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Říčka a její údolí
K zamyšlení a napsání těchto řádků mě
tak trochu vyprovokoval článek otištěný na
jaře t.r. (2017) o civilizací nedotčeném údolí líšeňské říčky. Chci se tedy na problematiku Říčky podívat, zmapovat ji od válečných let až po dnešek, tak jak to zatím nikdo
neudělal. Chci zachytit všechny její proměny a problémy.
Jedna větev Říčky pramení u Kalečníku a druhá pod hájenkami u Bukovinky.
Obě nesou název Malá Říčka. Stékají se
u rozcestí na Malé Říčce ve výšce 479 m
nad mořem na okraji Drahanské vrchoviny. Odtud dále teče už jen Říčka. Pod hájenkami u Bukovinky jsem vždy obdivoval

studánku, kdy pramen jdoucí z jejího dna
vířil drobný písek. Byla to hezká podívaná.
Pod hájenkami byla velká salaš s ustájenými
krávami a ovcemi, které se pásly na přilehlých loukách. Říčka dále meandruje v hezkém širokém údolí mezi hlubokými smíšenými lesy. Při cestě za houbami jsem zde
nejednou potkal statného jelena či stádo laní.
Při trošce štěstí lze v těchto místech zahlédnout vzácného čápa černého, který zde hnízdí. Říčka s jejími přítoky zde byla využívána
k odchovu plůdku pstruha potočního, což se
v posledních letech méně daří pro nedostatek
vody. V létě o prázdninách zde klid narušuje
jen výskot dětí u dvou skautských táborů.
Říčka spěje k chatové oblasti na Hádku, pod-

téká silnici spojující Ochoz s Hostěnicemi
a vtéká do rybníku Hádek. Ten je už součástí lovného pstruhového revíru Líšeň
Říčka 2. Dvouhektarový rybník je zároveň
rybníkem rekreačním. Pod hrází tohoto
rybníka byla v roce 1962 postavena pstruží
líheň pro potřeby rybářského spolku Líšeň, později rybářského spolku Brno 10
a Brno 4 (stále týž spolek). K samotné líhni
se ještě vrátím později. Pod hrází bývalo veřejné tábořiště a volejbalové hřiště.
U hráze rybníka stojí chata ing. Podlahy
(dnes neobydlená) a chatu o kousek níže
vlastnil praktický lékař MUDr. František
Poláček z Líšně.
(pokračování na str. 9)

V novém roce 2018...

V novém roce 2018 nás čeká opět spousta smysluplné práce a projektů pro Líšňáky a Líšeň. Dovolím si uvést některé
z nich. Připravujeme zahájení rozsáhlé modernizace ZŠ Horníkova. Zahájíme opravu hřiště, nové osvětlení a cesty v parku
Trnkova a Rokli. Plánujme rekonstrukci Orlovny. Pracujeme nadále na rozumné koncepci prostorového uspořádání náměstí
Karla IV. a samozřejmostí je, že budeme nadále hájit Líšeň a bránit přehnané a zatěžující výstavbě všude tam, kde je to možné.
Jedná se o dlouhodobou činnost a myslím, že se nám daří společně pracovat pro obec. Hledáme a nalézáme shodu a nezbytný
konsenzus v rámci zastupitelstva pro podporu důležitých projektů, které pomáhají a usnadňují každodenní život Líšně.
Mým osobním přáním je, abych Vaši důvěru a očekávání, která se snažím již dvě volební období v pozici starosty budovat
a upevňovat, neztratil, ale naopak ve volebním roce zúročil. Práce pro Vás a naši Líšeň mě těší, naplňuje a věřím, že i v budoucnu budeme společně z Líšně vytvářet to nejlepší místo k životu – náš domov.
Do nového roku Vám přeji ať jste zdraví, spokojení a milovaní.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Likvidace dešťových vod
na ulici Kubelíkově
Vážení spoluobčané,
předseda kontrolního výboru inicioval usnesení Zastupitelstva MČ
Brno-Líšeň ze dne 23. 11. 2017, kdy Rada MČ Brno-Líšeň byla pověřena, aby si vyžádala informace o kapacitě kanalizací v předmětné
lokalitě (ul. Kubelíkova) v porovnání se skutečností zřízených přípojek, a to cestou BVK a.s. a MMB (odbor investiční, odbor územního
plánování a rozvoje).
V souvislosti s tímto usnesením bych vás rád informoval také
o tom, že dne 21. 7. 2017 Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s.
požádal Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. o informace týkající
se splaškové kanalizace na ulici
Kubelíkově. Ve svém dopise Líšeňský spolek pro pohodu bydlení,
z.s. upozorňoval na fakt, že dne
10. 7. 2017 napadlo v lokalitě Staré
Líšně cca 40 mm dešťových srážek
a ve stejnou chvíli došlo k přetékání kanálů splaškové kanalizace
na komunikaci ulice Kubelíkovy.
Dále bylo v dopise uvedeno, že situace se na ulici Kubelíkově opakuje pravidelně v rámci dešťových
srážek a nemovitosti obyvatel této ulice jsou trvale ohroženy zaplavením. Líšeňský spolek pro pohodu bydlení, z.s. požádal Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. o prošetření celé situace.
Akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace ve svém dopise ze dne 11. 8. 2017 sdělila Líšeňskému spolku pro pohodu bydlení,
z.s., že v ulici Kubelíkova, ale i v dalších ulicích staré zástavby v městské části Brno-Líšeň dochází za intenzivnějších dešťových srážek
k přetížení splaškové kanalizace, což je pravděpodobně způsobeno
tím, že dešťové vody ze střech a zpevněných dvorních částí domů
nejsou odváděny do dešťové kanalizace, ale jsou neoprávněně odváděny převážně do splaškové kanalizace.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. díky uvedeným skutečnostem požádaly, ve svém dopise ze dne 11. 8. 2017 Líšeňský spolek pro
pohodu bydlení, z.s. o spolupráci při komunikaci s občany v lokalitě při vysvětlení nutnosti neodvádět srážkové vody do splaškové
kanalizace.
Doufám, že Líšeňský spolek, na základě doporučení BVK a.s., pro
pohodu bydlení, z.s. již komunikoval s občany a vysvětlil jim, že
k přetížení splaškové kanalizace dochází díky, ve většině případů,
neoprávněnému vypouštění dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.
Rád bych upozornil na skutečnost, že při neoprávněné likvidaci
dešťových vod se vystavuje majitel objektu pokutě a správnímu řízení
o nepovoleném napojení do splaškové kanalizace.
Na závěr bych chtěl poděkoval, všem občanům městské části Brno-Líšeň, kteří dodržují platná pravidla.
Mgr. Břetislav Štefan, starosta

2

Vážení spoluobčané,

jako radní pro bezpečnost musím uvést na pravou míru nepravdivou
informaci, která byla publikována v minulém čísle LN, týkající se nákladů na Komisi veřejného pořádku, prevence a údržby (KVPPÚ).
Pan zastupitel Petr Štědronský uvedl, že se jedná o více jak 400 tisíc
Kč ročně. Ve skutečnosti jsou celkové roční náklady na tuto komisi
218 952 Kč.
Ve srovnání s jinými výdaji městské části považujeme tuto částku
za relativně nízkou a rádi bychom v následujících letech investovali
více i do dalších bezpečnostních opatření, např. kamerového systému, protože zajištění bezpečnosti považujeme za jeden z hlavních
úkolů veřejné správy a základní podmínku pro spokojený život všech
občanů.
A navíc musím s politováním konstatovat, že pan Štědronský se
rozhodl nepravdivou informaci otisknout přesto, že jsme ho včas na
chybu upozornili a veškeré výdaje přesně vyčíslili.
Jaroslav Stross, radní pro bezpečnost, ODS

SAKO se o odpad postará i o Vánocích,
vánoční stromky do popelnice nepatří
Společnost SAKO Brno se o svoz směsného a tříděného odpadu
postará i během vánočních a novoročních svátků. Svážení odpadu
v tomto období bude probíhat podle běžného harmonogramu, jedinou změnou bude přesun svozu z pondělí 1. ledna na úterý 2. ledna
a dále vždy posun o jeden den. V praxi to znamená, že pondělní odvoz bude nahrazen v úterý, úterní ve středu atd.
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. Navíc v neděli 31. prosince
budou na všech sběrných střediscích probíhat inventury, proto nebudou v provozu.
Stejně jako každý rok i letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik
možností, kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která
zřizují některé městské části. Další možností je nechat stromek ležet
na stálém stanovišti svozu směsného komunálního odpadu, tedy
u černých popelnic. Pokud je průměr kmene větší než 5 cm, měli by
občané stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata
popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků
zpracovat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle.

Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou

právníka, garanta veřejných zakázek.
Výběrové řízení je dostupné na www.brno-lisen.cz
a na sekretariátě úřadu MČ, Jírova 2, Brno-Líšeň.
Kontaktní telefon:
Ing. Irena Sehnalová, tajemnice úřadu, 544 424 814, 606 691 019
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Názory líšeňských zastupitelů
Přání do roku 2018 z opozice

Podobně jako každý počátek i počátek nového roku v sobě skrývá
tajemství a očekávání – co nám tento rok přinese, co nás v něm čeká a jak
dalece budou naše letošní přání a očekávání naplněna?
Mým přáním je, aby se v letošním roce dařilo více budovat vzájemnou spolupráci založenou na respektu k názorům druhých, poskytování
pravdivých informací a otevřené komunikaci. Aby se vytvářely takové
podmínky a taková atmosféra, aby stále více schopných a slušných lidí
vidělo smysl v zapojení do veřejného dění, aby se rozvíjel pestrý spolkový
život v tom nejširším slova smyslu a tak bylo pro každého v Líšni dostatek
příležitostí k vzájemnému setkávání ať už při sportu nebo při různorodých kulturních a společenských akcích. A také aby byly finanční
prostředky, s kterými Líšeň hospodaří, vynakládány opravdu účelně
a smysluplně.
Každému z Vás přeji, abyste mohli tento rok prožít šťastně a spokojeně, v příjemném prostředí, ať už se to týká místa, ve kterém žijete nebo
lidí, kteří Vás obklopují. A přeji Vám, abyste měli dostatek moudrosti
a současně odvahy činit taková rozhodnutí, která Vám k tomuto budou
napomáhat.
Eliška Vondráčková, zastupitelka a předsedkyně MO KDU-ČSL

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

co nám všem popřát do nového roku? Přes pozitivní hodnocení některých výsledků a spolupráce nové radniční koalice, mám pocit, že se dlouhodobě nedaří řešit větší a složitější problémy Líšně. Např. již několik
desetiletí se bez výsledku hovoří o zřízení zdravotního střediska ve Staré
Líšni a úpravě některých míst na nám. Karla IV. Dále požadujeme změny
územního plánu nebo zpracování regulačních plánů lokalit, jako je Kostelíček, Střelnice apod. Anebo usilujeme o prodloužení některých linek
MHD, zpřístupnění celé Rokle, do jejíž kultivace se dlouhodobě investují nemalé prostředky, atd.
Vím – k dosažení mnoha z těchto cílů je potřeba součinnosti města
Brna, které buď nekoná anebo prosazuje řešení bez ohledu na zájmy starousedlíků, jako např. u plánované obnovy tramvajové trati na Holzovu
v původním koridoru, tedy místy jen několik metrů od rodinných domů.
Věřím ovšem, že mnoho problémů dokážeme vyřešit i z líšeňské radnice,
pokud nám nebude chybět pomyslný tah na bránu.

Názor opozičního zastupitele:
Co se v Líšni za poslední roky podařilo a „taky podařilo
V jednom z předcházejících čísel Líšeňských novin (LN) byla zveřejněna anketa o názorech jednotlivých zastupitelů ZMČ Brno-Líšně na
úspěšnost konání zastupitelstva a vedení naší městské části. Vzhledem
k omezenému rozsahu ankety jsem požádal o dostatečný prostor v LN
k širšímu popisu a hodnocení konkretních bodů mého hodnocení. Můj,
pochopitelně neúplný, výčet a popis pozitivních a negativních bodů je
následující.
Nuže, co se z mého pohledu vskutku podařilo:
– postupně rekonstruovat bytová jádra v obecních domech (snad při nalezení optimálního kompromisu mezi přáními nájemníků a potřebami
stavby),
– i naší iniciativou dosáhnout zavedení autobusové linky 202 umožňující i pro starší zpřístupnit hlavní líšeňskou poštu,
– naší podporou výstavby horkovodu ze spalovny SAKO nezvyšovat (relativně snížit) cenu tepla pro Líšeň a Vinohrady,
– částečně již zrealizovaným projektem otevřít pro občany Líšně (zejména seniory, děti a mládež) dnes zatravněné a ještě před několika lety
zdevastované a náletovými dřevinami zcela zarostlé území Rokle,
– přenést přes všechna úskalí komunální politiky (a snad i dále rozvinout) tradiční národopisné i nové líšeňské kulturní akce (např. Líšeňské hody, zkulturnění pasáže naší radnice, mnohé další akce ve spolupráci s KCL),
– v rámci veřejných zelených ploch založit „květnatou louku“ u zastávky
MHD Masarova a vysázet kvetoucí pásy (k zvelebení našich dosud nepříliš vhodně obhospodařovaných zelených ploch),
– zrekonstruovat několik starých a vybudovat nová hřiště pro děti nejmenší, ale i ty odrostlejší (a to jak v sídlištní, tak ve staré zástavbě),
líšeňské noviny

Ještě letos proto chceme zásadně pokročit. V rozpočtu jsme např.
odsouhlasili peníze na dobudování infrastruktury v Rokli a na zpracování architektonické studie rozvoje nám. Karla IV. I když k náměstí již
máme zpracovánu dopravní studii, analýzu problematických bodů i názorů občanů, shodujeme se s kolegy, že by se toto místo mělo řešit koncepčně ve spolupráci s odborníky, a tak architektonická studie či návrh
je nezbytným dalším krokem.
Přeji nám tedy, abychom tento rok nepromarnili předvolebním hašteřením, ale využili k rozvoji naší krásné čtvrti. Především Vám však
přeji mnohou zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti!
Martin Příborský,
zastupitel a předseda ODS Líšeň

Novoroční předsevzetí

Milí líšeňští občané, stojíme na prahu nového roku 2018 a mnozí
z nás si sami na sebe pletou bič v podobě hůře, či snadněji splnitelných
předsevzetí. Těm odvážným z vás přeji, abyste si nejpozději na konci roku
pogratulovali k jejich splnění.
Zastupitelé TOP 09 se závazků vůči vám nebojí. Také v tomto roce
budeme z opozičních lavic neúnavně navrhovat prospěšná řešení pro naši
městkou část a její obyvatele a bránit vedení radnice realizovat nesmyslné
nebo neefektivní projekty. Za příklad námi prosazovaného projektu uvádím revitalizaci náměstí Karla IV., jež po našem odchodu z vedení radnice nepochopitelně vázne. A naopak neutuchá naše snaha v redukci
neustálých megalomanských investic do parku Rokle, které již spolykaly
desítky milionů Kč z veřejných rozpočtů a podle prosazovatelů mají ještě
další desítky milionů Kč polknout. Odhalujeme také pochybnosti při realizaci některých investičních akcí, na něž upozorňujeme mimo jiné na
veřejných jednáních zastupitelstev. Na naše podněty se nám všem bude
asi dostávat od starosty veřejného vysvětlení. Usuzuji z toho, že se v rozpočtu na rok 2018 navyšuje položka na nákup služeb ve sdělovacích prostředcích o více než 200 tisíc Kč. Nebo je snad určena na něčí sebeprezentaci? Naším předsevzetím pro rok 2018 je neustat v návrzích na řešení
líšeňských problémů a kontrole vedení radnice.
Věřím, že si spolu s vámi budeme moci na konci roku říct, že máme
splněno. Přeji nám všem úspěšný nový rok 2018.
Petr Štědronský, zastupitel TOP 09

– vystavět nové chodníky místo vyšlapaných pěšin pro ty, co si rádi cesty zkracují (ale i pro snížení další eroze travnatých ploch).
A co se naopak „také podařilo“?
– udržet předimenzované nájemné v obecních bytech, umožňující jeho
značnou část vyvést mimo tento bytový fond (s potenciální možností
pro Radu MČ do budoucna tento nájem dále navýšit),
– zvýšit nebezpečnost příchodu ke koupání a vycházkám v Mariánském
údolí (a to zejména pro starší občany a rodiče s dětmi),
– nejen do ul. Horníkova zhoršit přístup pro chodce a vozidla záchranných služeb,
– vybudovat tzv. jedlý sad při ul. Houbalova (a to především pro naše
pejsky),
– otevřít zahradu Orlovny pro veřejnost a „líšeňskou kulturu“ (a to bez
její potřebné parkové rekonstrukce a nezbytné rekonstrukce opěrných
stěn),
– nadále blokovat výstavbu rodinných domů mezi ul. Střelnice a Samoty
(bez nového dopravního napojení nemožné),
– přes 2 pokusy (poprvé bez ANO, napodruhé s nimi) po celé volební
období udržet napjaté až vyhrocené vztahy v Radě MČ,
– téměř na rok paralyzovat činnost Kontrolního výboru líšeňského zastupitelstva a některých komisí Rady MČ,
– blokovat území kolem retenční nádrže při ul. Bří Sapáků jako poslední
možnost k umístění dostatečně kapacitního propojení ul. Trnkovy
a Novolíšeňské (optimální dopravní řešení bylo znemožněno městem
připuštěnou zástavbou),
– ze strany vedení Brna „úspěšně“ přesvědčit líšeňskou veřejnost o nedoceněných „výhodách nedomyšleného hurá přístupu“ při znovuzprovoznění staré tramvajové tratě do Líšně a prodloužení trolejbusové
linky do smyčky Jírova.
Daniel Borecký, zastupitel ZMČ Brno-Líšeň a města Brna, KSČM
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Spolky a sdružení

„Dobré světlo pečujícím – my žijeme“ opět na líšeňské radnici
Většina z nás se setká během života se
situací, kdy je nutné postarat se o člena rodiny. Nemoc či úraz způsobí, že člověk potřebuje pomoc nejbližších. Pokud taková situace trvá déle, dlouhé měsíce či roky, potřebuje
i pečovatel pomoc, podporu, také on potřebuje péči svého okolí.
Svět pečujících je zvláštní. Nežijí někde
vyloučení v ústavu či nemocnici. Žijí vedle
nás, jsou to naši sousedé, spolupracovníci.
Jistě i vy znáte v okolí někoho, kdo se stará
o nemocnou maminku, manžela po úraze
nebo o dítě se zdravotním postižením. Možná vás napadne: „To ji (jeho) obdivuju, já
bych to nedokázal(a).“

Ano, pečování o blízkého člověka je náročné. Fyzicky, psychicky, finančně…
Pečující se potýkají s celou řadou problémů. Asi největším je malá zastupitelnost pečujícího. Není výjimkou domácí péče v režimu 12/7/24, tedy 12 měsíců, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Ano, nepřetržitá péče,
domácího pečovatele nemá kdo vystřídat.
Na druhou stranu, i pečující a jejich rodiny žijí životy podobné těm ostatním. Také
pečující mají své lidské potřeby, zájmy, sny…
Také oni zažívají běžné radosti i starosti.
O mnohem vyprávějí fotografie ze dvou
ročníků fotosoutěže „Dobré světlo pečujícím
– my žijeme“.

