám přejeme pevné zdraví,
pohodu v kruhu rodiny a přátel a mnoho úspěchů
jak v pracovním, tak osobním životě.
Provozovatelé Lékárny Masarova, prodejen Domácích potřeb, Líšeňské drogerie, Textilu Anička,
Řeznictví U Švagra a restaurace U Fidela děkují za
projevenou přízeň v roce 2014 a těší se na další
setkávání s námi, návštěvníky LCOS.

Travesti show
MISS ANGELIKA
U Fidela

je revitalizace pasáže Masarova 7 a 9 a okolní
zeleně, jejímž správcem je městská část BrnoLíšeň. Dle průvodní zprávy s názvem „Masarova – úprava vnější plochy“ bychom se mohli
dočkat nových laviček, stojanů na kola, odpočinkových zón a upravených cest vedoucích k
centru, prodejně Albert nebo MHD. Zpráva je
ke shlédnutí na: www.brno-lisen.cz.
Za všechny obyvatele děkujeme naší městské
části a těšíme se na další zpříjemnění života
v Líšni J.

LÍŠEŇSKÁ DROGERIE
PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

3

BOMBA CENA
JAR 1l, 39 Kč

LEDNOVÉ AKCE
DOMÁCÍCH POTŘEB A
LÍŠEŇSKÉ DROGERIE

NÍZKÉ CENY
kosmetického zboží
z vánočních kazet

NAKUPTE V DROGERII A DOMÁCÍCH
POTŘEBÁCH DOHROMADY
} za 1000 Kč a odměníme Vás
kvalitním svačinovým zubatým nožem
Victorinox za 1 Kč. Tento ostrý nůž je
vhodný na krájení zeleniny, salámů,
pečiva, ovoce a vůbec všeho. Vřele
doporučují i naši zákazníci, kteří si
jej nemohou vynachválit. Brousí se
jednoduše o zamražené potraviny.
Nůž Vás mile překvapí a stane se
oceňovaným pomocníkem.

Tel.: 739 079 409 / www.usvagra.cz
Vážení zákazníci,
těšíme se na Vás nově ve všední dny a o
sobotách od 8 hod. Děkujeme za přízeň.
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
po–pá
8.00–19.00
sobota
8.00–12.00

} za 500 Kč a ZDARMA Vám
v Domácích potřebách nabrousíme tři
kuchyňské nože.

AKCE
Chlazené kuře ze Slovácka Raciola Uherský Brod, 59 Kč/1 kg

Podmínky akcí:
Nákup v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč za
obě prodejny dohromady je třeba uskutečnit
v jeden den. Svačinový nůž Victorinox za
1 Kč získáte v Dom. potřebách po předložení
jedné účtenky z Drogerie a jedné z Dom.
potřeb v celkové hodnotě 1000 Kč a více.
Nabroušení 3 nožů zdarma bude provedeno
v Dom. potřebách na základě poukazu, který
obdržíte v den uskutečnění nákupů v Drogerii
a Dom. potřebách v celkové hodnotě
500 Kč a více. Akce se nesčítají.
Více informací v prodejnách.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Připravili jsme pro Vás věrnostní program.
Při každém šestém nákupu nad 500 Kč sleva
150 Kč z nákupu.
Bližší informace v prodejně.
NOVINKY NA PULTU
Sýry Gran Moravia.
Vybrané druhy italských
sýrů.

LÉKÁRNA
MASAROVA
www.lekarnalisen.cz

Promoakce

TEREZIA
ANY
COMP.1.2015 .

22 8 HOD
Y
1
13– NÁVK EK
T
HU ÁR
OC A D

50% SLEVY
30–
Výprodej napříč
sortimentem

Talíře
Tescoma sortiment

Svíčky Dortové formy

Kuchyňské nádobí

Žárovky

Lepidla
ELEKTRO ZBOŽÍ

a mnoho mnoho dalších pomocníků pro
domácnost…
SLUŽBY PRO VÁS
výroba klíčů na počkání, broušení nožů,
půjčovna tepovacího a průmyslového
vysavače, černobílý a barevný tisk až do
formátu A3, skenování, kroužkové vazby
a zalaminování dokumentů,...

fid
ela

NABROUŠENÍ
NOŽŮ
ZDARMA

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

u

PRVOTŘÍDNÍ ŠVÝCARSKÝ NŮŽ
VICTORINOX ZA 1 KČ

NOVINKA
Aviváž Vernel 1l, 49 Kč
dovoz z Německa

CE
RESTAURA

OD 6.1. AMERICKÁ KUCHYNĚ
} Buffalo wings
} Double cheeseburger
} Cupcakes zdobené barevnými krémy
} Originální marinované žebra-Spar Ribs
} Kuřecí stripsy v těstíčku cornflakes
MASARYKOVA KUCHYNĚ
aneb znovuobjevování zdravého
králičího masa.
Příprava dle tradičních i moderních receptur.
FIDEL KULTURA
17.1. Travesti show MISS ANGELIKA
od 21 hod, následuje Oldies party

