ROÈNÍK XXVI
Èíslo 1

V Líšni
LEDEN
2016

ZDARMA

Vážení obèané Líšně,

je mi ctí i potěšením, že Vám všem i letos mohu popøát do dalšího nového roku, roku 2016,
pevné zdraví, spokojenost, radost a štěstí.
Věøím, za sebe i za všechny èleny líšeòské samosprávy, že nás èeká další rok spoleèné práce
na zlepšování našeho životního prostøedí, na modernizaci bydlení, na opravách a rekonstrukcích
budov škol a školek pro naše nejmenší, na mnoha dalších pøipravovaných projektech, ale i práce
na možnostech našeho kulturního a spoleèenského vyžití.
Na práci pro Vás a pro Líšeò se těšíme a děkujeme Vám za podporu a spolupráci.
Šśastný nový rok 2016 nám všem.

líšeňské noviny

Mgr. Bøetislav Štefan, starosta
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Zprávy z radnice

Kluziště v Líšni
již od příští sezony

Blahopřání jubilantům

Po velkém zájmu veřejnosti v minulém roce se městská část Brno-Líšeň rozhodla zakoupit vlastní mobilní ledovou plochu. V této souvislosti Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň schválilo do rozpočtu na pořízení mobilní
ledové plochy částku 3 271 000 Kč. Dále se podařilo získat na tuto akci investiční dotaci ve
výši 1 800 000 Kč od Statutárního města Brna a v neposlední řadě
byla podána žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 1 850 000 Kč. Tato žádost čeká na projednání v orgánech
Jihomoravského kraje. V případě poskytnutí finanční podpory i z Jihomoravského kraje bude následně vypsáno veřejné výběrové řízení.
Teprve po jeho řádném ukončení je možné zakoupit mobilní ledovou
plochu. Z těchto, převážně časových, důvodů se tedy nepodaří provozovat kluziště již v letošní zimě. Ke spolupráci na tomto projektu přizvala městská část Salesko, které bude ledovou plochu na základě
smluvního vztahu s městskou částí provozovat.
Vynaložili jsme velké úsilí na získání potřebného objemu finančních prostředků, řádně připravíme výběrové řízení na dodavatele,
které v daných finančních limitech představuje poměrně dlouhé zákonné lhůty, máme připraveny podmínky smluvního vztahu s budoucím provozovatelem. Vzhledem k finanční, legislativní i organizační složitosti celého tohoto veřejného projektu, je však třeba
zohlednit především jeho značnou časovou náročnost.
Děkujeme všem za pochopení a zúčastněným za spolupráci
Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Zveme občany na

veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 28. 1. 2016
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.

V naší městské části je dlouholetou krásnou tradicí blahopřání občanům, kteří se dožívají významného životního jubilea. Mnozí jubilanti byli v minulosti potěšeni písemným
blahopřáním od pana starosty k sedmdesátipěti letům. Ve výročí osmdesáti, osmdesátipěti
let a od devadesáti let každoročně přicházel
v případě zájmu oslavence popřát osobně pan
starosta nebo některý z místostarostů.
Blahopřání našim spoluobčanům, kteří se dožili kulatého jubilea,
je vyjádřením úcty celé městské části a pro představitele obce je velmi
milou příležitostí k osobnímu setkání s oslavenci.
Bohužel, vzhledem k ustanovením zákona o ochraně osobních
údajů, není nadále možné informace o občanech, kteří se v daném
roce dožívají kulatého jubilea, získávat. Z tohoto důvodu je třeba,
abyste se sami ozvali a upozornili na jubileum, kterého se dožíváte.
Toto upozornění mohou učinit i příbuzní nebo známí oslavence.
Na základě zájmu a pozvání budeme moci osobně poblahopřát
a občany dožívající se významného jubilea navštívit.
Máte-li zájem, kontaktujte nás a nahlašujte, prosím, termíny významných jubileí svých i svých příbuzných přímo na sociální odbor
– tel. č.: 544 424 830 nebo mailem dvorakova@brno-lisen.cz, a to
s dostatečným předstihem. Těšíme se na setkání s vámi.
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 2016
dle Pravidel poskytování návratných účelových
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.

Termín vyhlášení: 1. 12. 2015
Termín pro podání žádostí: do 15. 1. 2016
Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném
formuláři v termínu od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016
na úřadě městské části, na jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3.
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

NABÍDKA PRONÁJMU
SKLADOVÝCH PROSTOR
na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň

Atraktivní skladové prostory o celkové výměře
37,4 m2, vlastní vstup bez omezení, elektřina,
sociální zázemí v budově, denní světlo, budova zateplena, energetická třída B, příjezd pro dodávky.
Roční nájemné 600 Kč/m2 + energie a služby. K pronájmu i další skladové a kancelářské prostory v budově.

Správa majetku Líšeň p.o., tel.: 602 381 430, e-mail: info@sm-lisen.cz
2

líšeňské noviny

Zprávy z radnice

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 návštěva na Věstonické se uskutečnila 9. 12. 2015 a na ulici Nopově 11. 12. 2015.
V obou případech všem přítomným popřál
starosta MČ Brno-Líšeň Břetislav Štefan
pěkné a šťastné prožití vánočních svátků,

pokud možno v rodinném kruhu, mezi svými nejbližšími a hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2016. Tyto návštěvy obohatili svým
vystoupením žáci ZŠ Horníkova pod vedením paní učitelky Mikulicové, kteří si připravili pásmo koled a říkánek s vánoční tematikou. Po skončení programu byly líšeňským seniorům předány dárkové balíčky.
Návštěvy v obou domovech se také zúčastnila vedoucí sociálního odboru ÚMČ Brno-Lí-

šeň Ing. Ivona Dvořáková a zástupci komise
pro občanské záležitosti při RMČ Brno-Líšeň a pracovníci obou domovů.
V DD na Věstonické v současné době žije
32 a DD na Nopově 13 líšeňských seniorů.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům obou domovů za
dobrou práci a péči, kterou svým svěřencům
věnují.
Jan Kozel, Předseda komise

Spolky a sdružení

Program Pastelky od února 2016
den

čas		

kurz

místo konání

lektor

Pondělí

8.00–13.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

9.00–10.00

Úterý

Středa

Čtvrtek

Mrňousci III. (1,5–2 roky)

Dělňák

Markéta Dubová Nečasová

10.00–11.00

Mrňousci IV. (2–3 roky)