Věta, že fotografie dokáže povědět celý
příběh, zde opravdu není klišé.
Výstava fotografií o životě pečujících
bude instalována v lednu 2018
v Malé galerii
v budově líšeňské radnice.
Ano, výstava na stejné téma tu byla už
v říjnu předchozího roku. Tentokrát půjde
o nové fotografie už ze III. ročníku unikátní
fotografické soutěže Dobré světlo pečujícím
– my žijeme.
PhDr. Lukáš Karnet
za organizátory fotofoutěže
Dobré světlo pečujícím – my žijeme

Fotoarchiv Líšně
Děkujeme Všem, co jste zareagovali na první výzvu projektu FOTOARCHIV LÍŠNĚ, který vznikl díky
MČ Brno-Líšeň, spolku Foto-Líšeň
a přízni Archivu města Brna.
Rádi bychom Vám dali další příležitost se společně sejít nad Vašimi starými fotografiemi, které druhým mohou pomoci poznat Líšeň a život v ní
a to v pondělí 22. 1. 2018 od 17 hod. do
18 hod. na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova
2609/2 v přízemí (vstup z atria). Můžete nás rovněž kontaktovat mailem
na adrese fotoarchiv-lisen@seznam.cz,
případně na poštovní adrese radnice
– Úřad Městské části Brno-Líšeň, Fotoarchiv Líšně, Jírova 2609/2 , 628 00
Brno.
Ing. Petra Švehlová,
člen Foto-Líšeň z.s.
za správu Fotoarchivu Líšně
MČ Brno-Líšeň
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inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení Líšňáci,

sionální zacházení, znalosti oboru a poradenství, to vše na vás čeká v prodejně BIKEMAX.
Se servisem neváhejte, doba vyřízení je přibližně týden, čím dříve přijedete, tím dříve budete
mít lyže či snowboard perfektně připraveny.
Samozřejmostí je i expresní vyřízení za příplatek. Ceník a možné varianty servisu naleznete
na www.bikemax.cz/content/12-servis-lyzi.
Prodejna Sklizeno se svým řeznictvím disponuje velmi pestrou nabídkou masa. Zastavte
se a dopřejte si kvalitu. Sklizeno myslí i na ma-

za všechny provozovatele prodejen v LCOS
přejeme v novém roce 2018 pevné zdraví a pohodu v kruhu rodinném i pracovním. Těšíme se
na setkávání s vámi u nás v LCOS.
Úvodem bychom chtěli představit novou službu, kterou nabízí prodejna BIKEMAX. Jedná
se o servis lyží a snowboardů na nejmodernější mašině v oboru. Už nemusíte jezdit daleko,
servis máte za rohem na Masarové J. Profe-

minky s dětmi a připravuje pro ně také bio
maso na příkrmy. Najdete tu i oblíbené zabíjačkové dobroty a voňavé uzené maso. Dobrou chuť!
V DD centru drogerie a domácí potřeby zahájili
lednové výprodeje, přijďte si nakoupit výhodně
nejen drogistické zboží. Lékárna Masarova je tu
pro podporu našeho zdraví, dobře poradí a cenami příjemně překvapí. Kolektiv Restaurace
U Fidela zve na jejich poctivou pizzu z kamenné
pece, v lednu navíc s akcí 2+1 a 3+1 zdarma.

LÉKÁRNA MASAROVA
LEDNOVÉ VÝHODNÉ CENY
Ibalgin 400 mg, 100 tbl
Paralen Grip chřipka/bolest 24 tbl
Paralen Grip chřipka/kašel 24 tbl
Coldrex Horký nápoj, 10 sáčků
Bepanthen care mast 100 g
Panadol Novum 500 mg, 24 tbl
Nurofen pro děti, susp. 100 ml
ACC long 10 šumivých tablet
Orofar 24 pastilek
Oscillococcinum 30 dávek
Stoptussin kapky 50 ml
Zovirax duo krém 2 g
Aulin gel 100 g
Magne B6 forte, 50 tbl
Guttalax 30 ml
Nicorette Spray
Cemio Kamzík 60 cps
Voltaren Forte 2,32% gel, 150 g

105 Kč
99 Kč
99 Kč
139 Kč
278 Kč
29 Kč
89 Kč
118 Kč
25 Kč
579 Kč
99 Kč
219 Kč
194 Kč
159 Kč
119 Kč
429 Kč
329 Kč
329 Kč

TEREZIA
ANY
COMP 1.

Sklizeno v Líšni
(zastávka Masarova)
Masarova 2407/7
628 00 Brno-Líšeň
lisen@sklizeno.cz
734 752 350
facebook.com/sklizenovlisni

17. ude
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8.00–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

ŘEZNICTVÍ SKLIZENO
Steaky - flank, ball tip, spider, pupek, vysoký či nízký
roštěnec, T-bone či Florentina steak a mnohem více
(veškeré maso je možné na objednávku do druhého dne)
České vepřové - krkovička bez kosti, kotleta bez kosti,
panenka, kýta, bůček, žebírka...
Mleté maso na burgery hovězí 170 Kč/kg,
vepřové 109 Kč/kg
Kuřecí a krůtí maso
Pro maminky na požádání masové příkrmy po porcích.
Vyberete si masíčko (bio hovězí, hovězí vyzrálé, vepřové) nameleme najemno, zabalíme do vakua - vydrží 10 dní
čerstvé!

TONOMETR
CEMIO METRIC
901 MELODY

Poctivá tlačenka, voňavé uzené, sekaná, škvarky, sádlo...

1 699 Kč

u

BURGER MĚSÍCE
LEDNA

CE
RESTAURA

Rezervace na tel.č. 725 420 090
nebo na www.ufidela.cz.
Děkujeme a těšíme se Vás.

5.1.–28.1.2018
STEAKOVÁ NABÍDKA

AKCE PIZZA
2+1 zdarma
3+1 zdarma
sleva 20% na pizzu
v čase od 14 do 17 hod
(akce se nesčítají
a nekombinují)

fid
ela

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

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Masarova 2407/7
Brno-Líšeň

NOVĚ V NABÍDCE

Servis
lyží
Nově v Líšni

OTEVÍRACÍ DOBA
Po-Pá 8.00–19.00
Sobota 8.00–12.00
drogerie@lcos.cz
tel.: 777 721 001

V sortimentu
také zboží pro
domácí mazlíčky

čerstvé zákusky

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

Školství
V sobotu a v neděli 20. a 21. ledna pro vás připravujeme karnevaly. Rodinné vstupné je
200 Kč. Vstupenky budou v prodeji na recepci
Saleska od pondělí 8. ledna.
Od 23. ledna bude probíhat zápis do aktivit
Klubu rodičů a dětí na druhé pololetí. Pro zápis je nutná registrace www.salesko.cz.

Stalo se

Salesko bruslí!

Za přítomnosti pana starosty Břetislava Štefana, radního Ladislava Bartáka, který se zaměřuje na líšeňská sportoviště a ředitele Saleska
Petra Kopřivy, proběhlo začátkem prosince
slavnostní zahájení a otevření kluziště. Otevřeno máme každou sudou hodinu (všední dny
od 16.00 a od 18.00, o víkendu od 12.00, 14.00,
16.00 a 18.00). Pokud nevlastníte brusle, je
možné si je v Salesku zapůjčit. Bližší informace
na www.salesko.cz/kluziste

Adventní věnce

Tradičně, jako každý rok v tomto čase, jsme pro
vás opět nachystali vyrábění adventních věnců.

V pátek 26. ledna až do neděle 28. ledna vyjedeme s Oratoří na víkendovku do pěkné zimní
přírody v Moravských Knínicích, kde bude na
děti čekat spousta her a zimních radovánek.
Ubytovaní budeme v útulné chatě, ve které jsme
spali na letním táboře. Takže přihlašujte se!

Chystáme pro vás

31. 1. Oslava svátku Dona Boska

Srdečně vás zveme na oslavu svátku zakladatele
salesiánů Dona Boska. Jako každý rok, i tentokrát se 31. ledna otevřou v Salesku stanoviště
pro děti, které budou inspirovány 90. výročím
příchodu salesiánů do České republiky. Pojďte
slavit společně s námi!

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

18. 1. Čtvrtkování – Karnevalové škrabošky
z filcu. Přihlašování bude spuštěno 8. 1.
Bližší informace najdete na webu Saleska.

Otevřený dopis – výzva k aktivitě vedoucí
k realizaci Líšeňské expozice
„Budeme usilovat o Líšeň, jako ucelený kulturní celek, který se opírá o bohatý historický
odkaz,“ píše se ve stávající koaliční smlouvě na
webu radnice. Vybudování Líšeňské expozice by
bylo smysluplným naplněním tohoto předsevzetí. Expozici vyjádřili zastupitelé podporu již na
jaře 2016, výsledek je však zatím nulový. Proto
zde zveřejňujeme naši otevřenou výzvu adresovanou vedoucím představitelům radnice:
Vážený pane starosto, vážení členové Rady MČ Brno-Líšeň, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé,
v dubnu roku 2016 byl na zasedání Rady MČ
Brno-Líšeň i na zasedání zastupitelstva profesorem Rostislavem Brzobohatým prezentován
záměr zřídit v prvním patře Orlovny expozici
týkající se přírodního i kulturního bohatství
Líšně. Tato prezentace se setkala s kladným
ohlasem.
Na květnovém zasedání se rozhodovalo
o tom, zda bude část Orlovny se zahradou sloužit pro potřeby SK Líšeň, či bude otevřena veřejnosti a spolkové činnosti. Zastupitelé doporučili schválit záměr, jehož součástí je i Líšeňská
expozice v prvním patře.
Domníváme se, že v současné době je mimořádně příznivá situace k tomu, aby byla ex6

Nejedeš na hory s rodiči, ale chceš mít spoustu
zážitků? Je ti 8–12 let? Tak je tu příměstský tábor o jarních prázdninách, ve kterém budeme
bobovat, vytvářet, ale i závodit v různých olympijských disciplínách. Více na našem webu.