NAŠE LÉKÁRNA REAGUJE NA ZMĚNY
V ÚHRADÁCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ U
NEJČASTĚJI PŘEDEPISOVANÝCH LÉKŮ.
SNIŽUJEME JEJICH DOPLATKY AŽ O
20%.
Rodinná česká firma Terezia Company se více jak 20 let zabývá
Lednové akční ceny jsou ke shlédnutí
na www.lekarnalisen.cz a také v
letáku Magistra, který najdete ve svých
poštovních schránkách.

líšeňské noviny

vývojem, výrobou a distribucí vlastních produktů vyrobených
ze zdraví prospěšných hub (hlíva ústřičná, korálovec ježatý,
houževnatec jedlý, hnojník obecný, lesklokorka lesklá) a rostlin
(rakytník řešetlákový, šípek, černý bez, meruňky). Všechny
výrobky jsou 100% přírodní a bez chemických příměsí.

svetry, kalhoty, boty,
bundy a doplňky za
NÍZKÉ CENY

ilustrační foto
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Základní škola, Brno, Masarova 11
Pozvání k zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2015/2016
Vážení rodiče, srdečně Vás s Vašimi budoucími prvňáčky
zveme k nám do školy na:

Dny otevřených dveří,
které proběhnou

od 12. 1. 2015 do 15. 1. 2015 od 8 do 16 hod.

Naše škola je Vám rodičům otevřena i mimo tento termín,
kdykoliv po telefonické domluvě (544 321 200, 544 210 000).

Zápis dětí do 1. ročníku,

který se koná v budově ZŠ Masarova 11

v pátek 16. 1. 2015 od 14 do 18 hod.
v sobotu 17. 1. 2015 od 9 do 12 hod.
V novém školním roce 2015–2016 se chystáme otevřít kromě
běžných prvních tříd také první třídu logopedickou pro děti s vadami řeči. Do této třídy jsou zařazovány děti na základě psychologického a logopedického doporučení.
V loňském roce jsme v jedné první třídě začali učit děti číst metodou SFUMATO. Jedná se o metodu, při které dítě neslabikuje slova,
ale písmena se zrakem periferně načítají a následně se vyslovuje hlasitě celé slovo. Tato metoda není žádnou novinkou. Úspěšně se používá již 12 let na školách u nás i v jiných evropských státech. Tato
výuka čtení je velmi úspěšná, neboť u žáků nedochází k výrazným
problémům ve čtení. Děti se učí číst pouze ve škole. Doma děti vypráví a předvádí, co ve škole dělaly, ale nečtou. Čtou jim naopak rodiče.
V příštím školním roce budeme metodou SFUMATO vyučovat čtení
ve třech prvních třídách. V rámci Dnů otevřených dveří Vás rodiče
pozveme na ukázkové hodiny do současné 1. třídy.
Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Naše škola – příležitost pro všechny.“
Zaměřujeme se na jazykovou komunikaci a výuku cizích jazyků, a to jak v mateřském jazyce, tak v cizím jazyce. Výuku angličtiny
máme již od 1. ročníku a druhý cizí jazyk nabízíme od 6. třídy. Učíme
děti pracovat s informacemi, zejména v daltonských blocích a při
projektovém vyučování. Velký důraz klademe na osobnostní a sociální výchovu. Snažíme se o vytvoření příjemného klimatu ve škole,
o partnerskou komunikaci mezi učitelem a žákem. Vedeme děti k sebepoznání a k pochopení mezilidských vztahů. Velkou pozornost
věnujeme chování mezi žáky. Každý týden začínáme tzv. „domečky“.
Jsou to hodiny pevně stanovené v rozvrhu. V těchto hodinách má
učitel dostatek prostoru na práci se třídou v oblasti sociální výchovy.
Cílem je vytváření bezpečné a zdravé atmosféry ve třídě a škole.
Zájmová činnost patří také mezi naše priority. Umožňujeme dětem
zúčastnit se rozmanitých aktivit v odpoledních hodinách přímo
v budově naší školy. Jedná se o velké množství kroužků a nepovinných předmětů různého zaměření.
Škola žákům nabízí:
– výuku angličtiny od 1. ročníku, druhý cizí jazyk – němčinu
od 6. ročníku jako volitelný předmět
– možnost absolvovat mezinárodní jazykovou zkoušku z anglického
jazyka YLE v kategorii MOVERS pro žáky 5. ročníků
– dětem, které se nechtějí učit druhý cizí jazyk, nabízíme volitelné
předměty zaměřené na matematiku, informatiku nebo sport
– předškolní přípravu tzv. edukativně stimulační skupiny, které probíhají po zápisu v budově školy
– výuku v daltonských blocích – samostatnost, odpovědnost, spolupráce
– výuku formou projektového vyučování
– doplnění výuky o pravidelné návštěvy divadelních představení,
6