Dělňák

Markéta Dubová Nečasová

13.00–14.30

Miminka I. (2–8 měsíců)

Pastelka

Markéta Dubová Nečasová

14.30–16.00

Batoláltka I. (8–15 měsíců)

Pastelka

Markéta Dubová Nečasová

16.30–18.00

Babičkohrátky… i dědečci vítání (1× za 14 dní)

Pastelka

Hanka Petrovská

18.30–20.00

Fyziojóga pro ženy (1× za 14 dní)

Pastelka

Radka Buryšková

17.00–19.00

Když zem dá hlínu(dospělí) (1× za 14 dní)

Keram. dílna

Olga Fryčová Hořavová

Miminka II. (8–14 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

9.00–10.30
10.30–12.00

Batolátka II. (14–20 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

14.30–16.00

Přírodovědný/včelařský kroužek (5–9 let)

Pastelka

Iva Drápelová

17.00–18.00

Hooping I. (děti + rodiče)

Dělňák

Hanka Petrovská

18.00–19.00

Hooping II.
(dospělí – začátečníci + mírně pokročilí)

Dělňák

Hanka Petrovská

17.45–18.45

Cvičení pro těhotné

Pastelka

Julie Jelínková

19:00–20.00

Aby záda nebolela
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)

Pastelka

Julie Jelínková

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

13.00–14.00

8.00–13.00

Cvičení po porodu

Pastelka

Julie Jelínková

16.00–17.00

Hrátky pro tvořivé ručičky
(tvoření pro děti 3–6 let s tématickými hrami)

Pastelka

Jarmila Dostálová

17.00–18.00

Hrátky pro tvořivé ručičky
(tvoření pro děti 3–6 let s tématickými hrami)

Pastelka

Jarmila Dostálová

9.00–10.30

Mrňousci I. (1–2,5 roku)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30–12.00

Mrňousci II. (2,5–3 roky)

Pastelka

Lenka Nováková

9.00–10.00

Pátek

Mrňousci V. (2–3 roky)

Dělňák

Hanka Petrovská

10.00–11.00

Mrňousci VI. (1,5–2 roky)

Dělňák

Hanka Petrovská

17.00–18.00

Aby záda nebolela... i pro dříve narozené
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)

Pastelka

Julie Jelínková

8.00–13.00
16.00–17.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

Klas – Klub Aktivních Seniorů (1× za 14 dní)

Farní kavárna

Iveta Kolářová

Rodinné centrum PASTELKA o.s.
nám. Karla IV. 4
628 00 Brno-Líšeň
tel. 775 078 077
www.pastelka.net

změna programu vyhrazena

Zápis nových účastníků kurzů probíhá
od 18. 1. 2015 na www.pastelka.net.

líšeňské noviny
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Aktivity pro seniory v Líšni
LEKTOR/KA

AKTIVITA

DEN

1. KONDIČNÍ
Jóga
Cvičení pro seniory (45 min)
Cvičení na posílení a zpevnění svalů.
Vycházky do přírody s Klubem seniorů
Zdravotní cvičení s Klubem seniorů (60 min)
Plavání pro členy Klubu seniorů (90 min)

M. Rudolfová
O. Šebestová
R. Kellnerová

pondělí
čtvrtek
pondělí
středa
středa
čtvrtek
pátek

ČAS

VSTUP

19:00
10:00
10:00

70 Kč

Kotlanka

50 Kč

Kotlanka

MÍSTO

13:00
11:00
17:00

Nám. Karla IV.
Kotlanka
ZŠ Holzova
Kotlanka

2. KLUBOVÉ
Tarokový klub
Klub informatiky

Co nabízí Klub informatiky - prezentace možností
využití klubu a průzkum zájmu seniorů.
Poradíme si s dárky od Ježíška - přineste si svůj
notebook, tablet či chytrý telefon do klubu.

Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
Vítáme nový rok
Pranostiky

Pravidelná setkávání Klubu seniorů

K. Kabelka

úterý

17:00

L. Škraňka

12. 1. 2016

14:00

L. Škraňka

19. 1. 2016

14:00

I. Kolářová

5. 1. 2016

16:00

I. Kolářová

29. 1. 2016

16:00

kavárna ve
farním dvoře

5. 1. 2016
12. 1. 2016
19. 1. 2016
26. 1. 2016

14:00
14:00
14:00
14:00

ÚMČ Jírova
Dělnák
ÚMČ Jírova
Dělnák

Vystoupení souboru „Stará Líšeň“
Taneční zábava
Volná zábava
Taneční zábava

dobrovolné
30,- Kč
dobrovolné
30,- Kč

Kotlanka
Kotlanka

3. TVOŘIVÉ

Výroba šperků metodou Tiffany (60
Moravská architektura a její Brno

Sochař, který vyzdobil meziválečné Brno - Václav H. Mach.

Krok do přírody

Gruzie - tajemné království ve stínu Kavkazu.

15.1. 2016,
R. Maleňáková 29.
1. 2016

16:00

70 Kč

Kotlanka

17:00

doporučené:
30,- Kč
doporučené:
30,- Kč

Kotlanka

5. VĚDOMOSTNÍ
J. Mlatečková 13. 1. 2016
M. Štěpánek

21. 1. 2016

18:00

Dělňák

4. ZÁBAVNÉ
Večer s cimbálovou muzikou Líšňáci
Vážná hudba na zámku Belcredi
Zakázané uvolnění - divadelní představení
Malina Brothers tour 2016 - koncert bratrů Malinových

8. 1. 2016
14. 1. 2016
20. 1. 2016
26. 1. 2016

19:30
18:00
19:00
19:00

Dělňák
zámek Belcredi

50 Kč
200/230 Kč

Dělňák

200/230 Kč

Dělňák

INFORMAČNÍ OKÉNKO
Nabídka pro nové kurzisty - první hodina zdarma u cvičení pro seniory, jogy a výroby šperků.
Pro aktivní seniory nabízíme možnost spolupráce v Kulturním centru a Révě, jako dobrovolník, např. pomoc v Dělňáku nebo se s námi
podělte o své znalosti a záliby. Kontaktujte nás telefonicky nebo na e-mail reva@kclisen.cz, domluvíme se na individuálním setkání.
Senioři, scházíte se s přáteli při společné zábavě? Nabízíme vám zázemí naší klubovny na Kotlance.
Senior Point zřízený na Kotlance je prostor pro přátelská setkávání seniorů s přístupem
na internet, kde Vám pomůže vyškolená obsluha.
Klub seniorů
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Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
a na telefonních číslech 544 210 182 a 731 117 114.
Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Vážení obyvatelé Líšně,
dovolte nám za celé Líšeňské centrum obchodu
a služeb popřát všem do nového roku 2016 pevné
zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Dovolte nám malé ohlédnutí za loňským rokem.
V srpnu a září jsme se dočkali tolik očekávané
a rozsáhlé rekonstrukce hlavní komunikační pasáže Masarovi 7 a 9. Prostor byl doplněn novými lavičkami, okrasnými dřevinami a stylovými
gabiony neboli drátokamennými prvky, které
do centra skvěle zapadly. Nový povrch pasáže