Otevřené kluby

Navštívil nás Mikuláš

Z nebeských výšin přiletěl i anděl a spolu s Mikulášem navštěvoval v Salesku všechny programy po celý den.

Příměstský tábor – Zimní olympijské
hry o jarních prázdninách

pozice zřízena, a tímto otevřeným dopisem vás
vyzýváme k aktivitě. Prof. Antonín Přichystal
a prof. Rostislav Brzobohatý připravili záměr,
který byl konzultován s vedením Muzea města
Brna i Moravského zemského muzea, a obě instituce v tomto ohledu přislíbily spolupráci.
Také náměstek primátora města Brna Bc. Matěj
Hollan uvedl, že je ochoten jednat o uvolnění
finančních prostředků pro budoucího pracovníka expozice.
Od doby, kdy z vedení radnice odstoupila
většina radních, však ustaly všechny kroky vedoucí k realizaci výše uvedeného záměru. Proto
vás vyzýváme k aktivitě vedoucí ke vzniku Líšeňské expozice, která zásadním způsobem
zviditelní Líšeň jako lokalitu evropského významu a pozvedne prestiž naší obce nejen
v rámci Brna. Rovněž považujeme za důležité,
aby zde byly uchovány všechny dokumenty
a další materiály mapující národopisné bohatství Líšně, které během svého života nashromáždil následovník Františka Svobody pan Josef Trávníček.
Konkrétně navrhujeme:
– pověřit vedení Kulturního centra Líšeň, aby
o vybudování Líšeňské expozice nadále jed-

Ve středu 31. ledna proběhne v Oratoři velké
klání v oblíbeném kalču na počest svátku dona
Boska a děti se o tomto sympatickém světci dovědí i zajímavé informace a nebudou samozřejmě chybět zajímavé ceny. Kalču a Donu Boskovi zdar!.
V pátek 5. ledna proběhne v klubu VeSPOD
Tříkrálová párty plná hudby, tance a speciálních drinků.

Don Boskův turnaj

Ve středu 31. ledna na počest svátku zakladatele salesiánů Dona Boska proběhne v klubu velký turnaj ve vespoďáckém trojboji (šipky, kulečník a kalčo) o zajímavé ceny.

Saleskové tábory 2018

připravujeme na léto. Od 1. 1. 2018 se bude možné na naše příměstské a pobytové tábory se sportovním, výtvarným, zážitkovým či putovním
zaměřením přihlašovat na www.salesko.cz.
Kompletní nabídku a další informace najdete na
webu Saleska.

nalo, znovu navázalo komunikaci s oslovenými institucemi a dohodlo konkrétní formy spolupráce;
– začít expozici realizovat v prvním patře Orlovny nebo zajistit jiné vhodné prostory,
i kdyby se jednalo o dočasné řešení.
Mgr. Pavla Dombrovská
režisérka divadla Líšeň
předsedkyně spolku Líšeň sobě
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Gymnázium Křenová, Brno

Odpověď redakce LN:
O dalším osudu a postupu úprav Orlovny
jednalo prosincové zastupitelstvo až po uzávěrce Líšeňských novin.
Výsledky jednání a další informace o Orlovně i možnosti zřízení Líšeňské expozice tak
přineseme v jejich příštím čísle.
líšeňské noviny

Seniorský klub RÉVA
PROGRAM PRO VEŘEJNOST

KLUBOVÁ SETKÁNÍ

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

LEDEN
2018

Spolky a sdružení

ČTVRTEK 18. LEDNA 2018 od 14.00 hod.
14.30–16.00 hod.: Tajemství rukopisu

Beseda s grafoložkou a psycholožkou písma Mgr. Věrou Škultétyovou.

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

ČTVRTEK 4. LEDNA 2018 od 14.00 hod.

Se studenty Fyzioterapie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s individuální
konzultací. (Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

Popovídáme o Vánocích a naplánujeme nový rok.

ČTVRTEK 25. LEDNA 2018 od 14.00 hod.

14.00–17.00 hod.: Novoroční posezení
15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

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

14.30–16.00 hod.: Domácí mazlíčci

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

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

Beseda s veterinářem a malá poradna. Vezměte do klubu fotografii svého zvířecího
kamaráda nebo fotky zasílejte na e-mail senior.klub@kclisen.cz. Vytvoříme malé
tablo „Domácí mazlíčci Révy“.

ČTVRTEK 11. LEDNA 2018 od 14.00 hod.

ČTVRTEK 1. ÚNORA 2018 od 14.00 hod.

Naplánujeme, co krásného a užitečného v tomto roce vytvoříme.

Společné tvoření.

14.00–17.00 hod.: Rukodělky

14.30-17.00 hod.: Rukodělky

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

AKCE

KONTAKTY A INFORMACE:

Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony, vezměte je s sebou.
S fyzioterapeutkou Bc. Janou Šperlinkovou. (Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

NÁVŠTĚVY V DENNÍM STACIONÁŘI PRO SENIORY
A V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Máte-li zájem se k nám připojit, kontaktujte nás na tel. č. 734 313 653
nebo e-mailu senior.klub@kclisen.cz.

Vstup je zdarma, není-li uvedeno jinak. Program je přístupný veřejnosti, aktivity určené
pouze členům Seniorského klubu RÉVA jsou označeny. Členství v klubu je bezplatné
a přináší další výhody jako například přednostní rezervace na vybrané akce, speciální
program a případné slevy na kurzovném a vstupném v Kulturním centru Líšeň (konkrétní informace o slevách jsou průběžně zveřejňovány na webu a FB profilu KC Líšeň).

V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka,
Kondiční a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

líšeňské noviny

Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony, vezměte je s sebou.
S fyzioterapeutkou Bc. Janou Šperlinkovou. (Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

Kulturní centrum Líšeň
Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: senior.klub@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz

www.kclisen.cz
POZOR ZMĚNA E-MAILOVÉ ADRESY
Seniorský klub RÉVA má novou e-mailovou adresu senior.klub@kclisen.cz.
Původní e-mailová adresa reva@kclisen.cz je na tuto adresu automaticky
přesměrována. Veškeré zaslané e-maily tedy budou doručeny.
Provoz a program Seniorského klubu RÉVA zajišťuje Kulturní centrum Líšeň,
příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň finančně
podporuje městská část Brno-Líšeň. Na přípravě programu spolupracujeme
s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto
subjekty jsou zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné
a dostupné volnočasové aktivity pro seniory.
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Kam v Líšni
4. 1.

čtvrtek

14.00–17.00 Novoroční posezení.
15.00–17.00 Počítačová poradna.
16.00–17.00 Rehabilitační cvičení.
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

8. 1.–31. 1.
Líšeňská pasáž zve na výstavu Unie pečujících z.s.
„Dobré světlo pečujícím – my žijeme“. Malá galerie, budova radnice, Jírova 2.
úterý

9. 1.

18.00 Vernisáž výstavy
DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

9. 1.

15.00–18.00

úterý

Gymnázium AKADEMIA, Rašelinová 9.

16.00

11. 1.
čtvrtek

14.00–17.00
15.00–17.00
16.00–17.00

12. 1.

19.00–24.00

Vítáme nový rok. Réva (RC Pastelka), farní kavárna kostela sv. Jiljí, Pohankova 18.
Rukodělky.
Počítačová poradna.
Rehabilitační cvičení. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

XVIII. maturitní ples Gymnázia AKADEMIA.
Hotel Continental, Kounicova 6.

13. 1.

20.00

18. 1.

18.00 Vážná hudba na zámku. Zámek Belcredi, Pohankova ulice.
Vstupné 50 Kč studenti, 100 Kč dospělí.

18. 1.
čtvrtek

14.30–16.00 Tajemství rukopisu.
16.00–17.00 Rehabilitační cvičení.
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

20. 1.

19.00

26. 1.

16.00 Znojmo, Velká Morava – host Mgr. Pavel
Réva (RC Pastelka), farní kavárna kostela sv. Jiljí, Pohankova 18.

sobota

čtvrtek

sobota

pátek

25. 1.

Fotbalový ples. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 250 Kč.

XXII. Líšeňský ples. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 400 Kč, 450 Kč, 500 Kč.
Filka.

14.30–16.00

čtvrtek

Domácí mazlíčci. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

27. 1.

19.30 2. Společenský ples líšeňského
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 350 Kč.

1. 2.

čtvrtek

14.30–17.00
15.00–17.00
16.00–17.00

9. 2.

16.00

Olympijské hry. Réva (RC Pastelka), farní kavárna kostela sv. Jiljí, Pohankova 18.

17. 2.

19.00

19. Valentýnský ples hudební školy Yamaha. ZŠ Horníkova.

sobota

pátek

sobota
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Dveře na Akademii dokořán. Den otevřených dveří Gymnázia, MŠ a ZŠ.

12. 1.

pátek

Kouzlo opuštění. Výstava fotografií Petra H. Křivánka.

občanského spolku.

