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ZDARMA
Tady nestavìt. Kostelíèek se vyhne zásahùm.
Milovníci vycházek v okolí líšeňského Kostelíčku si mohou oddechnout.
Oblíbený cíl výletů má před živelnou zástavbou uchránit stavební uzávěra.
Brno-Líšeň – Sepisovali petice, bouřili se. Protestující lidé mohli by lidé zmařit myšlenku připravovaného regulačního pláz Líšně mají nejspíš vyhráno. Úředníci připravují stopku pro vý- nu,“ dodal Ander. Zdůraznil, že úplný zákaz stavět vydává magistrát extrémně vzácně. Líšeňští se obástavbu kolem líšeňské kaple Panny
vají hlavně stavby výškových domů.
Marie. Lokalitu zvanou Kostelíček
Když v roce 2014 město připravovalo
ochrání před vznikem výškových buobnovený územní plán, který dal bydov a živelnou zástavbou regulační
tovkám zelenou, bránili se lidé peticí.
plán. Než se tak stane, úředníci chysPodepsalo ji na třináct set obyvatel.
tají pro oblíbené místo vycházek tak„Chceme tady kvalitní bydlení, ne dezvanou stavební uzávěru. „Bydlím
veloperské projekty. Místo má i histoblízko a nechci, aby tam vyrostly vysorickou hodnotu,“ vysvětlil Stanislav
ké domy. Rozumím tomu, že když
Karafiát ze sdružení Líšeň sobě. Pajsme zde stavěli v sedmdesátých letech
mátkově chráněná kaple, která lokalimy, tak se to starousedlíkům také netě dala jméno, má dlouhou historii.
muselo líbit,“ řekl obyvatel Staré Líšně
„Původní kapli Panny Marie dala poJan Šilhán. Kvůli území mezi ulicestavit v roce 1630 majitelka líšeňského
mi Kniesovou, Kostelíček, Obeckou
panství Alžběta Pergarka jako dík za
a Podlesnou dříve lidé protestovali.
uzdravení nevidomého syna,“ uvedla
Podle plánů líšeňské radnice a přání
v Internetové encyklopedii historie
usedlíků má oblíbené místo k vycházBrna Milena Flodrová.
kám chránit regulační plán. „Pokud
by vše šlo bez komplikací, příprava
Lokalita Kostelíček
plánu zabere asi rok a půl. Ale třeba
v Holáskách o něm jednají už šest let,“
• Spory ohledně zástavby začaly,
zmínil náměstek primátora Martin
když se kvůli změně územního
Ander, který se věnuje územnímu pláplánu objevila možnost, že na místě
nování. Situaci komplikuje, že regu- DOMINANTA LÍŠNĚ. Kaple Panny Marie ve Staré Líšni
developeři postaví bytovky.
stála na současném místě už v sedmnáctém století. Na přílační plán vyžaduje souhlas všech čtyř kaz císaře Josefa II. ji ale v roce 1785 zbořili. Ve stejné loka• Radnice Líšně i aktivisté prosazují
set padesáti vlastníků pozemků. „Sta- litě a ve stejném půdorysu ji obnovil kněz Metoděj Hošek
plán, který stanoví pravidla
vební uzávěra znemožní v oblasti sta- v roce 1914. Kvůli krásnému okolí patří k oblíbeným cílům
výstavby v oblasti.
vycházek
líšeňských
obyvatel
a
tvoří
líšeňskou
dominantu.
vět. Starou Líšeň poškodily zásahy
Foto: Jana Stross
• Do té doby se v okolí Kostelíčku
v devadesátých letech. To se nemá opanemá stavět.
kovat,“ uvedl starosta Břetislav Štefan. Úředníci magistrátu připravují podklady pro vyhlášení stavební uzávěry. „Ještě ji musí schváDatum vydání 10. prosince 2016, Brněnský deník Rovnost,
lit rada i brněnské zastupitelstvo. Pokud by ovšem nefungovala,
autor Jan Žlebek
Zveme občany na
veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 26. 1. 2017
ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ
Brno-Líšeň naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.
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Redakční rada Líšeňských
novin přeje všem čtenářům
úspěšné vykročení
do nového roku 2017.
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Zprávy z radnice

AED – „Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět“
Nikdo nemá nic cennějšího než své zdraví,
život svůj a životy blízkých. Právě k záchraně
životů chce přispět vedení líšeňské radnice.
„Pořídili jsme dva automatizované externí defibrilátory (AED). Jedná se o plně automatizovaný přístroj, který Vám pomůže v případě
srdeční zástavy obnovit oběh krve v řečišti.
AED jsme umístili na náměstí Karla IV. 17a
(budova obuvi) a na budovu líšeňské radnice,
Jírova 2.“, uvedl starosta Břetislav Štefan.
AED je uložen v ochranných schránkách,
které jej chrání před vlivy počasí a je napojen
přes mobilního operátora na záchranné složky.
V případě krizové situace volejte 112 nebo 155.
Operátor Zdravotnického záchranného sboru
vám nadiktuje kód, který po zadání odemkne
schránku s defibrilátorem. Po aktivaci Vás AED
začne provázet mluveným slovem. Nebojte se
pomoci, přístroj nemůže ublížit, a pokud identifikuje, že se nejedná o srdeční zástavu, neumožní vyslat elektrický šok.
Celý systém je řízený Krajským zdravotnickým operačním střediskem Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje. V registru jsou AED zavedena v souvislosti s danými adresami. Dojde-li k situaci, že je pacient
postižen vznikem náhlé zástavy oběhu, operátorka kromě vyslání výjezdového prostředku
záchranné služby ihned aktivuje dané AED. Jde
o každou minutu. Na místo tedy často přijíždí
hasiči či policisté, kteří přeberou od laiků resuscitaci a rozšíří ji o použití AED a následně pacienta přebírá záchranná služba. Je-li nejbližší
AED v boxu, využije jej přímo svědek zástavy
oběhu.

AED jsou také u Hasičského záchranného
sboru na ulici Zaoralově a Trnkově. Další zásahu schopné AED má pro danou oblast Policie
ČR.
Městská část Brno-Líšeň je nyní jednou
z nejlépe zasíťovaných městských částí v Brně
z pohledu dostupnosti AED.
A. Černá

Pro záchranu života je důležitá každá minuta. Úspěšné použití AED – 4. 5. 2016.
Na konci dubna 2016 došlo v obci na Brněnsku k náhlé zástavě oběhu u velice mladého muže. Operátor linky 155 okamžitě zajistil vyslání
výjezdového prostředku ZZS. Na místě události
byla shodou okolností zdravotní sestra, která zahájila resuscitaci. Pracovníci krajského operačního střediska správně zareagovali na dostupnost first respondera a okamžitě jej aktivovali.
Na místo k probíhající resuscitaci za pomoci
AED přijel tým ZZS a společnými silami všech
zachránců se podařilo u mladého muže obnovit
krevní oběh. Muž se následně probral k vědomí a byl transportován do fakultní nemocnice
u sv. Anny k následné péči.
Na tomto případu se opět ukázalo, jak důležitý je systém plošného rozmístění AED v Jihomoravském kraji. Díky němu byl další, tentokráte velice mladý muž po resuscitaci v terénu
transportován do zdravotnického zařízení nejen
s obnovením životních funkcí, ale zcela bez neurologických následků. Další AED v našem systému si může připsat zachráněný život!
Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/aed/