koncertů, výstav a vzdělávacích programů pořádaných jinými organizacemi
– využívání počítačové učebny, multimediální místnosti a interaktivních tabulí
– služby školního poradenské pracoviště (psychologa, speciálního
pedagoga, metodika prevence a poradce pro volbu povolání)
– individuální výuku vedenou speciálním pedagogem v dopoledních hodinách pro žáky se specifickými poruchami učení
– individuální péči pro mimořádně nadané
– centrum volného času – 30 různých kroužků např. keramika, aerobik, dramatický, výtvarný, sportovní, informatika apod.
– školy v přírodě, lyžařské kurzy, studijní pobyty ve Velké Británii
– zapojení do mezinárodních projektů, návštěvy zahraničních škol,
kontakty se žáky z cizích zemí
– přípravný kurz pro žáky 9. ročníků, kde se intenzivně připravují
na přijímací zkoušky
– školní družinu, která je v provozu od 6 do 17 hod.
– školní jídelnu, která připravuje svačiny a obědy; v nabídce obědů
jsou i jídla dietní, např. bezlepková dieta
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rádi Vás na naší škole přivítáme, umožníme Vám prohlídku budovy, návštěvu vyučování a poskytneme Vám podrobné informace. Více se také dozvíte při prohlížení našich internetových stránek.
Kontakty: tel. 544 321 200, 544 210 000, Mgr. Ivana Jelínková
www.zsmasarova.cz • zsmasarova@zsmasarova.cz

líšeňské noviny
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Zápis prvňáčkù na ZŠ Novolíšeňská
Termín: 16. 1. 2015, 13.00–18.00 hod.
17. 1. 2015, 9.00–12.00 hod.



Co Vám můžeme nabídnout?
 přátelskou atmosféru
 edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu
(spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
 logopedii – pro děti s vadami řeči
 výuku anglického jazyka již od 1. ročníku,
 výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)
 rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
 zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví
(1. st. – sportovní kroužky zaměřené na pohybový rozvoj
dítěte, 2. st. – zaměření na volejbal a kopanou)
 individuální péči pro děti se specifickými poruchami
učení
 činnost školního psychologa a Školního poradenského
pracoviště (konzultace, rady rodičům i dětem)
 v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů
Dalton, Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí
ve skupinách, projektové vyučování)
 dvě moderně zařízené počítačové učebny
s výukovými programy
 kvalitně vybavené učebny se 14 interaktivními tabulemi
 školní knihovnu s přístupem na internet
 o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití
horolezecké stěny, ribstolů, šplhadel, herních, výtvarných
a čtenářských koutků před třídami





výjezdy na školy v přírodě, k moři,
lyžařské kurzy, poznávací výlety,
výukové programy
provoz školní družiny denně
od 6.00 do 17.00 hodin
sportování, výlety, keramika,
netradiční zájmové činnosti
zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný,
tělovýchovný, sborový zpěv, hra na flétnu, keramika,
ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka,
taneční, aerobic...

K zápisu uvítáme děti narozené
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a starší.
Rodiče přinesou: rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce, pokud mělo dítě odklad –
vyrozumění o odkladu.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
12. 1 – 15. 1. 2015 (dopolední hodiny)
Rodiče mají možnost si v doprovodu paní učitelky
prohlédnout školu – každou celou hodinu.
Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží, aby se děti
naučily co nejvíce, byly spokojené a veselé.

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno
www.zsnovolisenska.cz
tel. 515 919 715
e-mail: zsnovolisenska@seznam.cz

ŽIvot – RAdost – FAntazie

Zš a Mš, Brno, Horníkova 1
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odci ve vestibulu školy.

do 17hod., zájemci od 14.30 prosím zvonte na školní
Út - Ct i ve 14hod.. Škola bude tyto dny otevrena
družinu.
líšeňské noviny
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Farní ples
6. farní ples se uskuteční
v sobotu 31. ledna od 19.00 hodin
na Dělňáku v Líšni.

Chystáme pro vás
31. 1. Oslava svátku Dona Boska 200+20 let –
více na webu

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
Přihlašování na druhé pololetí.