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

VÝHODNÉ LEDNOVÉ NABÍDKY
Mucosolvan sirup pro dospělé
Mugotussol sirup na suchý kašel
Afrin nosní sprej mentol
Tantum verde sprej forte, 15 ml
Cemio Včelka, 30 kapslí NOVINKA
Voltaren forte gel, 100 g
Voltaren emulgel, 100 g
Cemio Kamzik klouby, vazy, šlachy
Olfen léčivé náplasti, 5x140 mg
Paralen Grip chřipka a bolest, 24 tablet
Paralen Grip chřipka a kašel, 24 tablet
Celaskon 500 mg, 30 šumivých tablet
Panadol Novum, 24 tablet
Panadol Extra, 30 tablet

99 Kč
139 Kč
89 Kč
159 Kč
139 Kč
255 Kč
175 Kč
349 Kč
199 Kč
109 Kč
109 Kč
139 Kč
29 Kč
69 Kč

FESTIVAL ŘÍZKŮ
U FIDELA OD 5.1.

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

a zákaz vjezdu vozidel potěšil nejednoho návštěvníka celého centra. Za to vše patří velké
poděkování MČ Brno-Líšeň.
V druhé polovině roku došlo k přesunu dvou
největších obchodů v LCOS, Textilu Anička
a původní Líšeňské drogerie a Líšeňských domácích potřeb, nyní nově spojené v jeden obchod pod názvem DD centrum – drogerie a domácí potřeby. DD centrum je nyní přímo naproti
restauraci Havana. Nová je v LCOS také prodejna Sklizeno, jehož pestrá nabídka opravdových
potravin, a to včetně kvalitního masa a uzenin,

nám dopřává okusit to nejlepší z českých a moravských farem.
V průběhu roku pak v LCOS proběhlo několik
tradičních akcí, jejímž hlavním pořadatelem byla
Restaurace U Fidela a partnerem LCOS. Jmenujme nejoblíbenější akce - rodinné Pálení čarodějnic
v dubnu, podzimní Októbrfest a v neposlední řadě
Zabíjačkové hody, které letos proběhly na Mikuláše.
Za zmínku stojí také první ročníky Pálení čarodějnic
pro dospělé v líšeňské rokli a Líšeňský guláš fest.
Obě akce zaznamenaly nevídaný úspěch a tak se
i letos budeme těšit na další ročníky. Děkujeme.

PROMOAKCE
FIRMY

IA
TEREZ NY
PA LEDNA
M
O
.
C
20
PRO MAMINKY S DĚTMI
Sunar 3, 4, 2x600 g
399 Kč
Cemio Metric 308 bezkontaktní teploměr
899 Kč
Vibovit Vánoce
+ lampička ve tvaru dinosaura
309 Kč
The Simpsons multivitamin v kufříku
s Bártem nebo Lízou
299 Kč
Bepanthen care, mast 100 g
279 Kč
Bepanthen extra, mast 100 g 299 Kč NOVINKA
Sunar Complex 2, 3 a 4,
219 Kč
a navíc akce 5+1

PO CELÝ LEDEN
ZÁKLADNÍ POTRAVINY
ZA NEJLEPŠÍ CENY
ŠIROKO DALEKO
Žitňák
450 g
(Bártl, Brno)

26 Kč

VÁNOČNÍ BALENÍ ZA AKČNÍ CENY!
Farmářské
čerstvé mléko
1l (Farma rodiny
Němcovy, Netín)

25 Kč

fid
ela

u

CE
RESTAURA

centrum
Drogerie a domácí potřeby

FESTIVAL ŘÍZKŮ Z CELÉHO SVĚTA
OD 5.1.2016 DO 31.1.2016
- Řízek pro fajnšmekry (pravá hovězí
svíčková a vepřová kotleta v jemně
česnekovém láku)
- Originální vídeňský telecí řízek jako
sloní ucho
VENKOVNÍ GRILOVÁNÍ
400 g T-bone steak (porterhouse neboli
steak Fiorentina - speciální kus masa
složený ze dvou nejkvalitnějších částí
kanadského býka).

15.1.

SLEVA -20%

na veškerý sortiment značky Dermacol

ZDARMA

profesionální poradenství i líčení
vizážistkou Janou

ZIMNÍ VÝBAVA
SKLADEM

189 Kč

139 Kč

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2015
a těšíme se na další návštěvu.
Kolektiv Restarace U Fidela.

49 Kč

Děkujeme všem účastníkům naší
soutěže, výhercům za rychlé
vyzvednutí výher a za umožnění
si alespoň jednoho výherce
vyfotit

89 Kč

Ježkovo
čerstvé máslo
se smetanovým
zákysem 250 g

49 Kč

Rozmrazovač
skel

Posypová sůl
5Kg

Happy Hours

149 Kč

Termofor
dětský

Hrablo na sníh
(50cm šířka)

- každý den
od 15.00 do 17.00 hodin sleva 25%
na všechno kromě akční nabídky

Kuřecí prsní
řízky
1kg
(Raciola, Uherský
Brod)

Šunka nejvyšší jakosti
100 g (Steinhauser, Brno)

19,90 Kč

Vejce z Farmy Bělá
49 Kč
10 ks (z volného chovu, Paušíma, Česká Bělá)

Sklizeno v Líšni, Masarova 7, 628 00, Brno
Po–Pá 7.30–19.30, So 8.00–14.00
tel: 734 752 350, email: lisen@sklizeno.cz
www.sklizeno.cz/lisen