Co je defibrilace?
…je to odborný postup,
který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu (fibrilaci komor) vedoucí k zástavě
oběhu. Fibrilace komor je nejčastější kardiální
příčina náhlé zástavy oběhu (NZO). Defibrilace
je jedním z postupů neodkladné resuscitace,
která podstatně zvyšuje její následnou úspěšnost.
Proč včasná defibrilace?
…pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut po náhlé zástavě oběhu znamená přežití v 50 % a za 12 minut po náhlé
zástavě oběhu už jen 25 %. Proto je včasné provedení defibrilace tak důležité!
Koho se to týká?
Dle Evropské rady pro resuscitaci (ERC)
je výskyt srdečních zástav v Evropě vysoký, až
700 000 případů/rok. Evropské země udávají
kolem 11 % přežití pacientů.
Po 5 minutách od vzniku náhlé zástavy
srdeční (NZO) totiž dochází k nezvratnému
poškození mozkových buněk. I když týmy ZZS
JMK, p. o. průměrně dojíždějí k pacientům do
8 minut (zákonná doba dojezdu ZZS je 20 minut), je tato doba pro pacienta osudnou, pokud
na místě není poskytována laická první pomoc.
Největší šanci na přežití dává postiženému kromě kvalitní okamžité resuscitace i včasná defibrilace.
http://www.aedjmk.info/
https://youtu.be/gqCCmvARwG0

Líšeň bude mít „svou“ tramvaj
Dopravní podnik města Brna, a. s. rozšíří do konce letošního roku vozový park o 20 nových tramvají
typu Škoda 13T. Při této příležitosti chce DPMB nové
vozy pokřtít a symbolicky předat obyvatelům města.
Záměrem Dopravního podniku je každou z tramvají
věnovat jedné městské části, kterou tramvajová trať
prochází, nebo je v její blízkosti. DPMB nabídl městským částem i možnost pojmenovat tramvaj dle svého
uvážení, po slavné osobnosti či rodáku z městské části. Tramvaj by nesla znak městské části a současně
i jméno významné osobnosti. Ve voze by dále byly vyvěšeny podrobnější informace a zajímavosti týkající
se právě zvolené osoby i městské části.
Vedení naší městské části se rozhodlo tuto nabídku DPMB přijmout. Jeden z nových vozů tak symbolicky bude patřit Líšni a tato „naše tramvaj“ ponese
jméno pana Josefa Trávníčka, našeho výjimečného
rodáka, který toho pro Líšeň tolik udělal.
PATRONEM TÉTO TRAMVAJE
SE V PROSINCI 2016 STALA
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ
TRAMVAJ NESE JMÉNO
JOSEF TRÁVNÍČEK
Šárka Zemanová
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PhDr. Josef Trávníček se narodil 23. 5. 1970
a celý svůj život strávil v brněnské městské části Líšeň. Již během svého studia na gymnáziu a později
na filosofické fakultě se zde aktivně zapojoval do
folklorního dění. Národopis se stal i jeho profesním
zájmem, který ostatně souvisel i s oběma jeho studijními obory, jimiž byly český jazyk s literaturou
a historie.
Jeho aktivity měly zásadní přínos v mapování
líšeňské ústní lidové slovesnosti. Navázal na místního sběratele Františka Svobodu (1883–1962) a po
jeho vzoru se snažil od pamětníků a osobností zaznamenat pohádky, pověsti, říkadla, písně, lidová
vyprávění apod., aby se uchovaly pro budoucí generace.
Neméně zásadní součástí jeho života byla činnost pedagogická. Své bohaté znalosti literatury, etnografie i historie předal stovkám
nadšených studentů.
Jako dlouholetý vedoucí Národopisného souboru Líšňáci se zasloužil o každoroční
organizování hodů a jiných folklorních akcí. Obnovil tradici národopisných slavností,
díky němu se také od roku 2012 koná druhá nejdůležitější událostí místního kulturního života – líšeňské ostatky. Kulturně-organizační činnosti se věnoval i na městské
úrovni.
PhDr. Josef Trávníček svou činností přispěl nejen k uchování národopisného bohatství Líšně, ale také k tomu, aby se odkaz předků mohl stát živou a inspirativní
součástí kulturního, duchovního a estetického obzoru moderního člověka.
M. Tomanová (redakčně zkráceno)
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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 2017 dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna. Termín vyhlášení: 1. 12. 2016. Termín pro podání žádostí: do 15. 1. 2017.
Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1. 12. 2016 do 15. 1. 2017 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
školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu
rozvoje bydlení města Brna).
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB

Spolky a sdružení

Moravští Indiáni v Líšni
Ve středu 11. ledna 2017 v 17 hod. proběhne na líšeňském gymnáziu Vzdělávacího institutu Integra (ul. Rašelinová 9) veřejná vernisáž výstavy „Moravští Indiáni Davida Zeisbergera“, která představuje
působení Moravských bratří v Americe.
Moravští bratři (Moravian Church, Moravians) jsou nástupci
Jednoty bratrské, pokračovatelé J. A. Komenského. Pro svou evangelickou víru emigrovali na počátku 18. století z Moravy do saského
Herrnhutu (Ochranova), odkud odjížděli na misie do celého světa.
Hlásí se k nim cca 750 000 členů v Evropě, v severní a jižní Americe,
v Indii, Africe, v polárních oblastech a jinde. Moravský bratr David
Zeisberger (1721–1808), rodák ze Suchdola na Odrou, prožil 53 let na
misii mezi indiánskými kmeny Algonkinů a Irokézů. Putovní výstava do Líšně zamířila mj. z USA a Německa.
Ondřej Hýsek, Vzdělávací institut INTEGRA

Vernisáž – středa 11. 1. 2017, 17.00; komentované prohlídky – čtvrtek 12. 1.
2017, pátek 13. 1. 2017, pondělí 16. 1. 2017; pro školy vždy mezi 9–14 hod.
po domluvě, pro veřejnost vždy mezi 14–17 hod.
Kontakt: tel. 544 211 547, integra@integra.cz, www.integra.cz,
www.facebook.com/integrainstitut

Program Klubu seniorů Brno-Líšeň na I. čtvrtletí 2017
Leden 2017
23. 1. – ÚMČ Jírova – vystoupení souboru „Stará Líšeň“
10. 1. – Dělňák – taneční zábava
17. 1. – ÚMČ Jírova – přednáška – Neovize, volná zábava
24. 1. – Dělňák – taneční zábava
31. 1. – ÚMČ Jírova – přednáška – finanční gramotnost
Únor 2017
27. 2. – Dělňák – taneční zábava
14. 2. – ÚMČ Jírova – členská schůze
21. 2. – Dělňák – Masopust – taneční zábava
28. 2. – ÚMČ Jírova – přednáška – zdravotní pomůcky

Březen 2017
27. 3. – Dělňák – taneční zábava
14. 3. – ÚMČ Jírova – vystoupení souboru ZŠ Horníkova
21. 3. – Dělňák – taneční zábava
28. 3. – ÚMČ Jírova – přednáška PhDr. Karneta
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu ve 13 hod. vycházky, 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 17.00–18.30 (dvě skupiny) na
ZŠ Holzova.
Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s.