V týdnu od 19. 1. do 23. 1. 2014 bude probíhat
zápis do aktivit pro rodiče s dětmi na druhé
pololetí (Salíček, Barvínek, Cvičení rodičů
s dětmi, Zpívánky). V tomto období se zapište
do vámi vybrané aktivity na www.salesianivali.
cz a nejpozději do pátku 23. 1. přijďte do Saleska
odevzdat podepsanou přihlášku a uhradit patřičnou částku. Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách najdete na webu Saleska:
http://www.salesko.cz/programy/male-deti/
klub-rodicu-a-deti/
29. 1., 9.30–11.30
Čtvrtkování – Látkové korále

Salesko na ledě

Bruslení v Salesku má dlouholetou tradici, sahající až do 90. let. Vždy jsme ovšem byli odkázáni na mrazy padající hluboko pod nulu, což
výrazně omezilo životnost kluziště na dva, tři
týdny. Loňský rok se dokonce neotevřelo vůbec. Od ledna 2015 chystáme překvapení, v podobě kluziště s chladicím systémem, což nám

umožní bruslit až do teplot šplhajících se na
příjemných +15 °C. Kluziště bude otevřené pro
veřejnost ve všední dny ve 3 blocích a o sobotách, nedělích a prázdninách v 5 blocích po hodině a půl, dopoledne je rezervované pro školy
a večer se počítá s pronájmy. Všechny potřebné
informace jsou k dispozici na www.salesko.cz/
kluziste. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail:
kluziste@salesko.cz. Těšíme se na Vás.
Lukáš K.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Lékařská etika (očima právníka)

JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.
Působí jako právnička Ústavního soudu České
republiky (publikační a přednášková činnost
v oblasti evropského práva a lékařské etiky, překlady z angličtiny). Hodnoty života a zdraví
jsou tradičně ve středu pozornosti etiky i práva
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s ohledem na jejich jedinečnost. Etika a právo
by měly být v souladu, jak Evropu naléhavě poučily události 2. světové války. Dilematické
otázky z oblasti lékařské etiky a medicínského
práva prochází v ČR zásadním a postupným
vývojem v celém polistopadovém období,
mnohdy však ne zcela dostatečným. K žádoucímu posunu mnohdy přispívá judikatura soudů
včetně Ústavního soudu ČR. Teprve nedávno
došlo k dlouho očekávané zásadní reformě
zdravotnického práva, která byla dovršena
(a rovněž zkomplikována) účinností občanského zákoníku na počátku roku 2014. Složitost
nové právní úpravy by nám neměla bránit vidět
zásadní změny, které se významně promítají
do kvality života a zdraví. Poučení o výše uvedených otázkách přispívá k odpovědnému rozhodování jednotlivce ve složitých životních situacích.
Kdy: úterý 13. 1. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

Utrpení Ježíše Krista
očima lékaře a kněze

Kněz může působit tam, kde je lékař již bezmocný.

P. Karel Rozehnal – lékař a katolický kněz
Postní doba nás vybízí ke ztišení, kdy máme
více než jindy rozjímat nad tajemstvím našeho
vykoupení – tajemstvím nepochopitelné lásky
Boha k člověku, kterému se stal podobný ve
všem, kromě hříchu.
Kdy: úterý 27. 1. v 19.00
Kde: klub VeSPOD

Jeho výtěžek bude věnován na výmalbu
interiéru poutní kaple Panny Marie na
Kostelíčku. K poslechu a tanci hrají Kameníkovi muzikanti (velký sál) a Kapela
z popela (malý sál), bude zajištěno občerstvení a tombola. Vstupenky je možné
zakoupit v obchodě se sportovním zbožím na ulici Šimáčkově 14.
Zlost
Zlost, hněv, rozčilení – kdo by to neznal? Nemáme to rádi u druhých, a někdy dokonce ani
u sebe, ale na druhé straně - život si bez toho
sotva lze představit. Jak s tím tedy zacházet? Jak
se tomu bránit, nebo, případně, k čemu to může
být dobré? Na to se v pohodě a bez hněvu podíváme.
Naděje
Naděje je právem považována za jeden z největších darů. O naději přemýšleli již dávní myslitelé, a my víme, že je důležitou součástí křesťanské víry. Jenomže, co to vlastně je? Jak se toho
dobrat a jak to až do poslední chvíle uchovat? Je
užitečné hledat na tyto otázky odpověď, a právě
do toho se pustíme.
Láska
Jsou-li slova, která mohou znamenat všechno
možné, pak „láska“ je jedním z nich. Je k neuvěření, co všechno se do tohoto pojmu vejde. Přitom však pro život je důležité, aby člověk přece
jen trochu přesněji věděl, co to je, co to znamená. Pro křesťana to platí trojnásob. A právě o to
nám půjde.