Rukodělky.
Počítačová poradna.
Rehabilitační cvičení. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).
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Říčka a její údolí (pokračování ze str. 1)
Pod rybníkem údolí zcela mění svůj charakter. Údolí se značně zúží a poslední léta
zcela vyschlé kamenité koryto Říčky sevřou
prudké skalnaté stráně. Několikanásobné
propadání bere veškerou vodu nenávratně do
podzemí. Jsme v Moravském krasu. Suché
koryto Říčky se vine kolem jeskyní Malčina,
Netopýrka, Medvědí, Švédský stůl, Ochozská a Pekárna v délce asi 2 km. V roce 1981
zcela shořela u Ochozské jeskyně chata speleologů a nebyla už znovu postavena.
V dřívějších dobách po vydatných deštích, kdy se koryto přece jen zaplnilo vodou,
se tam hned objevili krásní pstruzi. Odkud
se vzali, je mně dodnes záhadou. To už alespoň 30 let není pravda. Voda vytékala zamřížovaným vchodem z Ochozské jeskyně. Proti Pekárně teče luhem potůček od Ochoze.
Ten v roce 1942 spláchl vápenný prach z podniku Hlubna a způsobil první velkou kalamitu. Udusily se stovky pstruhů.
Další zrod Říčky začíná asi tři sta metrů
nad Kaprálovým mlýnem, kde voda vytéká
ze skály – trempy zvaná Arizona. Zde se
markantně ukazuje, jak voda v údolí chybí.
Za posledních asi šest let ve třech letech nešla
z výtoku Říčky ani kapka vody, což se za sedmdesát let, co pamatuji, nikdy nestalo. Před
pár lety začala voda vyvěrat ze skály asi o sto
metrů níže. Pod výtokem bylo stavidlo (dnes
zcela v troskách), které část vody odvádělo na
Kaprálův mlýn.
U tohoto mlýna se pozastavím. Byl nejhořejším ze sedmi mlýnů na toku Říčky.
Mlýn, který byl ke koupi, pro sebe objevili
manželé Kaprálovi a po úpravách se sem po
obsazení Němci v roce 1939 nastěhovali.
Mlýn před tím vlastnil mlynář Žižka, který
vlastnil i mlýn o trochu níže (později mlýn,
pila a hospoda „U Jelínka“ (po líšeňsku
„U Jeleňa“). První písemný záznam o nyní
Kaprálově mlýně je z roku 1808. S Kaprálovými žili na mlýně manželé Müllerovi
(on Němec, ona Češka). Aleš Kaprál nechal
u mlýna v mírně svažité louce vybudovat nevelký bazén, kam jsme se jako kluci po válce
chodili koupat. Byl známý svou ledovou vodou z Říčky, ale to nám nevadilo. Ani jedna
z pěti nádrží na Říčce, pochopitelně v té době
nebyla. Pod náhonem na mlýn byla šnečí farma. Mlýnem od Mokré a Horákova prošla
fronta. Němci nenapáchali tolik zla, co následně příchozí rusové. Mlýn zcela zdevastovali a vyrabovali. Byl majetkem Kaprálových
i po jejich útěku do zahraničí před únorem
1948. Pohnutá válečná historie mlýna a Říček je zachycena v knize Zdeny Kaprálové
„Zítra bude líp“ vydané v roce 1992. Kniha se
čte jedním dechem a byla zapsána do Zlatého
fondu českého písemnictví.
Když tudy šla fronta, byl mi jeden rok
a byl jsem nejmladším z 27 lidí, co na chatě
frontu přečkali. Pan Aleš Kaprál byl celosvětově uznávaným chemikem s mnoha patenty
a vynálezy. Byl ředitelem Biochemy v Modři-
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cích, později byl vězněn v koncentračním
táboře v Breslau. Byl osvobozen a později
emigroval do Indie, kde mu nabídli práci.
Neuhodli to v jedné věci. Šli prakticky z války
do války. Indie se v roce 1948 krvavě dělila na
Indii a Pákistán. Byli přes půl roku v Austrálii, než se natrvalo usadili v Americe.
V roce 1948 byl mlýn znárodněn, aby se
stal později rekreačním střediskem Kovolitu
Modřice a poté střediskem n. p. Klenoty. Éra
Klenotů se stala pro Říčku osudnou. 1. 6.
1978 z odhozených plechovek po deratizaci
se jejich chemický obsah dostal do potoka
a zcela vytrávil všechno živé. Byla to největší
otrava v dějinách Říčky. Otrava šla přes více
než dva kilometry a zastavila se až pod hřebenem Horneku. Likvidovali jsme tisíce
otrávených pstruhů. Horší než pstruzi – ti
jdou znovu vysadit, bylo zničení jejich přirozené potravy. Zcela zanikly larvy chrostíků
(dřívka), kterých bylo plno pod každým kamenem. Mimo jiné uhynulo velké množství

ti pana Jelínka. Měl o nás strach. V hospodě
se scházeli chataři a trempové. Prostě idyla.
Dnes je situace zcela jiná. „Ranč u Jelena“ má
sice moderní restauraci, ale také ovce, kozy,
koně, pštrosy, slepice, což hlavně v létě dvakrát nevoní. Asi sto metrů pod tímto statkem
(jinak se to nazvat nedá) se Říčka rozdvojí na
svůj původní tok a na náhon na další mlýn
– Svobodův. Dnes jde většina vody náhonem
a původní tok Říčky se ocitá na suchu. Náhon
zarůstá trávou, ale tento mlýn je dodnes jediným funkčním mlýnem na celém toku Říčky.
Jen mlýnské kolo nahradila turbína. Pamatuji tři generace Svobodů. Dávno už nežije
starý mlynář Polda, nežije ani jeho syn Antonín. O mlýn se stará jeho vnuk Toník. Stroje
na mlýně šlapou příležitostně dál a Toník je
rád na požádání spustí. Pod mlýnem spěje
Říčka do zalesněné části. V nízkém smrkovém lese stála chata Ing. Polcara, který jako
jediný měl v minulosti pronajatý kus Říčky.
Pod Konečných chatou (byl jsem později oči-

Původní podoba Muchovy boudy. Archiv autora článku.
raků. Říčka už se z této pohromy nikdy zcela
nevzpamatovala. Po revoluci v roce 1989 byl
v restituci mlýn Kaprálovým vrácen. Ti už
ale byli dávno trvale usazeni v Americe. Paní
Zdenu Kaprálovou jsem viděl v roce 1992
v hospodě „U Jeleňa“, kdy republiku navštívila naposled. Zemřela v roce 2005 v USA.
Její dcery Eva a Jana prodaly mlýn za symbolickou 1 Kč moravským skautům. Tito po dotaci přes 60 miliónů korun mlýn opravili
a zmodernizovali pro své účely. Je jedním ze
čtyř velkých skautských středisek v Evropě.
Největší pocta Kaprálovým je to, že pro nás
byl, je a bude navždy mlýnem Kaprálovým,
byť ti na něm byli relativně krátce.
Pod mlýnem teče Říčka v meandrech
k dalšímu mlýnu. Náhon na tento mlýn přirozenou cestou zanikl. Kudy vedl, ukazují
jen stromy a keře, které ho lemovaly. Léta už
je naprosto bez vody. Co v něm bylo kdysi
nádherných pstruhů! Kde jsou ty časy. Dříve
jen obyčejná hospoda, pila a mlýn. Starý pan
Jelínek řezal klády naložené na vozíčcích,
které je sunuly ke katru. Dodnes slyším zvuk
katru poháněného přes soustavu řemenic
točící se mlýnským kolem. Když byly vozíky
volné, vozili jsme se na nich k veliké nelibos-

tým svědkem jejího shoření) Říčka vytvářela
hlubokou tůni, kam jsme se také chodili
koupat. Voda byla jako led. Dnes je tam sotva
20 cm hloubka. O pár metrů níže v místech
dnešních vrtů a čerpadel jsme po válce v břehu Říčky objevili s kamarádem J. Jeitnerem
snad dvacetikilovou bombu. Jaitnerovi měli
v Líšni u kostela ve dvoře domu, kde jsou
dnes potraviny u Kolejků, cukrářství. Bylo
nám tak pět či šest let a bombu jsme dokutáleli a dokopali k chatě. Rodičům zatrnulo
hrůzou. Přivolaný pyrotechnik bombu na
louce zneškodnil a my jsme to patřičně
schytali.
V této chatové oblasti, co pamatuji, shořelo pět chat, mimo jiné chata Konečných,
M. Forgače, V. Šanců i s vlčákem zavřeným
uvnitř. Na místě dnešního rybníka Pod Hornekem byla asi hektarová louka s pěšinou
uprostřed. Dole byl val, jakási přírodní hráz.
Údajně zde už rybník kdysi v historii byl. Na
cestě z chaty na kole musel táta na mně čekat
a já si hliněnou hráz několikrát tam i zpět
přejel. Pěkně vyhazovala ze sedla.
Theodor Vaněk

Pokračování v příštím čísle.
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Školství

ZŠ Holzova

ZŠ Novolíšeňská

Praha našima očima

Úspěch v soutěži

Ve dnech 21.–23. listopadu uspořádala naše škola literární a dějepisnou exkurzi do Prahy. Akce byla pořádána pro žáky devátých tříd
jako závěrečný výlet. Tento výlet vynikal obzvláště svým bohatým
programem, takže žáci neměli čas se nudit. Přesto však měli dostatek
osobního volna. Hned první den byli žáci seznámeni s památkou,
která jim měla připomenout bohatou historii našeho národa. Touto
památkou bylo Národní divadlo. Milý pan průvodce nám ukázal nejen interiér divadla, ale zavedl nás i na jeho střechu, z níž se nám
otevřel překrásný výhled na celou Prahu. Večer jsme navštívili Studio
Ypsilon, kde jsme zhlédli originální vystoupení Večer na přidanou.