Ohlédnutí za vystoupením k 35. výročí
Národopisného souboru Líšňáček
Chtěly bychom poděkovat paní Helence Vrchotové za usilovnou
práci s dětmi v Národopisném souboru Líšňáček. Při jejich vystoupení jsme si zavzpomínaly na naše tance a líšeňské písničky, které jsme
si zpívaly jako děti. Jejich vystoupení doprovázené cimbálovou muzikou, vedenou Tomášem Knechtem, mělo mezi diváky takový ohlas,
že se roztleskal celý sál. Vyvrcholením celého programu byl křest
jejich CD a kalendáře, kterého se zhostil starosta Líšně pan Břetislav
Štefan a líšeňský pan farář František Vavruša. Kdo chtěl, mohl si

zakoupit nástěnný kalendář na rok 2017, složený z fotek z různých
vystoupení dětského souboru. Na slavnostní odpoledne maminky
dětí napekly koláče, které krojovaná děvčata nabízela všem, kdo se
přišli na jejich vystoupení podívat. Mezi hosty soubor Líšňáček přivítal soubor z Bílovic nad Svitavou, Komíňáček a Omičánek. Paní
Helence Vrchotové přejeme mnoho dalších úspěchů, pevné nervy,
zdraví a hodně šikovných dětí v souboru.
Marie Muchová, Helena Muchová a Anna Kalová – děvčata ze šatny

Setkání zástupců líšeňských základních škol s rodiči předškoláků
Vážení rodiče předškoláků z našich mateřských školek. Zveme Vás na setkání se zástupci líšeňských základních škol.
Dne: 7. 2. 2017 v 16. 30 hodin. Ve velkém zasedacím sále na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2.
Dozvíte se zde vše potřebné k zápisům do ZŠ, termíny dnů otevřených dveří,
edukativně stimulačních skupinek a odpovědi na Vaše případné dotazy.
Bližší informace o jednotlivých základních školách naleznete na jejich webových stránkách:

www.zshornikova.cz, www.zsnovolisenska.cz,
www.zsmasarova.cz, www.zsholzova.cz
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Spolky a sdružení

Fotohádanka
V jednom z předcházejících vydání Líšeňských novin Vám byla
představena fotohádanka, která již zdárně funguje na sociální síti facebook v rámci skupiny Foto – Líšeň. Protože máme stále více ohlasů
a stoupá i počet zájemců o líšeňskou fotohádanku, rozhodli jsme se ji
zpřístupnit i v tištěné verzi Líšeňských novin široké veřejnosti.
Níže Vám představujeme první fotohádanku, jejímž autorem je
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň. Fotohádanka zní, kde byla předmětná fotografie pořízená v rámci MČ Brno-Líšeň. Své odpovědi
můžete posílat do neděle 15. 1. 2017 na mailovou adresu foto.lisen@
seznam.cz. Správnou odpověď se dozvíte v následujícím čísle Líšeňských
novin. Abychom více zvýšili Vaši motivaci k hádání, tak autor první
správné odpovědi dle níže uvedených pravidel, obdrží malou pozornost.
A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co možná nejpřesnějším uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné či podrobný popis
místa, zašlete prostřednictvím e-mailu na mailovou adresu foto.lisen@
seznam.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „fotohádanka“. Současně do
přílohy e-mailu připojte fotografii Vámi navrhované fotohádanky do
dalšího čísla Líšeňských novin spolu s uvedením řešení Vámi navrhované fotohádanky. Příklad: správná odpověď – Ondráčkova 17 (červený
dům vpravo), řešení mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí
(druhá borovice u pravého břehu). Autor první správné odpovědi zaslané
dle pravidel výše se stane vítězem fotohádanky a bude jmenovitě uveden
v následujícím čísle Líšeňských novin a současně jím navrhovaná fotohá-

Hledám pamětníky
Na rok 2017 připravuji natáčení krátkého hraného filmu. Děj se
bude odehrávat na konci 2. světové války v Líšni. Protože jsem sám
tuto dobu nezažil, hledám pamětníky konce války v Brně a Líšni, aby
mi osobně řekli své zážitky a postřehy, i postřehy sebe jako malých
dětí. Nejde mi o „velké“, oficiální dějiny – ty si mohu najít v kronikách a učebnicích dějepisu. Jde mi o osobní zážitky a pohledy. Pomožte mi předat tato svědectví dalším generacím.
Kontaktovat mě můžete na tel. čísle 603 908 969.

danka bude uveřejněna jako další fotohádanka v pořadí. V případě, že
první správná odpověď nebude mít v příloze e-mailu další navrženou
fotohádanku, bude jako vítěz fotohádanky uveden autor první odpovědi
a další fotohádanka bude uveřejněna od následujícího hádajícího v pořadí bez ohledu na správnou odpověď. U každé zveřejněné fotohádanky
bude vždy jmenovitě uveden její autor. Více informací o akcích a projektech skupiny Foto – Líšeň najdete na www.foto-lisen.cz.
Mgr. Tereza Vašíčková, Foto – Líšeň z.s.

Římskokatolická farnost Brno-Líšeň pořádá
od pátku 3. 2. 2017 Manželské večery (osmidílný kurz)
k posílení a prohloubení partnerského vztahu.
Více informací: e-mail: pospisilpavel@centrum.cz;
mobil: 732 305 060

Tříkrálová sbírka v Brně-Líšni
proběhne ve dnech 1.–15. 1. 2017.
Přihlášky ochotných koledníků i vedoucích skupinek:
e-mail: ludmila.pospisilova@centrum.cz; mobil: 733 676 798

PhDr. Lukáš Karnet,
člen zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

Dny otevřených dveří – úterý 10. ledna a 7. února 2017, 15–18 hod.
Vzdělávací institut INTEGRA BRNO – gymnázium, ZŠ a MŠ Rašelinová 9

www.integra.cz
inzerce

TANEČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
4. února 2017

Dělňák Líšeň, Klajdovská 28
K tanci a poslechu hraje SW band
Vstupenky v předprodeji v KCL Líšeň –
Kotlanova 7, Dělňák Líšeň – Klajdovská 28
a v prodejně D-profil – křižovatka ulic
Podruhova a Elplova

Více informací na www.loslisen.cz
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno
příspěvková organizace, Trnkova 113, 628 00 Brno
střední vzdělání s maturitou • střední vzdělání s výučním listem
• nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů k získání maturity

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 7. 1. 2017, 9.00–15.00 hod. • Sobota 21. 1. 2017, 9.00–15.00 hod.

www.sssebrno.cz
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Chcete být v novém roce opět
JAKO PROUTEK?
Kila navíc můžete shodit ve
výživové poradně JakoProutek
Nabízíme:
 tříměsíční kurz redukce hmotnosti s nutričním specialistou
 12 konzultací, jedna lekce každý týden
 hubnutí bez hladu a strádání
 trvalé váhové úbytky
 individuální přístup
V LEDNU A ÚNORU

10% SLEVA

Sedláčkova, Brno – Líšeň
Telefon: 737 48 28 24
E-mail: jakoproutek@jakoproutek.cz
Web: http://jakoproutek.cz/