Kurz
ThMgr. Milana Klapetka
– zveme srdečně na čtyři
setkání s oblíbeným rétorikem
Termíny:
12., 19. a 26. ledna,
2. února 2015, velká učebna
Saleska 19.00–20.00
V případě zájmu nahlaste svoji
účast na recepci střediska nebo
na mail info@salesko.cz nebo
na tel: 544 232 641.
Humor
O humoru se všeobecně říká,
že je kořením života. To je jistě
pravda, problém je pouze
v tom, že ne každý. Humor
může být totiž i pěkně jedovatý, a ten je pak schopen otravovat nejen duše a mysli lidí kolem, ale i toho, kdo tento humor provozuje. On i ten humor
je totiž tak trochu věda, a tak
trochu umění, a právě o tom
bude řeč.
líšeňské noviny

Školství

Dobrodružství
Písmenkové víly
na ZŠ Holzova

Koncerty

Divadla

Zimní zpívání pro Klokánek
Někteří z vás, velcí i malí Líšňáci, již s hostem Cimbal Classic

zažili jedno z mnoha dobrodružství
Písmenkové víly a to na budově Pohankova v listopadovém čase. Tehdy Písmenkovou vílu navštívil namyšlený
černokněžník Krasochytromil, který si
o sobě myslel, že je nejlepší, nejchytřejší
a nejkrásnější čaroděj na celém světě.
Věděl, že Písmenková víla střeží školní
pohádkový slabikář a pečuje o pohádky
v něm. Čaroděj si proto usmyslel, že víla
musí do tohoto slabikáře zařadit také
pohádku o něm! To ale víla odmítla.
Uražený černokněžník ze vzteku z vílina slabikáře vymazal některá písmenka
a tak si děti nemohly pohádky v něm obsažené přečíst.
Písmenková víla z toho byla moc
smutná… Poprosila proto budoucí prvňáčky o pomoc, ti nelenili a přišli. Stateční předškoláci v každé třídě splnili
úkol a dostali za něj od školních skřítků
písmenko z kouzelného košíku; ta pak
spolu s Písmenkovou vílou doplnili do
kouzelného slabikáře.
Všichni předškoláci i Písmenková víla pak promluvili černokněžníkovi do
duše, vysvětlili mu, že jeho mistrný kouzelnický um se dá využít ke konání dobrých skutků… Kouzelníka statečnost
budoucích školáků překvapila a hluboce
se nad sebou zamyslel. Víla mu slíbila,
že když se polepší, přibude o něm ve slabikáři pohádka.

Jelikož se černokněžník opravdu snaží napravit a záleží mu na dětech i Písmenkové víle, rozhodl se jim všem ukázat svou dobrotu. Proto se rozhodl připravit si pro děti Školní pohádkohraní
s Krasochytromilem. Nevěříte? Tak si
s ním přijďte zahrát a ukázat mu své
dovednosti v zápisové dny na budově
Pohankova, tedy v pátek 16. 1. a v sobotu
17. 1. 2015. A pokud budete šikovní
a zvládnete Krasomilovy hravé úkoly,
stanou se z vás školáci a budete moci pomáhat ostatním dětem ze ZŠ Holzova
s ochranou Písmenkové víly a jejího velkého pohádkového slabikáře! A navíc –
díky Krasochytromilovi zažijete řadu
dobrodružství, napínavých i veselých.
Moc se na Vás Těšíme!
Za ZŠ Holzova
Mgr. Lenka Hrubá

líšeňské noviny

Na začátku byla skvělá iniciativa a dobrý úmysl
manželů Uřídilových podpořit Fond ohrožených
dětí Klokánek v Líšni. Výsledkem je velký charitativní koncert mnoha krásných vystoupení pěveckých sborů Sebranka, sbor Pavlíny Zámečníkové a vokálně instrumentální sdružení Black
Uganda Choir. Hlavním hostem večera je známá
multižánrová kapela Cimbal Classic. Začněte nový rok dobrou náladou a dobrým skutkem.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák,
7. 1. 2015, 18:00 h

Lednový divadelní program obsahuje jedno
profesionální a jedno ochotnické divadlo.

S hlavou v oblacích

V polovině měsíce přiletí z Olomouce divadlo
Do houslí. Hra S hlavou v oblacích se odehrává
v leteckém prostředí mezi piloty a letuškami.
Postavy spojuje společná profese, jinak je ale
každá z jiné země a právě střet různých mentalit
a kultur je výrazným zdrojem humoru. Zápletka
se zamotává s každým dalším krokem hlavních
hrdinů a její rozuzlení je více než překvapivé
a úsměvné.

JAMU na zámku Belcredi

V již čtvrtém vystoupení JAMU na zámku se
představí Katedra varhanní a historické interpretace. V podání cembalisty Martina Hrocha
uslyšíte skladby J. S. Bacha, G. Frescobaldi,
J. P. N. Royera a další.

Zámek Belcredi, 20. 1. 2015, 19:00 h

Malina Brothers TOUR 2015

Po roce se na Dělňák opět vrací country/folková
kapela Malina Brothers, která v roce 2014 v Líšni
sklidila obrovský úspěch. Není divu. Každý, kdo
se někdy nachomýtl k české folkové, country
nebo bluegrassové muzice, nemohl nenarazit
na příjmení Malina.