Spolky a sdružení

Program Klubu seniorů
Brno-Líšeň na I. čtvrtletí 2016

BABIČKOHRÁTKY

Leden 2016:
5. 1. ÚMČ Jírova – vystoupení souboru „Stará Líšeň“
12. 1. Dělňák – taneční zábava
19. 1. ÚMČ Jírova – volná zábava
26. 1. Dělňák – taneční zábava
Únor 2016:
2. 2. ÚMČ Jírova – přednáška
9. 2. Dělňák – taneční zábava – Masopust
16. 2. ÚMČ Jírova – členská schůze
23. 2. Dělňák – taneční zábava
Březen 2016:
1. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava
8. 3. Dělňák – taneční zábava
15. 3. ÚMČ Jírova – vystoupení souboru ZŠ Horníkova
22. 3. Dělňák – taneční zábava
29. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava

... i dědečci vítáni

KDY:

v pondělí 11.1. a 25.1.2016, 16:30 - 18:00

KDE:

v RC Pastelka, nám. Karla IV 4/4

PŘIJĎTE SI POHRÁT SE SVÝMI (I PŮJČENÝMI)
VNOUČATY VE VĚKU OD 2 DO 7 LET.
Připravili jsme pro Vás zajímavý a pestrý program.
Nechte se překvapit.

Od února pravidelně 1x za 14 dní

Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu vycházky ve
13 hod., sraz na nám. Karla IV. a zdravotní cvičení pro seniory
každý čtvrtek od 11.00 do 12.00 hod. na Kotlance.
Plavání pro členy KS je každý pátek od 17.00 do 18.30 hod. (dvě
skupiny) na ZŠ Holzova.
Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s.

Školství

Připravili jsme pro Vás zajímavý a pestrý program.
Nechte se překvapit.

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1

Pohádkový zápis do 1. trídy
15. 1.
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Dny otevrených dverí:
11. - 14. 1. 2016 vždy v 9.00, 10.00, 11.00 hod, 12. 1. i ve 14.00 a 15.00 hod
Ve vestibulu školy si Vás vyzvedne průvodce.
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Jazykový pobyt žáků ZŠ Novolíšeňská
v Oxfordu
ZŠ Novolíšeňská se zapojila do výzvy
č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, do projektu Učíme se
jazyky. V rámci tohoto projektu jsme ve spolupráci s CK Školní zájezdy zorganizovali jazykově vzdělávací pobyt v Oxfordu (Velká
Británie) pro 10 žáků 9. tříd. V Oxford School
of English absolvovali celkem 9 vyučovacích
hodin a na závěr obdrželi certifikát této jazykové školy. Své dojmy z pobytu popsal jeden
z žáků takto:
„Asi před měsícem se mi naskytla možnost navštívit Velkou Británii, nebo přesněji
Anglii. Jakožto řádný student jsem tuto nabídku přijal a společně s dalšími účastníky
zájezdu vyrazil na cestu, která trvala přibližně 20 hodin a byla rozdělena na tři části. Prvním úsekem byla cesta autobusem přes Evro-

pu (ČR, Německo, Belgie,
Francie). Druhým úsekem byla cesta obrovskou plechovou věcí neboli Euro tunelem.
A třetím, posledním úsekem,
byla už pouze finální cesta do
Londýna.
Během pobytu jsme poznali Londýn, Bath, Stonehenge a Oxford.
Rád bych se zmínil o našich tzv. rodinách. Byly to naše
rodiny na týden, kdy jsme nemohli spatřit tu
skutečnou, ale i tak ji dokázali alespoň ze ¾
nahradit. Vařili nám, uklízeli, zajímali se
a snažili se nás mít rádi (snad). A abychom se
nemohli našim spolužákum vysmívat, že
jsme se neučili, měli jsme domluvenou vý-

uku angličtiny. Za celý týden to byly tři lekce
po třech hodinách. Byla to legrace a hlavně
jiný způsob, jak se učit angličtinu, protože
zde jsme se nemuseli moc učit slovíčka nebo
gramatiku. Učili jsme se mluvit jako správní
Angličané. Takže ,Thank you very much
England and see you later.‘ “
František Zubek, IX. A, ZŠ Nnovolíšeňská
(redakčně zkráceno)

Páťáci
ze ZŠ Novololíšeňské
v Bratislavě
V rámci vlastivědné výuky o sousedních
státech jsme se jeli podívat do Bratislavy
a prohlédnout si pamětihodnosti tohoto
města. Poznali jsme sídlo prezidenta – Grasalkovičův palac, prohlédli si Bratislavský
hrad, kde nás paní průvodkyně seznámila
s panovníky tohoto hradu. Dozvěděli jsme
se, že Bratislava byla korunovačním městem
Uherska a panovala zde i Marie Terezie. Prošli jsme i Michalskou bránou, která je jediným zbytkem původního opevnění tohoto
města. Zároveň jsme navštívili Muzeum
zbraní a Michalskou věž, ze které jsme měli
krásný výhled na celou Bratislavu. Prošli
jsme si i centrum města a vyfotografovali se
s proslulou bratislavskou celebritou „Čumilem“. Na závěr jsme si prohlédli Vánoční trhy
a odváželi si malé pozornosti pro rodiče.
I když se zpočátku zdálo, že nám počasí přát
nebude, nakonec se umoudřilo a výlet jsme si
žáci V.A, ZŠ Novolíšeňská
příjemně užili.

líšeňské noviny
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ZŠ MASAROVA 11
pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Pátek
Sobota

15. 1. 2016 14.00 – 18.00 hod.
16. 1. 2016 9.00 – 12.00 hod.

Dny otevřených dveří od 11. 1. do 14. 1. 2016 8.00 - 16.00 hod.
Nabízíme:

K zápisu přijdou děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 (včetně dětí, které
měly odklad). Vezměte s sebou rodný list dítěte.
www.zsmasarova.cz

8
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Zápis prvňáčků
na ZŠ Novolíšeňská
Termín: 15.1.2016
16.1.2016

13.00 – 18.00 hod.
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 s 16 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, keramika,
hra na flétnu, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční,
aerobik ...
K zápisu uvítáme děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a starší.
Rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí, kartičku zdravotní pojišťovny,
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pokud mělo dítě odklad vyrozumění o odkladu, doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu
zákonného zástupce.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 11.1 – 14. 1. 2016 (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. 515919715
• e-mail: zsnovolisenska@seznam.cz
Život Radost Fantazie

líšeňské noviny
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Zápis do 1. třídy ZŠ INTEGRA,
přijímací řízení na gymnázium
INTEGRA

Výtvarná „mise“ ZŠ Holzova
a ZUŠ Trnkova v Dubaji
úspěšně splněna

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO – gymnázium, základní škola a mateřská škola vás zve na dny otevřených dveří,
které se uskuteční v úterý 12. 1. 2016 a 2. 2. 2016, vždy v čase
15.00–18.00 hod. na adrese Rašelinová 9 (přízemí, učebna
č. 103-MUF).
Připravili jsme pro vás bohatý program s cílem školu představit a přiblížit metody a formy studia u nás. Zde se dozvíte více
informací o přijímacím řízení na gymnázium a zápisu do ZŠ nebo MŠ.