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

TRADIČNÍ
ZABÍJAČKA

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

Vážení Líšňáci,

28.1.2017

zajímavé události a akce. Na začátku roku 2016
se rozhodli provozovatelé prodejny textilu Anička ukončit činnost. Ač jsme se snažili sehnat
adekvátní náhradu, nebyl žádný obchodník
s textilem nakloněn otevřít svou prodejnu v Líšni
i díky konkurenci například ve velkých nákupních centrech. Jiní obchodníci však zájem měli,
neboť zakládají svůj obchod nejen na zboží, ale
také službách. Od jara tak seženete i v LCOS
vše pro cyklistiku, běh a nově také lyže v prodejně BIKEMAX. Právě zde probíhají výrazné

dovolte nám za všechny, kteří tvoří LCOS (Drogerie a domácí potřeby, Lékárna Masarova, Sklizeno, Bikemax a Restaurace U Fidela) popřát
do nového roku 2017 zdraví, radost z dětí, milovaných osob a přátel, pozitivní myšlení, chuť objevovat, obohacovat se novými zážitky a pečovat
o sebe a své blízké, neboť jen šťastný člověk činí
šťastnými i ostatní. Tradičně se v lednovém vydání věnujeme uplynulému roku a připomínáme si

slevy na veškerý sortiment, skvělá příležitost
uskutečnit svá novoroční předsevzetí a přijít si
koupit třeba pohodlné běžecké boty nebo kolo
na novou sezónu, co říkáte? J.
Už si ani nedovedeme představit jaro bez Pálení
čarodějnic pro děti a pro dospělé, podzimní pivní Októberfest nebo také Guláš fest, které organizuje Restaurace U Fidela za podpory LCOS.
Jde vidět, že Vás akce baví, čísla návštěvnosti
mluví jasně. I letos se můžete těšit na další ročníky plné zábavy, hudby a dobrého jídla.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
LEDNOVÉ VÝHODNÉ CENY
Coldrex Horký nápoj 10 sáčků
Coldrex tablety 24 tablet
Biopron 9 Premium
30+10 kapslí
Ibalgin 400, 24 tablet
Paralen Grip
chřipka a bolest 24 tablet
Paralen Grip
chřipka a kašel 24 tablet
Stoptussin kapky 50 ml
Tantum verde lemon 20 pastilek
Tantum verde mint 20 pastilek
Septofort 2 mg, 24 tablet
Stodal sirup 200 ml
Panadol Extra 30 tablet
Panadolu Novum 500 mg,
24 tablet
Zovirax Duo krém na opary 2 g

Všem zákazníkům děkujeme za věrnost,
velice si jí vážíme a těšíme se na Vás.
Kolektiv Pharm Dr. Nasriho

139 Kč
116 Kč

Nemáte čas či nevíte co stále chystat vašim ratolestem

na svačinku či oběd?

239 Kč
39 Kč

Nevadí! Přenechte vaše starosti nám.
Nabízíme možnost pravidelné přípravy svačinových
či obědových balíčků z poctivých a kvalitních potravin.
Pošlete své ratolesti za námi, kde si sami mohou vyzvednout
balíček, který je plný vyváženého jídla.

99 Kč
99 Kč
109 Kč
129 Kč
129 Kč
109 Kč
139 Kč
69 Kč
29 Kč
199 Kč

Více informaci u nás na prodejně,
případně zašlete email
s dotazem „Zdravé svačinky“ na:
lisen@sklizeno.cz.

PRO DĚTI
Rakytníček multivit. želatinky
70 kapslí
179 Kč
Nurofen pro děti 100 ml
89 Kč
Bepanthen Care
mast 100 g
279 Kč

www.sklizeno.cz/lisen

Od 6.1.2017
FESTIVAL ŘÍZKŮ

CHYSTÁME PRO VÁS
PIZZERII
fid
ela

Sobota 28.1.2017
TRADIČNÍ ZABÍJAČKA

Řízky z vepřové panenky
nebo kotlety naložené
v česnekovém láku, kuřecí
stehenní řízky a další…

u

zabíjačkové menu,
od 10 hod. prodej pochoutek dle
domácích receptur…tlačenka,
jitrnice, polévka, jelítka…

CE
RESTAURA

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2016
a těšíme se naviděnou.
Kolektiv restaurace U Fidela

centrum
Drogerie a domácí potřeby

MEGA CENA
PERSIL
prací prášek
80 dávek

289 Kč

999 Kč

Sada
nerezových
hrnců
8ks

Yankee Candle´s - Rozšíření
sortimentu těchto vonných svíček
v podobě motivů, dekoračních skel
ale také vosků do aromalamp. Možnost
objednání jakékoli vůně svíček a vosků,
v plné šíři Yankee
Candle přímo na prodejně.

V lednu odstartuje příprava
pizzerie v prostorách
nynějšího salonku. Chod
restaurace nebude omezen.
Těšit se můžete na pizzu
pečenou v originální italské
peci na dřevo.

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
až

42%

od 2.1.

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

Spolky a sdružení
Z

R

RÉVA
A L I D
L Á T O
O N A S
S
L T
T
I
T
A

AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
leden 2017

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
pondělí

ŠACHOVÝ KLUB / K. Pelikán
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ/ J. Cupák
S dobrovolníkem Révy pro zdravá záda.
Rezervace nutná.
v 9 hod. na Kotlance, zdarma pro seniory

pátek

VÝROBA ŠPERKŮ METODOU
TIFFANY /R. Maleňáková
16. 1. a 30. 1. v 17 hod. na Kotlance, 70 Kč

KLUB INFORMATIKY / J. Škraňka
ve 14 hod. na Kotlance, 30 Kč
úterý

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
Taneční a volná zábava.
ve 14 hod. na ÚMČ Jírova / Dělňák,

KALENDÁŘ AKCÍ

pro členy

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
NA KOTLANCE / ASF
Se studenty fyzioterapie Masarykovy
univerzity s individuální konzultací.
Rezervace nutná.
v 16 hod. na Kotlance, zdarma.

12. 1.

NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO SENIORY VĚSTONICKÁ od 12:30 hod.
Kdokoli máte zájem navštěvovat jako
dobrovolník seniory, přidejte se k nám.
Sraz před domovem - Věstonická 1,
Brno. Více informací na reva@kclisen.cz
a tel. č. 734 313 653.

25. 1.

LÍŠEŇ A BRNO - TADY JSEM DOMA /
PhDr. Karnet
Historie brněnských sídlišť - přednáška
v 17 hod. na Kotlance, 30 Kč

TAROKOVÝ KLUB / K. Kabelka
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
středa

SQUARE DANCE/ P. Vondrák
Tradiční americký country tanec.
v 17 hod na Kotlance, zdarma
SENIORSKÝ KLUB RÉVA
ve 14 hod. na Kotlance, vstup zdarma

čtvrtek

5. 1. - Nový rok v Révě - společná beseda
o prožitých Vánocích a zavzpomínání na
ty minulé. Do klubu přineste na ochutnávku zbylé vánoční cukroví s recepty.
12. 1. - Oční lékař v klubu - přednáška
lékařů oční kliniky Neovize s besedou a
přístrojovým měřením zraku.
19. 1. - Zajímavosti z nedávných dějin
Stránské skály
z pozoruhodného podzemí i nadzemí.
26. 1. Móda a čas - beseda o odívání a
trendech v proměnách času s oděvní
výtvarnicí.