Zárukou kvalitní podívané je také herecké obsazení: Michaela Doleželová, Hana Briešťanská
j.h., Roman Vencl a Vendula Fialová j.h., která si
již na Dělňáku zahrála v úspěšné říjnové tragikomedii Královny.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák,
14. 1. 2015, 19:00 h
V závěru měsíce nás čeká překvapení.
Autorské divadlo Na pavlači chystá koncem ledna premiéru své nové hry.
Mladé nezávislé divadlo se zrodilo v roce 2010
a již jste jej mohli vidět například na srpnovém
Letním večeru v zahradě na Dělňáku s představením Dovolená po česku.
Geniální muzikanti a sourozenci – banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman
a spol.) a houslista Pepa (Monogram) se totiž
za několik posledních dekád objevili jako hudebníci či producenti snad na všech důležitých
albech tohoto žánru u nás. S kontrabasistou
Pavlem Peroutkou (Spirituál Kvintet) začali objíždět české sály s písničkami, na kterých sami
vyrůstali. Nenechte si ujít skvělé hudebníky,
kteří vyrážejí na šňůru koncertů pouze jednou
ročně.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák,
23. 1. 2015, 19:00 h

Pro děti

Leden nabídne i dobrodružná divadelní představení pro děti. Bude to dopolední pohádka
oblíbeného divadla Scéna Zlín Dobrodružství na
ostrově Čičidžuma a nedělní Rytířské povídání
o princi Bajajovi Komediantů na káře, se kterými
jste si mohli zahrát a zažonglovat při otevření
dětského hřiště v rokli v říjnu loňského roku.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák,
30. 1. 2015, 19:00 h

Plesová sezona je tady!
Ples SK Líšeň

Již tradičně se můžete těšit na ples fotbalistů,
který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s SK
Líšeň. K tanci a poslechu zahraje Kessler Band
a vystoupí taneční skupina Abanico se svými
country tanci, a která sebou ke konci večera
přinese nevšední překvapení, a své štěstí můžete vyzkoušet v losování tomboly o hodnotné
ceny. Provázet večerem Vás bude Zdeněk Svoboda. Vstupenky na ples je možné si zakoupit
nebo rezervovat v Kulturním centru Líšeň –
Kotlanka.

Kulturní centrum Líšeň – Dělňák,
17. 1. 2015, 20:00 h

Líšeňský ples

Začátkem února (7. 2.) se také na Dělňáku uskuteční Líšeňský ples – více na straně 1.

Kulturní centrum Líšeň, p.o.

web: www.kclisen.cz • FB: Kulturní centrum Líšeň • e-mail: info@kclisen.cz
mob.: +420 731 117 114 • tel.: +420 544 210 182
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inzerce

Pracovní příležitosti v ABB Brno-Slatina
Společnost ABB, přední světová společnost na poli energetiky a automatizace, rozšiřuje výrobu
v lokalitě Brno-Slatina. Hledáme nové spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice:
Lokalita: Brno-Slatina, Černovické terasy, Česká republika
Odvětví: Výroba/Montáž zařízení pro vysoké napětí
Pracovníky pro 3-směnné pozice v úseku:
– montáže
– práškové lakovny a svařování
– skladu
– zkušebny a mezioperační kontroly

Pracovníky pro 2-směnné pozice v úseku:

Požadujeme:

– dobrou pracovní morálku
– odpovědnost
– spolehlivost

Nabízíme:

– zázemí silné mezinárodní společnosti,
příjemné pracovní prostředí
– široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na stravování a zajištění teplé stravy atd.)

– vstupní logistiky
– vstupní kontroly

Pracovníky do THP oddělení:
– nákupu
– plánování a řízení zakázek
– správy budovy

ZPROSTŘEDKUJI VÁM RYCHLÝ
ZPROSTŘEDKUJI VÁM RYCHLÝ
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
Pokud Vás do
21 dnů nebudeme
kontaktovat,
dali jsme ve výběrovém
100%
PRÁVNÍ
DOHLED
řízení přednost
vhodnějšímu
kandidátovi. DOHLED
100%
PRÁVNÍ

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB
a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Pokud splňujete požadavky a máte zájem zúčastnit se
výběrového řízení, zašlete svoji žádost na adresu
abb.prace@cz.abb.com nebo volejte na tel. č. 547 152 018.