V soutěži Kraje pro bezpečný internet, která je zaměřena na bezpečné používání internetu, zaznamenala Základní škola Novolíšeňská skvělý úspěch v podobě 1. místa mezi školami, které se do soutěže
zapojily v rámci Jihomoravského kraje.
Děkujeme tímto všem žákům 5. až 9. tříd, kteří správně vyplnili
všechny soutěžní otázky a pomohli tak naší škole k tomuto skvělému
umístění a věcné ceně v hodnotě 5000 Kč. Získanou částku jsme věnovali na zkvalitnění vybavení naší počítačové učebny.
V kategorii jednotlivců byl navíc oceněn náš žák Jiří Juránek ze
třídy VIII. D. Věříme, že znalost problematiky bezpečného používání internetu, kterou naši žáci v této soutěži prokázali, jim bude velmi
užitečná v jejich dalším životě.
vyučující ICT ZŠ Novolíšeňská

Nevidím, ale zvládnu to!
22. listopadu k nám do naší ZŠ Novolíšeňská zavítala z městečka
plného dobrého vínka a krásných krojů Kyjova partička šesti nevidomých a slabozrakých, kteří jsou členy tamního Tyfloservisu. Na pomoc přizvali také pana Kavana z Brna, který pracuje pro firmu vyrábějící technické pomůcky pro zrakově postižené lidi.
Připravili si pro žáky 5. ročníků výukový program „Nevidím, ale
zvládnu to“. Na čtyřech stanovištích děti seznámili s pomůckami,
které jim ulehčují život, i s překážkami, které jim ho naopak ztěžují.
V keramické dílně probíhalo školení přes již zmiňovanou techniku
– počítače, mobilní telefony, čtecí lupy, to bylo něco pro páťáky, když
si v průběhu vyučování hráli s takovými „hračkami“.
V prostorách třídy nás nevidomá Ivetka v doprovodu svojí kamarádky zasvětila do tajů slepeckého písma a děti si pak mohly napsat
své jméno na Pichtově psacím stroji, případně rozšifrovat nápis psaný
Braillovou abecedou.
Ve školní kuchyňce se žáci setkali s pomůckami denní potřeby,
dozvěděli se, jak si nevidomý může něco změřit, jak roztřídit správně
prádlo, jak si uvařit čaj a nespálit se, jak upéct bábovku a řadu dalších
užitečných rad od člověka zcela nevidomého.
Evakuační schodiště posloužilo k nácviku prostorové chůze s bílou holí, ještě před tím si každý mohl pomocí různých simulačních
brýlí vyzkoušet, jaké to je mít nějakou oční vadu.
Program se velmi líbil a žáky zaujal, těšíme se na další spolupráci
v příštím pololetí, tentokrát třeba na školním hřišti v doprovodu
vodicího psa.
Mezi další památky, které jsme na exkurzi navštívili, patří např.:
Pražský hrad s katedrálou sv. Víta a Zlatou uličkou, Prašná brána
či Židovské město. Nechyběla ani prohlídka Václavského náměstí,
Staroměstského náměstí a Staroměstské radnice. Při návštěvě bývalého sídla gestapa a mučírny – Petschkova paláce jsme uvědomili,
že zlé období 2. světové války se nevyhnulo ani naší zemi.
Žáci si z tohoto výletu odvezli nejen mnoho vědomostí, ale hlavně
spoustu zážitků, na něž budou ještě dlouho vzpomínat.

Dagmar Kraváčková, spec. pedagog ZŠ Novolíšeňská

Ivana Šustková, IX. A

Návštěva Červeného kříže
Dne 2. listopadu naši školu navštívila Mezinárodní zdravotnická
organizace Červený kříž. První hodinu jsme měli teorii. Ta obsahovala promítání obrázků a informace například o krvácení. Později
jsme se přesunuli do tělocvičny naší školy, kde byla stanoviště. Napřed nás seznámili s tím, co budeme na každém dělat. Následovalo
rozdělení do skupin ke všem stanovištím a 15 minut na vyzkoušení
jednotlivých aktivit – zastavení krvácení, masáž srdce, správné polohování zraněné osoby a simulace autonehody.
10
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Školství

ZŠ Horníkova

ZŠ Masarova

Stezka odvahy

Maths in Mind

Členové žákovského parlamentu opět připravili pro své spolužáky stezku odvahy. Protože o akci byl velký zájem, museli někteří chvíli čekat, než mohli vyrazit. Ale čekání bylo odměněno – stálo za to
zažít, jak škola vypadá večer, potkat při tom nějaké to strašidlo. Někteří byli odvážní, někdo se bál trošku, někdo víc. Ale to přece ke
stezce odvahy patří.
Velký dík za úspěšný průběh celé akce patří nejen členům žákovského parlamentu, ale i rodičům, kteří vypomohli – dovezli do školy
obrovské množství techniky, bez které by světelné efekty nebyly možné, zajistili suchý led a celou dobu obsluhovali přístroj na výrobu
mlhy, připravili výborné občerstvení.
Více na našem webu zshornikova.cz.

Naše škola se od letošního září účastní mezinárodního projektu
Maths in Mind, který je financován Evropskou unií z programu Erasmus+. Do tohoto projektu jsme vstoupili, protože chceme zlepšit výuku matematiky v pátém ročníku a zároveň děti seznámit s výukou
tohoto předmětu v jiných zemích. V rámci projektu proběhlo ve
dnech 27. 11. – 1. 12. první setkání učitelů matematiky, které se konalo v bulharském městě Pernik. Zde jsme se dozvěděli, co se jedenáctiletí žáci učí a jaký postoj mají k matematice na školách v Bulharsku,
Švédsku, Lotyšsku, Polsku, Velké Británii a Španělsku. Také jsme
naplánovali několik webinářů, při kterých jednotlivé země nachystají
různé matematické příklady a žáci pak budou prezentovat svá řešení.
Abychom se domluvili, bude vše probíhat v angličtině, takže žáci budou nejen počítat, ale i mluvit anglicky.

Mgr. K. Hasoňová, koordinátorka žákovského parlamentu

Mikulášská nadílka
Ani letos Mikuláš na děti z naší školy nezapomněl. Obklopen
svými pomocníky – anděly a čerty zavítal do všech tříd prvního stupně i do mateřských škol, se kterými ZŠ Horníkova spolupracuje. Byl
dětmi netrpělivě očekáván, každý se těšil na nějakou tu dobrůtku.

Mgr. Zdeněk Rotrekl

Dějepisná exkurze Osvětim, Kralicko
V podzimních dnech 13. a 14. 11. jsme s žáky osmých a devátých ročníků navštívili koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim
(Auschwitz) a Březinku (Birkenau). Při komentované dvou a půl hodinové prohlídce jsme byli svědky zlovůle nacistického totalitního
režimu během 2. světové války. Prohlídka na nás udělala velmi hluboký dojem.
Poté jsme vyrazili do Heřmanic u Králík, kde jsme následující
den absolvovali prohlídku československého opevnění. V rámci této
exkurze jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Hůrka a pěchotní srub
K-S 14 „U cihelny“. Zde jsme se seznámili s technickými parametry
pevností, jejich účelem, vybavením i každodenním životem vojáků
v období první Československé republiky.
Po celé dva dny byli žáci velice vnímaví a citliví k událostem
a místům, které pro jejich generaci představují už vzdálenou historii,
ale přesto je třeba si je stále připomínat.
Mgr. Jan Gryc, Mgr. Iva Trtíková

Čertovské vyučování

Letos se tohoto důležitého úkolu zhostili žáci 6. B pod vedením
paní učitelky K. Hasoňové. Pečlivě si připravili kostýmy a nacvičili
celou choreografii. Odměnou jim byly rozzářené oči dětí i obrázky,
které dostali od těch nejmenších.

Mgr. K. Hasoňová a žáci 6. B

19. valentýnský ples
ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
Hudební škola YAMAHA a spolek rodičů Horníček
Vás srdečně zvou na tradiční školní ples

17. února 2018 od 19 hod.
v ZŠ Horníkova v Líšni.
Hraje oblíbená skupina VELVET.
Bohatý program, občerstvení i tombola.
Objednávky vstupenek, místenek a večeří:
s.rozcinska@centrum.cz, 606 347 482 po 19. hod.
www.yamahaskola.cz/brno, www.zshornikova.cz

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku
přeje ZŠ a MŠ Horníkova.
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V úterý 5. 12. proběhl ve 2. D projektový den Čertovské vyučování. Celé dopoledne měly děti rozdělené do tří bloků. Už ráno se třída
proměnila v peklíčko a čertovskou školu. V prvním bloku jsme si
nejdříve s dětmi povídali o tradicích spojených s Mikulášem a nadělováním. V závěru tohoto bloku si děti vyrobily čertíka. Všichni čertíci se poté zabydleli v peklíčku na nástěnce na chodbě, kde už bylo
„zatopeno“ pod kotlem, ve kterém se vařily zapeklité čertovské úkoly.
Ve druhém bloku nás navštívil Mikuláš s andělem a celou čertovskou
družinou. Pak už se děti pustily do plnění úkolů. V závěrečné části
projektového dne byly děti odměněny za svou pěknou práci malou
nadílkou a čertovskou pohádkou.
Mgr. Věra Mášková