KLAS LÍŠEŇ - SETKÁVÁNÍ
AKTIVNÍCH SENIORŮ
13. 1. - Vítáme nový rok
27. 1. - Odpoledne deskových her
v 16 hod. v kavárně ve farním dvoře,
zdarma

LÉKOVÁ PORADNA/IKEM
EKOLOGICKÁ PORADNA/EI Veronica
Dotazy zasílejte na kontakty Kulturního
centra. Zdarma.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Kdo máte zájem navštěvovat mateřskou
školku a číst dětem, kontaktujte nás na
reva@kclisen.cz nebo 734 313 653.
KOTLANKA – SENIORSKÉ CENTRUM
Senioři, chybí Vám prostor pro realizaci
zálib? Využijte zdarma naši klubovnu.
Cvičení pro seniory, joga a zdravotní
cvičení pro členy Klubu Seniorů se
konají ve standartních termínech.

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

líšeňské noviny

Školství
Minigalerie Salesko „Fotoobrazy”

Chystáme pro vás
Kroužky

6. ledna se Salesko se svými kroužky zapojí
do projektu Betlémské dary, kde přispějeme
vystoupeními, které mají děti nacvičené.
Betlémské dary jsou spojené s Tříkrálovou
sbírkou a mají za úkol ukončit vánoční čas na
Zelném trhu a vybrat finanční prostředky
pro rodiny, které jsou v sociální tísni či špatné životní situaci. Program na Zelném trhu
začíná od 13.00 hodin a končí v 16.00 hodin,
v tomto čase budeme mít svůj hodinový blok.
Všichni jste srdečně zváni.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

12. 1. – Dopolední klub maminek s paní Dášou Vojáčkovou a Lucií Šmídkovou – Téma
Péče o pleť, kosmetika. Jednorázové vstupné
50 Kč, nutné přihlásit se na mailu martina.
kosikova@salesko.cz.
20.–22. 1. – Karnevalový víkend
Pátek – KARNEVAL NA LEDĚ, sobota
a neděle karnevaly ve sportovním sále. Začátky budou vždy v 15.30. Předprodej vstupenek na recepci Saleska od 9. ledna.
Od 25. ledna bude probíhat zápis do aktivit
Klubu rodičů a dětí na druhé pololetí.
26. 1. – Čtvrtkování – Zimní plstění
Bližší informace najdete na webu Saleska.

Otevřený klub

Don Boskův týden
25. až 27. ledna se zaměříme na osobu zakladatele Oratoře a salesiánského díla Dona
Boska a to formou her, soutěží a příběhů.
S klubáky si o Donu Boskovi popovídáme
a nebudou chybět ani soutěže o zajímavé
ceny.
Don Boskova přespávačka
Don Boskův týden vyvrcholí i z pátku na sobotu 27. ledna přespávačkou zaměřenou na
osobu Dona Boska. Nebudou chybět klasické, ale i netradiční hry a také se děti můžou
těšit na překvapení.
Přednášky a workshopy
Na začátku ledna bude klubákům prozrazen
termín další cestovatelské přednášky,
tentokrát se ujme role přednášející naše týmačka Alžbět.

Saleskové tábory 2017

připravujeme na léto. Od 1. 1. 2017 se bude
možné na naše příměstské a pobytové tábory se sportovním, výtvarným, zážitkovým
či putovním zaměřením přihlašovat na
www.salesko.cz.
Pokud se přihlásíš do 20. dubna, budeš mít
líšeňské noviny

zvýhodněnou cenu až o 20 %! Kompletní nabídku a další informace najdeš na webu
Saleska.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Kdo je člověk?

aneb Pedagogika Komenského
pro 21. století
Jsou lidé ve své podstatě dobří či zlí? Je možné naučit (se) ctnosti?
Jak se to má s lidskou povahou? Nebo slovy
našeho „učitele národů“ – kterak učiniti, aby
člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré,
a to, „i když se nikdo nedívá“?
To jsou hlavní otázky, kterých se náš přednášející dotkne a jež si
sami klademe.
Doc. PhDr. Jan Hábl,
Ph.D., je odborným
asistentem na Katedře
pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem a na Univerzitě
v Hradci Králové.
Profesně se specializuje na filosofii, teorii
a historii výchovy, a to především v souvislosti se studiem díla J. A. Komenského a jeho
odkazu.
Kdy: úterý 10. ledna, 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

Jak se naučit plavat v Boží lásce

aneb Vyprávění o knize Přeskočit horu
Přednáší P. Zdeněk Jančařík,
salesián a publicista.
Průvodce duchovními cvičeními, jednotlivými dny a současně
i průvodce jeho vlastním životem; něco jako generální zpověď,
byť i veřejná.
Autor je salesiánem,
což už samo by mělo
byt doporučením. Vyšel z nevěřící rodiny, kde svým rozhodnutím
stát se knězem způsobil rozvrat. Popisuje své
konvertitství, konkrétně to, jak člověk této
cesty „to nemá snadné s církví, a ještě těžší to
má sám se sebou“.
Kdy: úterý 24. ledna 19.00
Kde: klub VeSPOD

Od 3. ledna do konce února zveme na výstavu fotografií scénáristy, kameramana a režiséra Petra Barana.
Jeho fotografie i DVD záznamy jsou deponovány v důležitých centrech doma i v zahraničí včetně zámoří. Pro prezentaci připravil
komorní projekt s názvem: FOTOOBRAZY.
Jedná se o fotomontáže z černobílých negativů, tedy ze staršího analogového období
autorovy tvorby. Tajemné, mystické, neklidné, černobílé fotografie Petra Barana jakoby přinesly nový duch – duch Hieronyma
Bosche, kde lidské hemžení nahrazují světlo,
stín, mraky, architektonické prvky, přírodní
tvary a vše geniálně vtažené do mistrovských
černobílých kompozic.

Kluziště na Salesku
zahájilo provoz
Nové kluziště mohou od poloviny
prosince využívat obyvatelé Líšně. Najdou ho v areálu Salesiánského střediska mládeže Salesko na Kotlanově
ulici.

Kluziště pořídila radnice ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem
Brnem, pečovat o něj bude právě Salesko.
Otevřené pro veřejnost je ve všední dny
odpoledne, o víkendu a o svátcích pak už
od 10.30. Dopoledne jej využijí především líšeňské školy, ve volné hodiny je

možné si celou plochu pronajmout. Dospělí a mládež nad 15 let za vstup zaplatí
70 Kč, děti do 14 let pak 50 Kč. Bruslařům je k dispozici půjčovna bruslí
a místnost se zázemím. Je také možné
využít služeb instruktora.
Více informací včetně kompletního
ceníku najdete na

www.salesko.cz/kluziste.
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Školství

ZŠ Masarova

ZŠ Holzova

Školní parlament v Poslanecké sněmovně

Praha očima deváťáků

Školní parlament ZŠ Masarova se přihlásil do soutěže o nejlepší
žákovský projekt, vyhlášené společností CEDU. Soutěžili jsme s projektem 72 hodin, který zahrnoval tři dny plné dobrovolnických aktivit. Děti pomáhaly ve dvou mateřských školách a také ve FOD Klokánek v Brně, zvelebovaly okolí školy a vyčistily líšeňskou rokli. Zároveň vznikla s Klokánkem dlouhodobější spolupráce ve formě
doučování. Náš projekt se dostal mezi deset nejlepších a my jsme tak
měli možnost zúčastnit se slavnostního vyhlášení na půdě Parlamen-