Kv a l it n í c v ièen í v L í š n i
w w w. aerobic renca .c z

ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU
ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU
HOTOVOST ZA VAŠI NEMOVITOST
HOTOVOST ZA VAŠI NEMOVITOST

Objevte, proč lepší svět začíná s Vámi na www.abb.cz/kariera

Bayerova 40, Brno 602 00, tel.: 775 185 005
emal: reality@brnenskyzvonek.cz

www.brnenskyzvonek.cz
www.brnenskyzvonek.cz
Bayerova
40, 602 00 Brno
www.brnenskyzvonek.cz
realitní
kancelář
Bayerova
40, 602 00 Brno
Bayerova 40, 602 00 Brno
Řádný člen


 777
777 584
584 488
488
Vsaďte  777 584 488
potas@brnenskyzvonek.cz
potas@brnenskyzvonek.cz
na 16-ti letou
potas@brnenskyzvonek.cz
www.brnenskyzvonek.cz
tradici
na
trhu

asociace realitních
ZPROSTŘEDKUJI
VÁM RYCHLÝ PRODEJ
kanceláří
VAŠÍ NEMOVITOSTI, 100 % PRÁVNÍ DOHLED

ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU HOTOVOST
ZA VAŠI NEMOVITOST

Restaurace Kadlcùv mlýn

Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
tel: 544 217 996, 603 777 825

www.kadlcuvmlyn.cz

Z a b i j a è ko v é s p e c i a l i t y
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC
Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
Provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
Slevy: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %,
4× a více uveřejnění – 15 %.
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v sobotu a nedìli
10 .-11. 1. 2 015
Poskytujeme kompletní ekonomické služby
od vedení daòové evidence, vedení úèetnictví
až po daòová pøiznání a mzdovou agendu.
JP PROMOTION s.r.o. – kanceláø ve Staré Líšni

tel. 602 766 918
líšeňské noviny

inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 KADEŘNICTVÍ – Líšeň, Synkova 16a. NOVĚ modelace umělých
nehtů, manikúra na objednávku. Tel.: 602 759 958.
 Půjčky. Sloučení úvěrů. Oddlužení. 800 210 310.
 VYUŽIJTE SLUŽEB MOBILNÍHO MASÉRA a nechte se namasírovat
v klidu a pohodě vašeho domova. Více na www.domacimaserbrno.
cz. Tel. kontakt: 777 757 313.
 Pronajmu garáž, ul. Heydukova, bez el. energie. Tel.: 732 212 472.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 Dcera studuje VŠ, jako dárek jí chceme koupit menší byt v Líšni.
Potřebuje klid na studium. Cenu nabídněte. Spěcháme. T. 606 199 734.
 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.
 Akutně hledám ke koupi byt v Líšni, děkuji za nabídku. Tel: 605 476 589.
 Hledám na koupi dům v Líšni, prosím nabídněte. T: 736 120 972.
 KOMINICTVÍ Antonín Píša. Nabízíme kontroly komínů dle NV 91/2010,
vložkování, frézování komínů, kamerové prohlídky. Tel.: 773 056 723.
 KOUPÍM BYT, děkuji za nabídku. Tel.: 733 978 568.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 Řešení vašich ﬁn. problémů – rychlá půjčka, www.ok-uver.cz, 777 887 270.

Kv a l it n í c v ièen í v L í š n i
w w w. aerobic renca .c z

líšeňské noviny

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková
a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932
v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.
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Sport

Ú

Fotbalisté a fotbalistky bilancovali podzim

kol jako z učebnice geometrie čeká na
trenéra A mužstva fotbalistů SK Líšeň.
„V zimní přestávce musíme zapracovat na
vytvoření osy týmu,“ zaznělo na schůzi trenérů a funkcionářů líšeňského SK z úst trenéra prvního družstva Josefa Mazury. „Když
vznikne základ mužstva, který pak budeme
doplňovat hráči z naší partnerské Zbrojovky,
bude to fungovat,“ dodal. Líšeň je po podzimu v tabulce MSFL, třetí nejvyšší soutěže
u nás, až předposlední. Nelichotivý výsledek
přičítá trenér Mazura i vedení klubu mnoha
zraněným hráčům základní jedenáctky
(např. Čampa, Milotínský, Pecha) a četnému
obměňování kádru. V šestnácti zápasech
podzimní části nastoupilo za SK Líšeň 42 (!)
hráčů, z toho 20 z Líšně a 22 ze Zbrojovky.
„Taková fluktuace nemůže nést dobré vý-

sledky. Na konsolidaci kádru se teď zaměříme,“
slíbil předseda klubu Karel Hladiš.
Radost naopak dělají B tým, který vede I. A
třídu, a Céčko – druhé v městském přeboru.
„Znovu funguje nasazování talentovaných dorostenců do dospělého fotbalu. Pomáhá to jak
hráčům, tak týmu,“ zhodnotila manažerka dorostu Dagmar Wallová. Napnout síly teď musí
vedení klubu na doplnění kádrů některých dorosteneckých a žákovských mužstev. Výborné
výsledky mají taky na opačném konci věkové
škály líšeňské předpřípravky a přípravky. Příjemným překvapením pro všechny fandy a fanynky líšeňské kopané jsou pak výsledky
a hlavně výkony nově vzniknuvšího týmu žen.
Přes jisté potíže s vytvořením kádru mají Líšňačky velmi solidní výsledky a hlavně předvádí
pěkný fotbal!