V prvním prosincovém týdnu celkem 35 obrázků dětí ze ZŠ
Holzova a ZUŠ Trnkova, které se zúčastnily mezinárodní výtvarné soutěže FAI Young Artists Contest na téma „Create a poster for
the FAI World Air Games Dubai 2015“ (Vytvoř plakát pro Světové
letecké hry v Dubaji 2015) a utkaly se spolu na jaře tohoto roku
v národním kole soutěže na půdě Aeroklubu České republiky, zazářilo přímo na Světových leteckých hrách ve Spojených arabských emirátech!
Fotografie pořízená dubajskými médii zachycuje Prezidenta
Letecké asociace SAE a zároveň ředitele organizačního výboru
Světových leteckých her, pana Yousifa Hassana Al Hammadiho,
jen malou chvíli poté, co mu koordinátorka této výtvarné soutěže
v ČR, Mgr. Radka Flejberková, a bývalý trenér sportovního reprezentačního družstva parašutistů armády SAE, PaedDr. Bc. Jiří
Blaška, osobně předali úspěšné obrázky jako dárek od líšeňských
dětí a zároveň vyřídili jejich pozdravy z České republiky.
O tom, jakou radost z nevšedního dárku pan prezident měl,
svědčí nejen jeho úsměv na tváři, ale i skutečnost, že neváhal
a informaci o tom, jak šikovné a výtvarně nadané děti v Líšni máme, neprodleně poskytl dubajským novinám i tamní největší televizní stanici. Článek v arabštině o malování obrázků na téma
Světových leteckých her českými dětmi vyšel hned následující den
v Emarat Al Yawm Newspaper.
Konkrétně žáci ZŠ Holzova se ve školním roce 2015/2016 prestižní výtvarné soutěže každoročně pořádané Mezinárodní leteckou federací FAI účastní již potřetí a my všichni jsme pyšní na to,
že právě v Líšni máme tak velké talenty a že zájem o účast v této
soutěži projevila v loňském roce pod taktovkou paní učitelky Kateřiny Dokoupilové taktéž i ZUŠ Trnkova. Všichni účastníci jsou
nadané a motivované děti, které s neuvěřitelným zápalem a nadšením pro soutěžení dokážou svou láskou k výtvarnému umění
i zájmem o letecké sporty nadchnout nejen učitele na svých školách, ale i významné osobnosti leteckého sportu z celého světa.
Zároveň jsou pro nás žáci obou líšeňských škol živým důkazem toho, že malování obrázků nezná žádných hranic a dokáže
sblížit lidi po celém světě, spojit je na dálku nezávisle na jejich
jazyku, náboženství či kultuře, aniž by se mezi nimi vytratil vzájemný respekt a úcta k individualitě jednotlivých národů, k jejich
území, mentalitě a kulturním tradicím. A o to jde v této soutěži
především, proto si získala srdce nás všech výtvarných nadšenců
a už nyní se těšíme se, jaké novinky a snad opět i podobné úspěchy
nám přinese rok 2016.

19. 1. 2016 se v čase od 15.00 do 18.00 hod. koná zápis do
1. třídy ZŠ INTEGRA.
Na naší základní škole se budou učitelé v kolektivu do dvaceti
žáků nadstandardně věnovat mj. výuce anglického jazyka či informačních technologií.

Do 15. 3. 2016 musí zájemci o osmileté či čtyřleté všeobecné
gymnázium INTEGRA doručit přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Ve třídách je průměrně 15 žáků, škola se soustředí
např. na výuku cizích jazyků a informačních technologií.
Do nového roku vám přejeme nejen studijní úspěchy, ale
i mnoho osobního lidského štěstí a spokojenosti.
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., zástupce ředitelky školy
www.integra.cz, integra@integra.cz

Mgr. Radka Flejberková

Týden otevřených dveří
v mateřské škole Neklež 1a
Rádi bychom vás srdečně pozvali na týden otevřených dveří
před zápisem do mateřských škol, který bude probíhat, jako již
každoročně, v elektronické podobě v jarních měsících.
Přijďte si se svým dítětem pohrát, seznámit se s prostředím
školky, kolektivem, poznat nové kamarády, ve dnech 25.–29. 1.
2016 od 8.00 do 11.00 hod. v dopoledních hodinách a v odpoledních od 14.00 do 16.00 hod. Rádi vás školkou provedeme, něco
málo řekneme o organizaci, režimu, projektech naší školy.
Doufáme, že tímto krokem usnadníme vaše rozhodování
a výběr předškolního zařízení pro vaše tříleté dítě.
Na vaši návštěvu se těší celý kolektiv školy.
10
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Zveme srdečně na tradiční

Ponožkový bál v Salesku,

Stalo se

Adventní „putování“ na Salesku

Tento program byl určen především dětem,
ale zapojit se mohl každý, kdo chtěl. Každý
týden měl na základě adventní tradice svoji
postavu neboli svého průvodce. Společně
s těmito postavami adventu jsme putovali
do Betléma. Anděl, pastýř, král a člověk, to
byly čtyři postavy, které byly vyvěšeny ve
vestibulu s krátkým textem a úkolem. Po
splnění úkolu si každý mohl nalepit hvězdu
andělu, vatu pastýři, drahokam králi a otisk
svého prstu člověku.
Společně jsme vše zakončili na Štědrý den
v tělocvičně Saleska. Děti z dramatického
kroužku nám zahrály krátké divadlo a domů
jsme si odnesli Betlémské světlo.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ –
přihlašování na druhé pololetí

Zápis do aktivit pro rodiče s dětmi na druhé
pololetí (Salíček, Barvínek, Cvičení rodičů
s dětmi, Zpívánky) bude probíhat v týdnu
od 18. 1. do 20. 1., 14.00–18.00 pro již přihlášené, 21. 1. a 22. 1., 14.00–18.00 pro nové
zájemce.
Podrobnější informace o jednotlivých aktivitách najdete na webu Saleska: http://www.
salesko.cz/programy/male-deti/klubrodicu-a-deti/
29. 1., 9.30–11.30
Čtvrtkování – Látkové korále – Motanice.
Přihlašování od 4. ledna.