Lovely – pecka – památky – škola hrou – zážitky – zábava – teambuilding. To jsou slova, kterými charakterizovali naši žáci třídenní
pobyt v Praze.
Děti z obou devátých tříd navštívily nejen tradiční historické
objekty Pražského hradu, Židovského města, ale také interiéry a podzemí Staroměstské radnice nebo Národního divadla. Připomněly si
na Kampě památku Johna Lennona u zdi, která dříve byla symbolem
protestu vůči bezpráví a potlačování svobody. Žáci také zhlédli oblíbenou francouzskou komedii Blbec k večeři v Divadle Bez zábradlí.
Zvážněli při prohlídce expozice v Petschkově paláci a vyslechli pamětníka 2. světové války, který je provedl celami i „čekárnami“ bývalého sídla gestapa v Praze.
K výkladu o historických památkách přispívali svými referáty,
nabyté vědomosti zúročili v testu „Co si pamatuješ z Prahy?“ Diva-

tu ČR. V pondělí 21. listopadu jsme se tedy vypravili brzy ráno vlakem do Prahy. Po osmé hodině jsme už byli v Poslanecké sněmovně,
kterou jsme si dobře prohlédli.
O tom, kterých pět projektů bude prezentovat své výsledky před
celým plénem, rozhodovala již veřejnost svým hlasováním. I když
jsme se mezi prvních pět projektů nedostali, byla pro nás účast v Praze velmi inspirativní. Po slavnostním vyhlášení probíhaly workshopové skupinky, kde měli žáci možnost sdílet své zkušenosti. Velmi
zajímavé bylo také setkání s našimi politiky a významnými hosty.
Mgr. J. Ullmannová, H. Pollaková, Mgr. K. Aulehlová, Mgr. A. Klímová

Masarova na návštěvě v Německu
delní zážitek zhodnotili v recenzi a estetické zážitky promítli do plakátu „Praha mýma očima“.

Mgr. Alexandra Vokřálová

Oslavy 200 let na ZŠ Holzova

Pevnost Königstein, zámek Moritzburg a drážďanské adventní
trhy byly náplní zájezdu žáků druhého stupně do Německa. Akce se
uskutečnila 8. a 9. prosince a zúčastnilo se jí celkem 31 dětí. První den
jsme po příjezdu do Německa nejdříve navštívili lázeňské městečko
Bad Schandau, prohlédli si tamní náměstíčko a kostel. Druhým cílem
dne byla nejstarší a největší pevnost v Evropě – Königstein. Impozantní je především její ukotvení v pískovcové skále, 42 metrů nad
řekou Labe, které ji činilo nedobytnou. Druhý den byl pro naši výpravu náročnější. Ihned po snídani jsme autobusem znovu přejeli do
Německa, konkrétně k zámku Moriztburg, kde se natáčela pohádka
Tři oříšky pro Popelku. Ačkoliv bychom rádi zůstali v pohádce i „celé
dny“, chtěli jsme navštívit další zajímavá místa a vydali jsme se na
cestu. Autobusem jsme přejeli do nedalekých Drážďan, které byly završením naší cesty. Více informací naleznete na www.brno-lisen.cz/
lisenske-noviny.
Mgr. Terezie Moskalová
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První čtvrtletí školního roku 2016/2017 se na ZŠ Holzova neslo
ve znamení velkých příprav na významné jubileum – „Oslavy 200“.
Ptáte se, jak jsme se dopracovali k tomuto číslu? Odpověď je velmi jednoduchá, sečetli jsme 120 let od založení budovy Pohankova
a 80 let od vzniku budovy Holzova a dostali jsme se ke krásnému
kulatému číslu 200.
Program celého dne byl velmi pestrý. Po slavnostním zahájení,
které provázely projev Ing. Mergla o historii budov a recitační, pěvecká a taneční vystoupení žáků naší školy, si návštěvníci mohli prohlédnout prostory školy. Měli jedinečnou příležitost zavítat do míst,
kam se běžně podívat nemohou. Mohli také zhlédnout výstavu obrazů líšeňských malířů a prolistovat školní kroniky.
V průběhu dne několikrát zazpívaly naše školní pěvecké sbory
a žáci 6. B předvedli scénické čtení „Deník malého poseroutky“ realizované v rámci projektu „Čtenář na jevišti“. Pokud se návštěvníci
zapojili do hry „O získání tangramu“, mohli si z oslav odnést i pěkný
dárek v podobě čínského hlavolamu. Slavnostní den ukončil muzikál
Čertovská pohádka, který před zaplněnou tělocvičnou sehráli členové sboru DoTicha.
Děkujeme všem příchozím za hojnou účast a podporu a budeme
se těšit na setkání na některé z dalších akcí naší školy.
Mgr. Nela Mládková

líšeňské noviny

Školství

ZŠ Horníkova

ZŠ Novolíšeňská

Děti ze ZŠ Horníkova nadělovaly seniorům

Návštěva na Kociánce

V letošním předvánočním čase se naše škola zapojila do nového
projektu Ježíškova vnoučata. Lidé z projektu oslovují opuštěné seniory, kteří už dávno nezažili Vánoce, dárečky a splněná přání (více
na Facebooku ve skupině Ježíškova vnoučata).

V rámci projektu „Otevřená Kociánka“, což je integrační projekt,
jehož cílem je začlenění a integrace dětí i dospělých s různým posti-

Pěvecký sbor Pavouček s paní učitelkou Mikulicovou každoročně
chodí kolem Mikuláše zpívat do domovů pro seniory na Věstonické
a na Nopově. Oslovila jsem tedy právě tyto domovy. Se sociální pracovnicí na Věstonické jsme se dohodly, že by byly nejlepší balíčky
plné dobrot pro všechny. Kromě lidí z facebookové skupiny se kupování dobrot ujali žáci naší školy se svými třídními učiteli. Starší žáci
mnohdy přispěli z vlastního kapesného. Mladší zase přidali k dobrotám i přáníčka.
Věřím, že u dětí tato aktivita probudila úctu ke stáří i schopnost
obdarovat ze svého někoho potřebného. A těší mne, že senioři měli
předvánoční náladu nejen u zpívání koled se sborem, ale minimálně
celý advent.