Smeč svatého Mikuláše
V sobotu 6. prosince 2014 proběhl již 24. ročník tradičního
Mikulášského volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev v líšeňské sokolovně. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií –
veteráni a junioři, přičemž veteráni si ve výsledném hodnocení
vedli o poznání lépe. Po napínavé bitvě, kde dlouhé výměny střídaly
krátké a úderné smeče, nakonec zvítězilo pořádající družstvo Sokolu Líšeň, které si odneslo po zásluze skalp svých soupeřů.
Nutno dodat, že podmínky byly v tomto ročníku ideální. Tělocvičnu se podařilo vytopit a vydýchat na krásných 19 °C již brzy
z rána, takže došlo i mezi veterány jen k minimu zranění. Kdo nestihl své údy rozcvičit na palubovce, mohl se pokusit úsilí dohnat
v přilehlém baru.
O něco těžší situaci měli naši junioři, kteří se srdnatě postavili
dalším čtyřem ostrým týmům. Mezi nimi si nakonec vydobyli
respekt a získali krásné třetí místo. Ve finále ale nikdo neodcházel
ze sokolovny s prázdnou, neboť kromě krásných pohárů pro vítěze
zajistila městská část Líšeň i pořádnou porci mikulášské nadílky.
Pokud byste chtěli srdečnou atmosféru mikulášského turnaje
zažít na vlastní kůži, nebojíte se přijímat smeče, nahrávat či blokovat útoky soupeřů, můžete rozšířit naše řady. Hrajeme každý čtvrtek od 20 hod. a každou neděli od 18 hod. v líšeňské sokolovně.
Dobrou náladu a zdravou sportovní houževnatost je ale nutné vzít
s sebou.
Partnerem akce bylo KC Líšeň.
R. B.

Jestliže chtějí fotbalisté a fotbalistky Líšně podávat v jarní části svých soutěží kvalitní
výkony, musí k tomu mít i kvalitní zázemí.
Kdo v poslední době navštívil areál v Kučerově ulici, nemohl si nevšimnout, že se pilně
pracuje na dobudování tribuny u hlavního
hřiště. Na druhou stranu sice skrytá očím
veřejnosti, ale neméně důležitá pro trénink
fotbalistů a fotbalistek, vznikla v útrobách
orlovny posilovna, a to za finančního přispění líšeňské radnice a díky brigádnické činnosti, obětavosti a nadšení členů SK Líšeň. Otevření se zúčastnil starosta Břetislav
Štefan a jako první si posilovnu vyzkoušel
bývalý hráč a funkcionář SK Líšeň Jan Závodný.
Michal Šebela

Florbalistky ZŠ Holzova získaly
v okresním kole 1. místo
Jako každý rok, tak i letos se dívky ze ZŠ Holzova zúčastnily
florbalových turnajů. Nejprve se jim podařilo zvítězit v kole městském, poté je čekaly zápasy mnohem náročnější a to v kole okresním.
Okresní finále ve florbalu proběhlo v pátek 24. listopadu 2014
a pro florbalové družstvo dívek ze ZŠ Holzova tak nastaly rozhodující chvíle – bude jejich výkon stačit na vítězství? Minulý rok jim
nejvyšší místo těsně uniklo, musely se spokojit „jen“ se stříbrnou
příčkou. Bojovný tým složený z děvčat ze šestých a sedmých tříd
ze sebe vydal maximum a letos vytoužené první místo opravdu
získal! Dívky byly velmi šťastné a celá ZŠ Holzova spolu s nimi,
neboť zlatá příčka byla vynikajícím oceněním za výkon, odvahu,
bojovnost a snahu našich florbalistek.
Družstvo dívek ZŠ Holzova tedy 24. 11. 2014 vyhrálo okresní
finále a získalo skvělé 1. místo! Navíc – naše hráčka, Iva Sedláková,
byla vyhlášena nejúspěšnější střelkyní turnaje!
A komuže vděčíme za tento úspěch? Našimi reprezentantkami
v této soutěži byly: Iva Sedláková, Nicole Lingerová, Kateřina Skýbová, Zuzana Pisková, Barbora Přibylová, dále Aneta Mernová,
Dominika Konečná, Sabina Brázdová, Jana Celfrová a Šárka Nedomová.
Dívkám moc gratulujeme a přejeme: dobré umístění v krajském kole florbalové soutěže a řadu dalších úspěchů nejen při rePaedDr. Danka Krejčová
prezentaci ZŠ Holzova!
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