Help for Tereza
Školní parlament Masařky pořádal charitativní akci na pomoc
naší bývalé žákyni Tereze Veselé, která se nyní nachází ve vigilním
kómatu. Prodejem odznáčků na naší škole se „vydělalo“ neuvěřitelných 25 500 Kč.
Firma Unis computer, a.s. (www.uniscomp.cz), která se nám sama ozvala, doplatí zbývajících 12 500 Kč. S radostí tak můžeme předat rodině Veselých plnou částku 38 000 Kč, což je celý doplatek na
rehabilitační přístroj. Tento přístroj poslouží k tomu, aby Terezka
mohla být alespoň 20 minut denně ve vertikální poloze. Moc všem
děkujeme!
H. Pollaková, Mgr. K. Aulehlová, Mgr. J. Ullmannová, Mgr. I. Trtíková,
koordinátorky školního parlamentu
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K volbě prezidenta České republiky
Volbu prezidenta České republiky
vyhlásil předseda Senátu Parlamentu
České republiky svým rozhodnutím pod
č. 275/2017 Sb., v částce 96.
Volba prezidenta České republiky se
koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na
území České republiky v pátek 26. ledna
2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Na území městské části Brno-Líšeň
občané budou hlasovat v 19 volebních
okrscích a to: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ
Masarova 11, okrsky 14005 až 14008
v ZŠ Horníkova 1, okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ
Novolíšeňská 10, okrsky 14015 až 14017
v ZŠ Holzova 1 a okrsky 14018 až 14019
v ZŠ Pohankova 5.
Popis jednotlivých okrsků je zveřejněn a bude podrobně uveden v Oznámení o době a místě konání voleb na
Úřední desce ÚMČ, na místech obvyklých v naší městské části a na stránkách
ÚMČ Brno-Líšeň na internetu www.
brno-lisen.cz.
Voličem pro volbu prezidenta České
republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj.
13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18
let. Ve druhém kole volby může volit
i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby,
tj. 26. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení
není přípustné.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat za
podmínek stanovených zákonem č. 275/
2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky
nebo v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském
úřadě nebo konzulárním úřadě České
republiky, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (blíže viz Možnost volit
12

při volbě prezidenta České republiky
v roce 2013 v zahraničí).
Volič může požádat již dnes o vydání
voličského průkazu:
• žádostí v listinné podobě opatřenou
úředně ověřeným podpisem voliče.
Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče.
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018.
• osobně; v tomto případě není písemná
žádost vyžadována, neboť obecní
úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné
údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 10. ledna
2018 do 16. hodin.
Při ztrátě nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat duplikát.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
28. prosince 2017, předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu
na území České republiky do vlastních
rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé
kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro
obě kola volby (jeden pro první a druhý
pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za
stejných podmínek požádat také v době
mezi prvním a druhým kolem volby.
Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad
v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém kole volby,
tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, v den voleb požádat okrskovou volební komisi, (nebo
předem i telefonicky na ÚMČ, tel. číslo
544 424 855) o možnost hlasovat i mimo
hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.
Na území volebních okrsků zřizovaných v MČ Brno-Líšeň není zařízení pro
krátkodobou ani dlouhodobou hospitalizaci.
Při dlouhodobé hospitalizaci v zařízení mimo území volebního okrsku,
kde má volič trvalý pobyt, je možné
včas vyžádat voličský průkaz a volit do
volební schránky volebního okrsku, v jehož obvodu se zařízení nachází, nebo ve
zvláštním volebním okrsku zřizovaném
v tomto zařízení. Požadavek na zapsání
do zvláštního volebního seznamu zvláštního volebního okrsku zřizovaném ve
zdravotnickém zařízení, nebo na zajištění hlasování do volební schránky, hospitalizovaný podá vedoucímu zdravotnického zařízení.
Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku,
kde má volič trvalý pobyt, po uzavření
stálého seznamu voličů, tj. ode dne
10. ledna 2018, v případě druhého kola
volby 24. ledna 2018, od 16.00 hodin,
je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního
práva.
Oprávněnost k účasti ve volbách prokazují občané okrskové volební komisi
platným průkazem totožnosti (občanský
průkaz, platný cestovní pas). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby
prezidenta republiky. S volebními lístky
občané obdrží i pokyny pro úpravu hlasovacích lístků a pro hlasování.
Podrobnosti o způsobu hlasování
a další informace související s volbami
do zastupitelstev krajů je možno získat
také na informačním serveru Ministerstva vnitra – adresa http://www.mvcr.cz/
volby.aspx.
Zveme všechny oprávněné občany
k volbám.
Růžena Dračková
technicko-organizační pracovník
ÚMČ Brno-Líšeň pro volby
líšeňské noviny

DĚLŇÁK, KOTLANKA

a další plesová místa v okolí…
LEDEN 2018

KDY
JDU

ÚTERÝ 9. LEDNA
od 18.00 hod.

Vstupné dobrovolné

VERNISÁŽ VÝSTAVY KOUZLO
OPUŠTĚNÍ

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
ČTVRTEK 18. LEDNA
od 18.00 hod.

Vstupné: 50 Kč studenti
a senioři / 100 Kč dospělí

VÁŽNÁ HUDBA NA ZÁMKU

Další díl cyklu 7 koncertů, který potrvá až do dubna 2018.
Společný projekt Kulturního centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU
a Konzervatoře Brno.

KAM JDU: Zámek Belcredi, Pohankova ulice, Brno-Líšeň
KDY
JDU

SOBOTA 27. LEDNA
od 19.30 hod.

Vstupné: 350 Kč

2. SPOLEČENSKÝ PLES LÍŠEŇSKÉHO
OBČANSKÉHO SPOLKU

Ples zahájí předtančení taneční školy Danza. K tanci a poslechu
zahraje kapela SW-BAND se zpěváky Jiřím Audesem, Zdeňkem
Svobodou a Evou Záhorskou. Večerem bude provázet Viktor Janč. Na
výletě do Las Vegas s Fun Casino zažijete atmosféru pravého kasína
bez rizika. Součástí programu bude bohatá tombola. O občerstvení
se postará líšeňská restaurace Potrefená Husa. V ceně vstupenky
je welcome drink a občerstvení.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
Změna programu vyhrazena!
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň.
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
tel: 544 210 182, mobil 731 117 114,
e-mail: recepce@kclisen.cz
kulturnicentrumlisen
předprodeje:

líšeňské noviny

SOBOTA 13. LEDNA
od 20.00 hod.

KDY
JDU

FOTBALOVÝ PLES

Výstava fotografií brněnského autora Petra H. Křivánka. Výstava je
přístupná v době programu na Dělňáku a potrvá do 13. února 2018.

KDY
JDU

Vstupné: 250 Kč

K tanci a poslechu zahraje kapela SW-BAND. Uvidíte předtančení
v podání mistrovského páru Lenky a Zdeňka Přibylových. Součástí
programu je bohatá tombola. Moderátorem večera bude Zdeněk
Svoboda.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
Vstupné: 400 Kč (Malý sál),
450 Kč (Přísálí a Galerie),
500 Kč (Velký sál)

SOBOTA 20. LEDNA
od 19.00 hod.

KDY
JDU

XXII. LÍŠEŇSKÝ PLES

PŘEDTANČENÍ OBSTARAJÍ: Lenka a Zdeněk Přibylovi – čtyřnásobní
mistři ČR ve standardních tancích kategorie Senior I. a čtyřnásobní
finalisté mistrovství světa ve standardních tancích kategorie Senior I.
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJÍ: Kuf Band – dvanáctičlenný orchestr
složený z předních brněnských instrumentalistů se zpěváky
Městského divadla Brno Lukášem Vlčkem a Natálií Tichánkovou.
Meteor z Prahy – hudební skupina vzešlá z představení Divadla
Husa na provázku, která hraje klasické písně české pop music 60. let,
a to v podání převážně herců divadla i skvělých instrumentalistů.
O ZÁBAVU SE POSTARAJÍ: moderátor Jan Zrzavý, vystoupení akrobatického rokenrolu, barmanská show s překvapením v podání
Václava Abrahama, zaměstnanci Kulturního centra Líšeň, kteří
budou prodávat lístky do bohaté tomboly.
DOBRÉ JÍDLO A PITÍ BUDE SERVÍROVAT Líšeňská restaurace Potrefená
Husa.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA PLESY

Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, tel. 731 117 114
Předprodej probíhá od 4. ledna 2018 ve dnech a časech:
ÚT: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ČT: 9.00 – 12.00, 13.00 – 20.00
Plánky s rozmístěním stolů a informace o dostupnosti vstupenek
najdete na webu www.kclisen.cz u jednotlivých akcí.

www.kclisen.cz

partneři:

13

Příběhy pamětníkù putovaly republikou. Po vzpomínání přišel na řadu i tanec.

K

ulturní centrum Líšeň uspořádalo dvě
akce určené především seniorům – výstavu Národ o sobě a taneční zábavu Zlatá šedesátá.
Putovní výstava Národ o sobě, která prezentuje projekt Nadace Charty 77 Národní kronika, po Českých Budějovicích, Praze, Teplicích a Prachaticích zavítala i do Líšně. Spolu
s výstavními panely tak projela celou republikou i společná fotografie líšeňských pamětníků, kteří svými vzpomínkami k obsahu kroniky přispěli, a to rozhovory pořízenými v rámci
přípravy vydání dvou publikací Příběhy líšeňských pamětníků.
Líšeňská výstava byla zahájena vernisáží ve
středu 18. října na volné ploše u zastávky Jírova.
Sešli se senioři, líšeňské spolky, střední školy
i veřejnost. Program zahájil starosta městské
části a zazpíval Národopisný soubor Stará Líšeň. O Národní kronice a výstavě pak povídali

zástupkyně Nadace Charty 77 Kateřina Sodomková a její kurátor Miroslav Houška. Výstava byla k vidění do konce října.
Národní kronika je společným projektem
SenSen (což je další z aktivit Nadace Charty 77)
a Národního muzea. „Má ambici stát se největším archivem malých i větších událostí, které
mají možná jen osobní nebo místní význam, ale
přece jenom ukazují dobu a souvislosti svého
vzniku. Dále chce uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení a pobavení současníků. Vznikne tak významný doplněk ,velkých‘ dějin, který v budoucnu nejenom historikům umožní do hloubky zachytit současnou
dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel informací o době nedávno minulé…“ těmito slovy je kronika charakterizována na webových stránkách www.sensen.cz/
narodni-kronika/uvod/, kde o ní najdete i další
informace.