žením do společnosti, jsme navštívili toto zařízení s našimi čtvrtými ročníky. Naším průvodcem byl Tomáš Pětník, který nás provedl
areálem a dětem připravil bohatý a zajímavý program. Žákům se návštěva moc líbila.
vyučující 4. ročníku ZŠ Novolíšeňská

Novolíšeňská ve Strážnici
Vánoční doba má své neopakovatelné kouzlo, a proto třídy 4. B
a 4. C navštívily začátkem prosince skanzen ve Strážnici, kde se pořádal program pro školy – Radujme se, veselme se. Děti se seznámily

Mgr. Zuzana Kruťová

Tradiční Den předškoláků
Na chodbách naší školy jste mohli v jeden den potkat víly, piráty,
čertíky, andílky, broučky, berušky, ježibaby, princezny a mnohé další.
Den předškoláků totiž provázeli pohádkové paní učitelky a pohádkoví páni učitelé se svými pomocníky, kteří si připravili pro malé předškoláky rozličné úkoly. Děti mohly navštívit pirátskou učebnu s procvičováním anglického jazyka, nebo třeba temnou komnatu se zajímavými úkoly na počítačích. Zahrály si na alchymisty v chemické
učebně, vyzkoušely si svoji zručnost s Ferdou Mravencem, podívaly
se na přírodu pod mikroskopem a potěšily se s živými zvířátky ve
školní družině. A to není zdaleka všechno. Ve třídách a učebnách
čekala další překvapení: hrátky s klaunem, cesta za pokladem, hříbkový taneček, stavby z kostek, andílci a stromečky, skládání puzzle,
království her nebo zábavné malování.
Mgr. Zdena Matulová

18. valentýnský ples
ZŠ a MŠ Horníkova 1 a Hudební škola YAMAHA
Vás srdečně zvou na školní ples, který se uskuteční
11. února 2017 od 19 hodin v Základní škole Horníkova v Líšni.
Zahraje oblíbená skupina VELVET.
Nebude chybět bohatý program, občerstvení i tombola.
Objednávky vstupenek, místenek a večeří:
s.rozcinska@centrum.cz, 606 347 482 po 19. hod.
www.zshornikova.cz, www.yamahaskola.cz/brno
líšeňské noviny

s obvyklými pracemi, zvyky, přípravou tradičních jídel a stolováním
na jihomoravské vesnici v minulém století. Spolu s panem učitelem
se naučily známé i méně známé koledy, nazdobily si perníčky, vyrobily ﬁgurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Poetickou atmosféru
doplňovaly obchůzky Lucek, pastýře s koledníky, sv. Mikuláše a Tří
králů. I přes mrazivé počasí se výlet vydařil a ještě více vytvořil již
vánoční náladu všem.
Jana Paukertová

Báječné výukové programy na ZŠ Novolíšeňská
Jeden čtvrtek pro nás paní učitelka Pejčochová připravila krásný
výukový program na téma Elektřina. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Například to, že elektřina vzniká třením, nebo že protiklady se přitahují a naopak látky se stejným nábojem se odpuzují. Nejvíce nás bavili pokusy. Zjistili jsme, že obyčejné brčko dokáže držet na
ledasčem. Také jsme zapojovali elektrické obvody a sestavovali co
nejdelší dráhu tak, aby se rozsvítila žárovka. Vybranou finanční částku za výukový program dáváme na adopci žirafy v naší brněnské
ZOO. Po dnešním programu už se moc těšíme na hodiny fyziky na
druhém stupni a paní učitelce moc děkujeme.
Žáci ze třídy V.C
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Zima je již delší dobu opět s námi, dny se krátí, světla ubývá… A my přesto věříme, že jste si o vánočních svátcích trochu odpočali
a strávili ten nejcennější čas s vašimi blízkými.
Na první měsíc v novém roce 2017 vám opět přinášíme várku akcí, na které se můžete těšit… V první řadě je to velký koncert s projekcí
v podání kapely Pangea – The Beatles Revival Band, a v druhé divadlo SemTamFór s představením „Jméno“, které nás přesvědčí o tom,
že skutečně není jméno jako jméno… Těšíme se na vás však také na pokračujících cyklech jako jsou Vážná hudba na zámku, Krok
do přírody, k poslechu zahraje Cimbálová muzika Líšňáci, k vidění bude divadlo Líšeň, výstava a také již tradiční Ples SK Líšeň.
Neváhejte a vkročte do nového roku s námi!

Pangea – The Beatles Revival Band

(pátek, 6. 1. 2017, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
PANGEA – The Beatles Revival Band patří díky svým dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu přístupu ke špičce české revivalové scény.
V srpnu 2011 absolvovala Pangea několik velice úspěšných koncertů
v legendárním klubu Cavern v rámci festivalu Beatleweek v Liverpoolu.
A v létě 2004 se na osobní pozvání Horsta Faschera (manažera a promotéra Beatles z dob jejich hamburské éry) zúčastnila prestižního mezinárodního festivalu revivalových kapel BEATLES CONVENTION v Hamburku a následně vystoupila i na přehlídce vítězů tohoto festivalu v německém přímořském letovisku Dahme.

Divadlo SemTamFór: Jméno

(středa, 25. 1. 2017, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
S příbuznými, partnery a přáteli je to jako s knihami: mít je doma ještě neznamená mít je
přečtené.
Komedie o tom, jak se jedno banální rodinné setkání ohledně jména očekávaného potomka pomalu mění v rodinné drama. Může křestní jméno ovlivnit charakter a pověst jeho
nositele?
Mnoho nečekaných dějových zvratů vás čeká ve hře, jejíž filmová podoba byla pro rok 2013
nominována na cenu Césara (Francouzská obdoba Oskara).

Příběhy líšeňských pamětníků
Úvodem prosím dovolte, popřát vám do roku 2017 hodně zdraví,
štěstí a nevšedních zážitků.
V říjnu byla na Kotlance v rámci oslav 1. narozenin projektu Réva
slavnostně pokřtěna první brožura „Příběhy líšeňských pamětníků“, která vzešla z mezigenerační besedy mezi členy Klubu seniorů Brno-Líšeň a studenty Gymnázia Integra.
Tímto jsme se aktivně zapojili do projektu Nadace Charty 77 Národní kronika, jejímž cílem je stát se archivem malých i větších
událostí, které mají osobní nebo místní význam, ukazují dobu a její
osobnosti nebo proměny obcí a krajiny.
I našim, líšeňským seniorům, chceme nabídnout možnost zachytit v psaných slovech své osobní zážitky, změny svého domova
či mizející tradice, které se tak stanou součástí historie, poselstvím a svědectvím pro budoucí generace, které budou uloženy
v Národním muzeu v Praze.

Na jaře 2017 chystáme v rámci Révy ve spolupráci s líšeňskými
středními školami další ročník mezigenerační besedy, která je
koncipována jako soukromý rozhovor mezi pamětníkem a studentem v klidném, nikým nerušeném prostředí s dobrou kávou.
Milí líšeňští senioři,
přijměte prosím naše pozvání na besedu. Vyprávějte nám své životní zážitky, vaše prožitky ze soukromého i pracovního života,
zavzpomínejte s námi na dobu minulou. Vždyť jaké jiné, než vzpomínky Líšňáků a o Líšni by měli zůstat věčné! Pokud máte zájem se
besedy účastnit nebo víte o někom, jehož životní příběh by neměl
být zapomenut, kontaktujte mě prosím, domluvíme si osobní
schůzku, kde vám vysvětlím veškeré podrobnosti.
Kontakt: Kulturní centrum Líšeň, Silvie Dražanová – koordinátorka projektu Réva, e-mail: reva@kclisen.cz, tel. č.: 734 313 653 nebo
tel. č.: recepce Kotlanky 544 210 182.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
8. 1. (ne), 16.00 hod. – divadlo Líšeň: Žabáci
10. 1. (út), 18.30 hod. – Petr Křivánek – Ruiny (vernisáž)
12. 1. (čt), 18.00 hod. – Kroky do přírody: Egyptské Pyramidy –
největší div antického světa