SaVIO - salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

V rámci adventu v Salesku proběhla též výroba adventních věnců, která byla otevřena
široké veřejnosti. Pro velký zájem jsme operativně připravili i výrobu vánočních svícnů,
abychom kolem sebe vykouzlili vánoční
atmosféru.
rl

Chystáme pro vás
27. 1. Oslava svátku Dona Boska

Těšit se můžete kromě jiného též na muzikál
SEN Z PIEMONTU, hudební dílo o životě
Dona Boska. Připravte se na dávku emocí,
smíchu, dojetí, překvapení a otázek, které za
vás nikdo nezodpoví... a rozhodně si toto
představení nenechte ujít!

Oratoř

25.–29. ledna nás čeká týden zakladatele
Salesiánů Dona Boska.
V něm si budeme hlouběji připomínat osobu
tohoto světce a nebudou samozřejmě chybět
i novinky v Oratoři.
Prozradíme jenom to, že se děti díky těmto
novinkám naučí týmové spolupráci a hospodaření.
Týden Dona Boska zakončíme v pátek 29.
ledna donboskovým turnajem v kalču a na
ten bude navazovat donboskovská přespávačka z pátku na sobotu 30. ledna.
líšeňské noviny

Kořeny a zdroje českého antiklerikalismu
doc. PhDr. Stanislav Balík
Přednáška představí jeden z nejzajímavějších
fenoménů charakterizujících naši společnost
od 19. století do současnosti – antiklerikalismus. Pokusí se objasnit
jeho kořeny, představí
vývoj a nárůst jeho vlivu v české a moravské společnosti. Pohled
zpět nám pomůže pochopit současnost.
Kdy: úterý 12. 1., 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

Ekologie v křesťanství
aneb Péče o společný domov

Druhá encyklika papeže Františka, ve které
papež vyzývá všechny k „ekologické konverzi (obrácení)“ z 18. června 2015 je považována za přelomový text. Přednáška se zaměří
na představení hlavních myšlenek dokumentu a komentář k nim.
Encyklika nese název Laudato si´ (v překl.
Pochválen buď) a zahrnuje také lidský a sociální rozměr, který je
propojený s otázkami
životního prostředí.
Přednáší Marek Orko
Vácha, římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, přednosta
Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy.
Kdy: pondělí mimořádně! 25. 1., 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

který se koná 16. ledna
od 19.00 hodin, letos již
posedmé! K tanci bude hrát
kapela Maté Vokaté. Vstupenky
můžete zakoupit na recepci
Saleska. Čeká vás bohatý
program i tombola.

Karnevalový týden v Salesku

Od 11. 1. do 17. 1. vás srdečně zveme do Saleska na karneval. Můžete si vybrat z pestré
nabídky. Od pondělí do čtvrtka bude karneval určený pro účastníky programu Klubu
rodičů a dětí.
Pro širokou veřejnost bude karneval probíhat v pátek 16.00–18.00, sobotu 9.30–11.30
a neděli 15.00–17.00. Téma bude každý den
jiné, můžete si vybrat pohádkové, zvířecí nebo vodní svět.
Rodinné vstupné: 150 Kč, dospělí 40 Kč, děti
30 Kč. Kapacita Sportovního sálu je omezena, proto prosíme, nahlašujte se vždy jen na
jeden karneval. Vstupenky lze zakoupit na
recepci od 5. 1 do 8. 1. 2016.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jiljí
vás zve na

7. FARNÍ PLES

V sobotu 30. ledna 2016
v Dělnickém domě v Líšni
18.30 hod.
uvedení do sálu
19.00 hod.
zahájení plesu
Hrají Kameníkovi muzikanti
(velký sál)
a kapela Z popela (malý sál).
Moderuje Zbyněk Loucký.
Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek:
Obchod se sportovním
zbožím Šimáčkova 14.
Cena vstupenky: 280 Kč.
Výtěžek plesu bude věnován
na opravu nátěru
severní fasády kostela.
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Školství

Galerie Hády
při ZŠ a MŠ Horníkova ožila
V naší škole aktivně propojujeme vzdělávání a výchovu i s aktivitami pro brněnskou veřejnost. Příkladem takové akce bylo ve
středu 21. 10. 2015 zahájení výstavy PŘÍRODA, POHYB A PARKINSON – ŽIVOT V RADOSTI. Všichni vystavovatelé – L. Baďurová (pastely), P. Budiš (fotoobrazy), I. a L. Nopovi (malby),
B. Hrabal (dřevorytiny) a V. Krejčí (fotografie) – jsou členy PARKINSON KLUBU BRNO. I přes svůj vážný zdravotní stav dokážou prostřednictvím svých děl dávat radost nám, ostatním.
Bohatý kulturní program připravili žáci hudební školy Yamaha, členové pěveckého sboru Pavouček z naší základní školy
i jednotlivci.

ZŠ Masarova

Projekt Konečné řešení
a současná Evropa
V průběhu listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili projektu
Konečné řešení a současná Evropa, který organizuje Divadlo Líšeň pro žáky a studenty. Celý program se skládá ze dvou částí.
V první části p. Suchánková ze židovského muzea velmi působivě
vysvětluje dětem, co se stalo v průběhu 2. světové války s lidmi,
kteří neodpovídali nacistickým zákonům o čisté rase. Cílem
přednášky bylo podat informace o tomto smutném období a objasnit některé situace, které byly ztvárněny v následujícím divadelním představení Hygiena krve. Ve druhé části programu jsme
se ocitli v černém prostoru, herci v černém oblečení využívají
netradiční rekvizity jako kovový šrot a jiný odpad, který symbolizuje lidi určené k totálnímu vyhlazení. Působivá hudba, ostnatý
drát, světelné efekty, fotografie i výpovědi obětí a vrahů, to vše
tvoří emotivní divadlo.
Toto netradiční představení je velmi působivé a pro děti přínosné zejména v dnešní době, kdy bohužel podobné myšlenky
znovu ožívají.
Celý projekt se dá dobře využít v hodinách dějepisu i výchovy
k občanství.
Mgr. Jana Osičková

Žáci ZŠ Masarova byli v Berlíně

Na vernisáži předal Mgr. Roman Burda, ředitel ZŠ a MŠ Horníkova, předsedkyni PARKINSON KLUBU BRNO Mgr. E. Vernerové dárkový poukaz pro členy klubu. Žáci současné 8. B totiž
v loňském roce v rámci předmětu environmentální výchova i svého volného času zorganizovali sběr víček od PET lahví s tím, že
výtěžek bude věnován právě členům PARKINSON KLUBU
BRNO. Do sbírání se pustili žáci všech tříd, ale i děti z naší mateřské školy. Podařilo se nasbírat celkem 155 kg vršků. Žáci naší školy
tak opět dokázali, že osud přírody ani lidí jim není lhostejný.