Kulturní centrum Líšeň děkuje našim pamětníkům za sdílení svých vzpomínek, místním spolkům za pomoc s přípravou, Nadaci
Charty 77 za možnost reprezentovat Národní
kroniku a Magistrátu města Brna za finanční
podporu umístění výstavy v naší městské části.
O dva dny později, v pátek 20. října, byla na
Dělňáku ke Dni seniorů připravena taneční zábava Zlatá šedesátá. Velký sál a sedmdesátku
návštěvníků roztancovaly hity 60. let v podání
kapely Flash band. Večer okořenila vystoupení
tanečních skupin Sokola Líšeň a degustace darovaných vín Vinařství Réva Rakvice, které
s noblesou rozlévali studenti Hotelové školy
z Bosonožské 9.
Velkou zásluhu na zdárném průběhu obou
akcí mají členky našeho Seniorského klub Réva,
za což jim patří poděkování!
Silvie Dražanová a Roman Burián,
Kulturní centrum Líšeň

inzerce

www.nazehlime.cz
tel. 720 062 082 / info@nazehlime.cz

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ

fitness lekce pro širokou veøejnost
pondìlí 18 h PILATES + úterý 18 h POWER YOGA

CVÈ Kotlanka, Kotlanova 7, Líšeò

Støední škola strojírenská a elektrotechnická Brno
pøíspìvková organizace, Trnkova 113, 628 00 Brno
støední vzdìlání s maturitou • støední vzdìlání s výuèním listem
• nástavbové studium pro absolventy tøíletých uèebních oborù k získání maturity

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

Sobota 6. 1. 2018, 9.00–15.00 hod. • Støeda 17. 1. 2018, 14.00–17.00 hod.

www.sssebrno.cz

Nová samoobslužná prádelna
Pobočka ve Slatině již OTEVŘENA!
Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!
Pro běžné prádlo i objemný domácí textil
včetně peří. K dispozici velkoobjemové
pračky a sušičky. Příjemné prostředí,
Wi-Fi a parkování zdarma.
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)

www.brno-pradelna.cz

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

www.LaundryBrno.cz

Prostøedí èásteènì vybaveno Montessori materiálem
Celoroèní akce pro rodièe s dìtmi (dílnièky, školy v pøírodì...)
Kvalifikovaní pedagogové

Tøída pro nejmenší od 2 do 3 let

snížený poèet dìtí ve tøídì – individuální pøístup
školné 3.500 Kè./mìs.

Tøída pro dìti od 3 do 6 let
školné 2.900 Kè/mìs.

www.slunicko-montessori.cz
tel.: 603 534 316
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno

tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)

inzerce
 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.
 WEB147.CZ – Graﬁcké práce pro vaši prvotřídní prezentaci.
 BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY, INTERIÉRY NA KLÍČ. Práce obkladačské, zednické, sádrokartonářské, instalatérské. Osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654 nonstop.
 Hledám byt v Líšni. Pěkný, udržovaný. Nejlépe 2+1, 3+1. Děkuji. T: 732 219 013.
 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.

P r o d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“

Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

Je dobré znát cenu své nemovitosti.

Vypracuji Vám odhad prodejní ceny

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

Vaší nemovitosti

tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz

ZDARMA

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

Pro Váš bezbolestný pohyb sleva 10 %
na Voltaren gel po pøedložení inzerátu.

www.romanorel.cz

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

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

Nabízíme:
- zázemí stabilní a ekonomicky silné společnosti
- samostatnou a zajímavou práci
- práci v dynamickém profesionálním týmu
- odpovídající pracovní ohodnocení
- příspěvek na stravování, dovolenou, životní pojištění
- zaměstnanecké výhody

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail kariera@jednota.cz, nebo vyplňte jednoduchý interaktivní formulář dostupný u každého zveřejněného inzerátu na
internetových stránkách www.jednota.cz, v sekci O nás – Kariéra.
Více informací poskytne Bc. Lucie Skácelová, na telefonním čísle 725 941 438, případně 519 500 958.

Sport

V

SK Líšeň hodnotil rok 2017

pondělí 4. prosince proběhla po ukončené podzimní části
schůze trenérů, vedoucích a vedení fotbalového klubu SK
Líšeň za účasti téměř 50 členů SK Líšeň. Hodnotil se uplynulý
kalendářní rok a byly představeny plány na rok 2018.
Líšeňská fotbalová základna se opět rozrostla o desítky malých hráčů a hráček. V září proběhly pod vedením pana Hudce
tradiční nábory dětí předškolního věku. Nově bylo vytvořeno
družstvo Dorostu U18 a také tým Juniorek.
Po sportovní stránce byla připomenuta jarní záchrana A týmu v MSFL a jeho úspěšné tažení v podzimní části, kdy mu ve
třetí nejvyšší soutěži patří nyní 5. místo.
V Líšni nyní působí 4 týmy dorostu, které si ve svých soutěžích vedou velice dobře, pohybují se v horních patrech MSDL
(2. liga) a MSDD. Z řad čtyř týmů žáků zaslouží pochvalu hlavně kategorie U13, která úspěšně působí v žákovské lize, hraje
vyrovnané zápasy s žáky mužstev první ligy, jako je Zbrojovka
Brno, Slovácko, Olomouc, Zlín a Jihlava, po podzimu je pátá se

T

ztrátou čtyř bodů na 1. místo a navíc vybojovala postup z kvalifikace do finálové části turnaje Ondrášovka cup. U přípravek
nás hlavně těší velice široká základna dětí, nejpočetnější v širokém dalekém okolí. Malé fotbalisty a fotbalistky fotbal baví.
Kromě řady turnajů nastupují v městských i krajských soutěžích a svýmy výkony patří mezi nejlepší týmy v každém ročníku.
S velkým ohlasem se neslo postavení a otevření nové sportovní haly na ZŠ Novolíšeňská, která přispěje ke zkvalitnění
zimní přípravy mladých líšeňských fotbalových nadějí. Nafukovací halu s umělou trávou využívají žáci místní školy, hráči
SK Líšeň a široká veřejnost. Vše se podařilo zrealizovat díky
podpoře vedení MČ Líšeň. Děkujeme.
Z plánů pro nejbližší měsíce náš oddíl čeká na jaře rekostrukce velkého hřiště s umělou trávou v areálu Kučerova 4,
které je již nyní za zenitem své životnosti.
David Linger

Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu 18. 11. 2017

řetí listopadová sobota bývá již mnoho let v malém sále Líšeňské sokolovny vyhrazena turnaji neregistrovaných ve
stolním tenisu. Ani letos tomu nebylo jinak a tak se v historické
budově, která slouží líšeňským sokolům od roku 1913 sešla dvacítka hráčů a hráček, kteří se ve dvou kategoriích utkali o celkové prvenství. Tentokrát nebyli mezi startujícími hráči stejného příjmení hrající v rozdílných kategoriích jako v minulých
letech. Rodiče, kteří přivedli své děti za zelené stoly, tak byli
pouze jako doprovod. Průměrný počet účastníků vyhovoval
všem příchozím, protože si všichni velmi dobře zahráli.
V kategorii mládeže do 15 roků šestice hráčů bojovala v jedné skupině každý s každým na tři vítězné sety o celkového vítěze. Po odehrání všech zápasů bylo toto pořadí:
1. Martin Trungel, ZŠ Novolíšeňská
2. Matěj Fejta, ZŠ Mutěnická
3. Filip Pavlíček, ZŠ Novolíšeňská
4. Jakub Dlouhý, ZŠ Novolíšeňská
5. Roman Šmerda, ZŠ Holzova
6. Michal Konečný, ZŠ Novolíšeňská
Velmi silné zastoupení školáků ze ZŠ Novolíšeňské není
náhodné, hráči dlouhodobě dobře reprezentují svoji školu a to
nejen na těchto turnajích, ale i na školních akcích krajské
úrovně.

Dospělí byli rozděleni do tří základních skupin, ve kterých
hrál každý s každým rovněž na tři vítězné sety. Postupem prvních dvou hráčů vznikla šestičlenná finálová skupina ve kterépo odehrání posledního zápasu bylo toto pořadí:
1. Ján Klempa, 2. Ivo Prokeš, 3. Vladimír Jeniš,
4. Jiří Walsberger, 5. Michal Slezák, 6. Karel Doležel.
Množství dramatických pětisetových zápasů rozhodovalo
o celkovém umístění ve finálové skupině, žádný hráč nebyl bez
prohry, důležitý byl každý vyhraný set.
Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích
obdrželi diplomy a věcné ceny. Za zmínku stojí široké věkové
rozvrstvení hráčů. Zatímco nejstarší senior Vladimír Jeniš bral
ve svých sedmdesáti letech v kategorii dospělých třetí místo,
devítiletému Jakubu Dlouhému uniklo třetí místo v kategorii
mládeže jen velmi těsně a obdržel zvláštní cenu pro nejmladšího účastníka.
Příjemné sobotní dopoledne připravili jako vždy pořadatelé ze Sokola Líšeň, kteří v těchto dnech slavili ve stejných prostorách 125 roků svého vzniku a ve spolupráci se sportovní komisí MČ Brno-Líšeň turnaj zvládli tradičně velmi dobře a všem
účastníkům připravili dobrou zábavu.
Partnerem akce byla Městská část Brno-Líšeň.
Fotky z turnaje je možné prohlédnout na www.brno-lisen.
Ladislav Breicetl
cz ve sportovní rubrice.
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