19. 1. (čt), 18.00 hod. – Vážná hudba na zámku
21. 1. (so), 20.00 hod. – Ples SK Líšeň
27. 1. (pá), 19.30 hod. – Cimbálová muzika Líšňáci

Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 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.
 ÚČETNICTVÍ pro drobné živnostníky, obchodní společnosti
i neziskový sektor. Tel.: 607 205 607; e-mail: mail@calypsa.cz.
 Sháním ke koupi byt. RK nevolat. Děkuji. Tel.: 721 195 819.
 Hledáme na koupi dům s možností parkování.
Cena do 6 mil. Kč. Prosím nabídněte. Tel.: 722 659 544.
 Koupím byt 1–2+1 v Líšni, chci to na investici. Tel. 775 617 020.
 Pronajmu parkovací místo na ulici Molákova za závorou.
Cena dohodou. Telefon 605 526 147.
 Hledám pro své klienty byty, nejvíc 3+1 a 4+1. Taky rodinné domy
i ve špatném stavu. Tel.: 775 674 541.
 Nabízíme k prodeji nebo k pronájmu garážové stání v novostavbě
bytového domu na ul. Chmelnice, č. 3054/50-56. Cena 290 000 Kč,
pronájem 1200 Kč/měsíc. INEX, spol. s r. o. Tel. 777 307 307.
 Bazar na rohu Táborské a Geislerovy 1 (vedle optiky). Akce:
výrazné slevy na veškeré zboží do konce ledna. T. 603 453 450.
 Hledám pronájem blízko MHD. Děkuji. T.: 739 854 956.
 RD/chalupu – HLEDÁME. Info na t: 607 127 906.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 Hledám byt v Brně ke koupi. Může být i za Brnem (max. 25 km). T: 739 826 409.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 Knihkupectví RYŠAVÝ pokračuje na Táborské 30, tel. 775 368 748. SLEVY.

Navštivte nás

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Otevírací doba:

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

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

Bojujeme proti chřipce: Celaskon èervený pomeranè 30 šumivých tbl – 145 Kè,
Paralen Grip 24 tbl – 109 Kè, Hodně zdraví v roce 2017 přeje kolektiv lékárny.

Trápí vás nadváha a nedostatek energie?
Jsem certifikovanou fitness trenérkou a aktivní fitness závodnicí.
Nabízím vám profesionální služby v oblasti pohybu a výživy.
osobní konzultace • konzultace online • tvorba výživového plánu na míru
Bc. Monika Hladká, Dis., tel. 732 763 426, mail: hladkm@gmail.com

www.veterinanespor.cz
VETERINÁRNÍ KLINIKA
MVDr. Jindøich Nešpor a kol.

• prevence – interna• diagnostika – RTG – EKG – SONO Doppler • chirurgie – ortopedie –
neurochirurgie • gynekologie – porodnictví • stomatologie • pohotovost – hospitalizace
• specializace – posuzovatel ortopedických vad DKK, DLK, OCD, luxace patelly,
spondylóza • endoskopie: artro-gastro-cysto-rhino-otoskopie •

OTEVÍRÁME 1. 1. 2017

NYNÍ JE MOŽNÉ OŠETØENÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVÌ

Po–Pá 9–11 15–19, So 9–11
Tel.: 777 234 188
602 945 769
Email: info@veterinanespor.cz
Neklež 19, 628 00 Brno-Líšeò
líšeňské noviny

DO KONDICE V NOVÉM ROCE 2017
KCL Kotlanka, ul. Kotlanova 7, Líšeò
Přijïte za námi cvièit, 10 % sleva na permanentku
– Rodinné a Senior pasy a Klub VZP.

PILATES: pondìlí 18 h • POWER YOGA: úterý 18 h
www.facebook.com/fitclubvalerie

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–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
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Sport

Sportovci Líšně 2016
Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se v líšeňském Dělňáku uskutečnil 1. ročník akce, která je novou událostí ve sportovním dění Líšně. Záměrem setkání bylo seznámit veřejnost s aktivitami jednotlivých
sportovních klubů, jednot a sdružení a ocenění nejúspěšnějších
sportovců, případně poděkování zasloužilým činovníkům.
Za podpory MČ Brno-Líšeň a Kulturního centra Líšeň se krátce prezentovaly jednotlivé jednoty, oddíly a kluby působící na území městské části.
Bezmála dvouhodinový program osvěžila vystoupení mažoretek a gymnastek z SK Provo a produkce hudební školy Yamaha.
Celou akci vtipně moderoval předseda sportovní komise.
Úspěšní sportovci a činovníci na závěr převzali ocenění z rukou líšeňského starosty Břetislava Štefana a radního Ladislava Bartáka. Jsme přesvědčeni, že akce Sportovci Líšně se v průběhu několika málo let stane líšeňskou tradicí.
Foto: J. Prodělal

Marek Nosek

Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu
Tradiční podzimní turnaj ve stolním tenisu uspořádal ve své herně v sobotu 19. listopadu Sokol Líšeň. V malém sále Líšeňské
sokolovny se sešlo 16 mužů a 5 žáků, kteří se
utkali ve dvou kategoriích o celkové prvenství. Také tentokrát bylo mezi startujícími
několik hráčů se stejným příjmením a to proto, že otcové přivedli s sebou ke sportu i své
syny. V historii turnajů se však stalo poprvé,
že za zelenými stoly bojovali tři hráči stejného příjmení. Stálé účastníky turnajů Jana
Koláčka ml. a Jana Koláčka st. doplnil stále
vitální senior Miloslav Koláček a tak byl k vidění dosud nevídaný souboj tří generací
jednoho rodu. Poslední dobou se mi zdá,
že aktivní sport je především pro dříve narozené.
Proto tedy v kategorii mládeže do 15 roků hrálo v jedné skupině pět hráčů každý
s každým na tři vítězné sety o celkového

vítěze. Po odehrání všech zápasů bylo toto pořadí:
Martin Trungel – ZŠ Novolíšeňská, Jakub
Schimmer – Gym. Šlapanice, Karel Doležel –
ZŠ Novolíšeňská, Matěj Pospíšil – ZŠ Horníkova, Jakub Hájek – ZŠ Mutěnická.
Kategorie dospělých nabídla ve startovní
listině seznam hráčů, který obsahoval jména 16
mužů, z nichž někteří patří ke stálým účastníkům turnajů.

Dospělí po odehrání tří základních skupin vytvořili postupem prvních dvou hráčů
šestičlennou finálovou skupinu. Po odehrání
posledního zápasu bylo toto pořadí: Ivo Prokeš, Michal Slezák, Libor Pospíšil, Jan Koláček st., Jan Koláček ml., Tomáš Kejla.
Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy a věcné ceny.
Všichni, kteří se aktivně zapojili do hry,
odcházeli z herny Sokola Líšeň velmi spokojeni, neboť prožili příjemný sportovní den
s mnoha dramatickými zápasy.
Pořadatelské zajištění bylo tradičně velmi dobré, stejně jako spolupráce se sportovní
komisí MČ Brno-Líšeň.
Partnerem akce byla MČ Brno-Líšeň.
Fotky z turnaje je možné prohlédnout na
www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.
Ladislav Breicetl
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