V rámci projektu Výzva 56 jsme prožili velmi zajímavý týden
v hlavním městě Německa, Berlíně. Tohoto výletu se zúčastnilo
celkem 20 žáků naší školy společně se 2 pedagogy. Během pobytu
žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin výuky němčiny na berlínské
jazykové škole Sprachenatelier, které vedli kvalifikovaní a zkušení pedagogičtí pracovníci. Všichni žáci obdrželi jazykové certifikáty a drobný dárek.
Podmínkou jazykově vzdělávacího pobytu bylo také seznámení žáků s reáliemi. Navštívili jsme Drážďany – Zwinger,
Frauenkirche, Semperovu operu. V Berlíně jsme zhlédli známou
ulici Pod lipami, Humboldtovu univerzitu, Říšský sněm, Alexandrovo náměstí s televizní věží, Památník holocaustu, Postupimské náměstí a zbytky berlínské zdi.
V programu pobytu byla také návštěva Pergamonského a Nového muzea a obrovského akvária. Celá akce byla zakončená příjemným relaxačním odpočinkem v Tropical Islandu.
Mgr. Terezie Moskalová,
učitelka NJ

Mgr. Květoslava Hasoňová
vyučující ZŠ a MŠ Horníkova 1
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Po vydatném a krásném roce 2015 vás srdečně vítáme v roce
2016 a už teď se moc těšíme na další setkávání se s vámi
na námi pořádaných akcích, které pro vás chystáme. Doufáme tedy, že jste si vstup do nového roku řádně užili v okruhu

milovaných bytostí a totéž a ještě více vám přejeme do nového roku 2016!
A co vás první měsíc v novém roce vlastně čeká? Zde je malá
ochutnávka…

Divadlo SemTamFór: Zakázané uvolnění

(středa, 20. 1. 2016, 19.00 hod. Dělňák, Klajdovská 28)
Tři dívky. Tři osudy. Jeden večer a jedna párty… Koho by
napadlo, že únos nevěsty se zvrtne do „hokejového utkání“, ve kterém se dívky jedna po druhé ocitají v zakázaném
uvolnění. Vyhozené pojistky je vyhodí z dosavadního životního smýšlení o životě, mužích, hokeji a zejména jich
samotných.
Vladana, Iveta a Klára se nikdy neměly potkat, avšak v den,
který je pro každou svým způsobem nejdůležitějším mezníkem v jejich životě, se setkávají na samotě v hokejové
hospodě patřící Vladaně. Hořká komedie v režii Jana Julínka
vznikla podle scénáře Petra Kolečka.

Malina Brothers TOUR 2016

(úterý, 26. 1. 2016, 19.00 hod. Dělňák, Klajdovská 28)
Dvě vyprodaná turné a ohlas příznivců tuto kapelu zavedlo
podruhé do nahrávacího studia. Výsledkem je aktuální
album Malina Brothers & Charlie McCoy. Nové album kapela představí v rámci zimní TOUR 2016 a přiveze ho také
v úterý 26. ledna do líšeňského Dělňáku. Nová nahrávka
je citlivým mixem skladeb, kde se ve zpěvu jednotlivých
tracků plynule střídá čeština s angličtinou. Kolekci zpívaných písniček doplňuje několik instrumentálek.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
8. 1. (pá) 19.30 hod.
12. 1. (út) 18.30 hod.
13. 1. (st) 17.00 hod.

14. 1. (čt) 18.00 hod.
16. 1. (so) 20.00 hod.
21. 1. (čt) 18.00 hod.
24. 1. (ne) 16.00 hod.

Večer s cimbálovou muzikou
Ochutnávka aneb Výběr 2003–2015 –
vernisáž
Moravská architektura a její Brno:
Sochař, který vyzdobil meziválečné
Brno – Václav Hynek Mach –
přednáška
Vážná hudba na zámku
Ples SK Líšeň 2016
Krok do přírody: Gruzie – Tajemné
království ve stínu Kavkazu – přednáška
DS Slavkov u Brna:
Čertův mlýn – pohádka

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

líšeňské noviny

17. Valentýnský ples
ZŠ a MŠ Horníkova 1
a Hudební škola YAMAHA
Vás srdečně zvou na školní ples

13. února 2016 od 19 hod.
v Základní škole Horníkova v Líšni.
Hraje oblíbená skupina VELVET.
Bohatý program, občerstvení i tombola.
Objednávky vstupenek, místenek a večeří:
s.rozcinska@centrum.cz
721 731 646 po 19. hod.

www.zshornikova.cz
www.yamahaskola.cz/brno
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Memoriál J. Holze
Dne 24. 10. 2015 se konal v sále líšeňské radnice již 7. ročník tarokového turnaje, Memoriálu J. Holze. Tradičně ho zahájil pan starosta, Mgr. Břetislav Štefan. Vítězem, mozek
a mysl bystřícího klání, se stal pan Josef Boleslav st. Úspěchem
je umístění tří domácích hráčů v první desítce. Děkujeme

představitelům naší obce za podporu v zájmové činnosti, která
se týká převážně seniorů. Rádi však přivítáme v našem klubu
i mladší.
Za tarokový klub
MUDr. Richard Veselý

inzerce

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 %.
Grafické zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve
formátu tiskového PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle
vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny inzerce.
Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci
v hotovosti nebo bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce
si vyhrazuje právo inzerci odmítnout. Celkový objem inzerce v Líšeňských novinách je pevně stanoven. Po jeho naplnění již není
možné další inzerci do daného čísla přijímat. Doporučujeme proto
objednat inzerci co nejdříve.
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Levné masáže Líšeň
Studio Jirka
Bednaříkova 1a
628 00 Brno-Líšeň
tel. 604 833 681
ht t p://m a sa ze - j i r i - jenys.web node.c z
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, p.o.
Trnkova 113, Brno-Líšeň

• střední vzdělání s maturitou
• střední vzdělání s výučním listem
• nástavbové studium
pro absolventy tříletých učebních oborů k získání maturity
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 9. 1. 2016, 9.00–15.00 hod. • Sobota 23. 1. 2016, 9.00–15.00 hod.

www.sssebrno.cz

líšeňské noviny

inzerce

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
v s o b o t u a n e d ì l i 9 .–10 . 1. 2 016
 Z důvodu stěhování hledám vhodný dům, max. 40 km od Brna.
Děkuji. T: 737 309 875.
 Prodám garáž na ulici Jedovnická. Udržovaná a dobře zajištěná.
Cena a termín dohodou. SMS na 608 814 575.
 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.
 PPH s.r.o., příjme pracovníky na ostrahu, recepci, psovody
a dozor v muzeu. Vhodné pro OZP. Tel. PO–PÁ – 543 249 303.
 CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Líšeň, Konrádova 2a, výměníková
stanice. Otevřeno: Po–Pá 10–17 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.
 Koupím byt v této lokalitě. Peníze z prodeje domu, RK nevolat.
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910.
 Hledáme ke koupi dům, alespoň s malou zahrádkou. Může být
i k opravám v horším stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 736 123 995.
 PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ do os. vlastnictví, PROHLÁŠENÍ
vlastníka SVJ, zaměřování bytů. Informace zdarma na tel.: 724 304 603.
 PRONAJMU GARÁŽ, ul. Jedovnická, v dosahu MHD Horníkova–
Elplova, světlo + zásuvka 220 V. Tel.: 603 453 450.
 SÓLOVÁ SALSA pro začátečníky v zrcadlovém sále KC Kotlanka
vždy ve středu v 17 h. Lektorka sl. Kristýna – mob. 775 466 696.
 Podlahářské práce. Prodej a pokládka „lepeného vinylu“ české výroby
zn. FATRA s akční slevou 20 % v období LEDEN–ÚNOR. T: 724 738 966.
 Pronajmu dlouhodobě garáž na ul. Heydukova. Tel.: 732 212 472.
 PSYCHOTERAPEUT – podpora při řešení problémů, www.repkatomas.cz

Navštivte nás

LÉKÁRNA pod Klajdovkou
Otevírací doba:

Pondělí–Čtvrtek: 7.00–18.00 hodin
Pátek:
7.00–15.00 hodin

Horníkova 34, Brno-Líšeň
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
www.lekhornik.cz

Nabízíme: výhodné ceny a doplatky
Akèní nabídky viz www.mojelekarna.cz

 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.
 Daňová přiznání FO, vedení účetnictví, daň. evidence, příjmy
z pronájmu. L. Repecká, Synkova 4, t. 603 524 554, repecka@volny.cz.

BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE
přípravek pro děti již od 4 měsíců věku

25. ledna v ZŠ Horníkova 1.
Robátka 4–18 měsíců v 10.30 hod.
První krůčky k hudbě 1,5–4 r. v 9.30 a 16 hod.
Rytmické krůčky 4–6 let v 17 hod.
Informace – 721 731 646 po 19. hod.

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
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
líšeňské noviny

www.yamahaskola.cz/brno

CVIÈENÍ U MOØE – PILATES a JOGA
3.–12. 6. 2016 / Itálie – Palmová riviéra
Apartmány / Bus / Strava vlastní
In-line / Jogging / Plážová servis

www.fitclubvalerie.cz
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SK Líšeň po podzimní sezoně
Další úspěšný půlrok činnosti má
za sebou fotbalový klub SK Líšeň.
Hodnotil ho na pololetní schůzi ve
čtvrtek 10. prosince. Znovu se líšeňská
fotbalová základna rozrostla o desítky
malých hráčů a hráček, znovu byly velmi úspěšné hlavně přípravky, ale ani
kategorie U14 a U15 nezůstaly pozadu,
a znovu se podařilo zvelebit areál
v Kučerově ulici. „Zprovoznili jsme
největší investici v historii klubu – tribunu, dobudovali jsme travnaté hřiště
a kabiny v Mariánském údolí pro Tréninkové centrum mládeže a ke konci
roku se podařilo zateplit starou budovu šaten a byt správce,“ zmínil na
schůzi některé z investic předseda

SK Karel Hladiš. „Vše samozřejmě díky podpoře kraje, magistrátu, radnice
a sponzorů,“ doplnil. Schůze trenérů,
vedoucích a vedení SK Líšeň se jako hosté zúčastnili starosta MČ Břetislav Štefan, I. místostarostka Eliška Vondráčková a II. místostarosta Miloš Freiberg.
Všechny zúčastněné samozřejmě nejvíc
zajímal jejich názor na plány SK obnovit
a zastřešit hřiště za orlovnou. „Halu si
musíte vybojovat sami,“ pronesl ke shromáždění starosta Štefan. „Musíte připravit nejlepší projekt, protože všechny
spolky dostanou rovnou šanci. Vše potom rozhodnou zastupitelé a zastupitelky,“ dodal. Vedení radnice chce v nejbližší době uspořádat k budoucímu vy-

užití orlovny veřejnou debatu, na
kterou zástupce SK Líšeň pozve.
Po sportovní stránce je „výkladní
skříní“ líšeňského fotbalu A mužstvo
SK Líšeň hrající MSFL. Po špatném začátku se podařilo týmu odlepit ode
dna tabulky a vybojovat 15 bodů
a 4 výhry a 3 remízy. „V podzimní části ligy nastoupilo za Áčko jedenadvacet hráčů Líšně, kteří si tak zahráli
v třetí nejvyšší lize v zemi!“ upozornil
trenér A týmy Josef Mazura. Jeho cílem je na jaře MSFL pro naši městskou
část zachránit.
Michal Šebela
(redakčně zkráceno a upraveno)

Poslední letošní investice v areálu SK Líšeň je
zdárně dokončena. Díky dotaci města Brna se
podařilo zateplit ze strany od hřiště budovu tzv.
starých kabin. Rozdíl je patrný na fotografiích. Řemeslníci vyměnili klempířské prvky, parapety
oken a opravili schody. Ve starých kabinách byla
obnovena klubovna a v přízemí vznikl z bývalé
kabiny tolik potřebný sklad a prádelna. Vždyť letos
na podzim byl překonán „rekord“ a v jednom týdnu musela správcová Jana Kukolová vyprat během sedmi dní 42 souprav dresů! Tolik sehráli fotbalisté a fotbalistky Líšně za jediný týden mistrovských utkání!
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