ROÈNÍK XXIX
Èíslo 1

V Líšni
LEDEN
2019

ZDARMA

Úspìšné vykroèení do nového roku 2019,
hodnì štìstí, zdraví a spokojenosti Vám i Vašim blízkým
pøeje vedení líšeòské radnice.
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,

které se koná ve čtvrtek 17. 1. 2019 ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.
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Zprávy z radnice

Vážení a milí Líšňáci,
během Vánočních svátků a koncem roku člověk
bilancuje a hodnotí uplynulé období. Začátek
nového roku je naopak čas nových plánů, předsevzetí a očekávání.
Ne jinak je tomu i v případě obce. Koncem
roku vznikla nová koalice vítězných stran a hnutí, která bude čtyři roky pracovat pro Líšeň a Vás
Líšňáky. Odhodlání, nadšení a ambice měnit
Líšeň k lepšímu rozhodně nechybí. Dřívější spolupráce je výhodou a garancí, že se rozběhnuté
projekty podaří dokončit.
Za dobu, kdy mám čest být starostou městské části se podařilo Líšeň oddlužit. Hospodaření obce a rozpočty jsou vyvážené, a i letošní návrh rozpočtu je bez dluhů do budoucna. V rozpočtu jsou všechny důležité plány pro smysluplný
rozvoj a péči o Líšeň.
Mezi hlavní priority dlouhodobě patří školství. V rámci této kapitoly bude opravena tělocvična na ZŠ Holzova, MŠ Trnkova se dočká
nové střechy a na budovu ZŠ Pohankova se začne zpracovávat projekt celkové modernizace,
zateplení a oprav. Ve spolupráci s městem se rozběhne modernizace a celková oprava ZŠ Horní-

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám v Novém roce 2019 popřála hodně štěstí, spokojenosti a především
zdraví. Jak jistě všichni víte, rok 2019 je startovním rokem nového volebního období. Já
jsem byla zvolena I. místostarostkou, mou oblastí působnosti je školství, sport, sociální
oblast , nebytové prostory a investice do nebytových prostor. Doufám, že ve spolupráci s Vámi se podaří dosáhnout cílů, které jsme Vám
před volbami slíbili. Nebudeme žádný z nich
preferovat, všechny mají stejnou důležitost.
Některé jsou dosažitelné rychleji, jiné budou
vyžadovat více času. Věřím, že spolupráce

Martin Příborský (ODS) –
nový II. místostarosta

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
na ustavujícím zastupitelstvu 20. listopadu
jsem byl zvolen do funkce II. místostarosty
MČ Brno-Líšeň. Mám na starost oblasti bezpečnosti, dopravy a veřejného prostoru, tedy
zejména údržbu zeleně, hřišť, komunikací
a související infrastruktury, a dále oblast médií. Chtěl bych zlepšit každodenní komunikaci radnice s občany a veřejný prostor rozvíjet
ve spolupráci s Vámi se všemi. Chci posílit
nástroje bezpečnosti a zavést například
funkční kamerový systém. A také posunout
dál přípravu velkých projektů, jako je rekonstrukce náměstí Karla IV.

kova a MŠ Michalova. Celkově jsme navýšili
příspěvky školám, aby poskytovaly nejlepší možné vzdělání našim dětem.
Veřejný prostor a dětská hřiště se dočkají
pečlivější, a především častější údržby a úklidu.
Provádíme dvakrát častěji, než vyžaduje zákon
kontroly herních prvků, abychom zajistili bezpečnost našich nejmenších. Park Trnkova má
nově vlastního správce, aby byla zajištěna jeho
údržba a úklid. Dále budeme pokračovat v postupné výsadbě nové zeleně, která přináší do
měst v létě ochlazení a příjemnější klima a také
snížení emisí prachu a hluku.
Město Brno pokračuje v přípravě projektu
vybudování oddělené kanalizace a opravě komunikací Ondráčkova, Velatická, Zlámanky
a Jateční. Tato investice bude v rozsahu více jak
110 miliónů korun a je mimo finanční možnosti
městské části. Jsme proto rádi, že město již tuto
důležitou stavbu bere vážně a dále ji neodkládá.
Hned z jara bude zpevněn svah na ulici Velatická, kde došlo v minulém roce k havárii vodovodního řadu a následnému sesuvu svahu. Bohužel
zákonné povinnosti a následné projekční práce
i vyřízení pojistné události prodloužily tuto
opravu až do roku 2019.

Mezi naše další ambice patří návrh úpravy prostoru náměstí Karla IV.
a započali jsme s tvorbou
finančních fondů na domov pro seniory, který
v Líšni velmi chybí.
Vše však bude samozřejmě probíhat ve spolupráci s Vámi občany. Budeme tedy opět svolávat
debaty ke všem aktuálním tématům.
Nadále obec zůstane transparentní a otevřená. Všichni radní souhlasili s uveřejňováním
jmenovitého hlasování v zápisech Rady městské
části Brno-Líšeň, což je v rámci České republiky
stále ojedinělé. Přenosy z jednání zastupitelstva
jsou přenášeny a následně zveřejňovány, včetně
hlasování zastupitelů. Tato opatření umožňují
kontrolu ze strany veřejnosti.
Plány do příštího roku jsou nemalé a já věřím, že opět vše zvládneme.
Přeji Vám v novém roce pevné zdraví, lásku
a spokojenost. Ať se Vám také podaří naplnit svá
předsevzetí, očekávání a sny.
Nezapomínejme prosím na své blízké a přátele.
Břetislav Štefan, Váš starosta

s Vámi, líšeňskými občany, bude konstruktivní
a povede k úspěšnému
výsledku. Za sebe i za
všechny zastupitele i členy z hnutí ANO 2011
mohu slíbit, že budeme
pracovat efektivně, účelně, hospodárně a pro
rozvoj naší krásné Líšně. Na závěr mi ještě
dovolte popřát nám všem mnoho úspěchů nejen v práci ale i v osobním životě.

Program Klubu
seniorů Brno-Líšeň
na I. čtvrtletí 2019

Ing. arch. Iva Kremitovská,
I. místostarostka

Je tu však především
spousta malých akutních
problémů, jejichž řešení
by mohlo zlepšit život
právě ve Vaší ulici či okolí. Zde bych chtěl navázat
na práci mých předchůdců, ovšem nemusím mít
přehled o všech věcech,
které se tu v poslední době řešily. Proto budu
rád, když mi pošlete svoje podněty a připomínky anebo se za mnou zastavíte na radnici,
nejlépe po předchozí domluvě.
Těším se na práci pro Líšeň a věřím, že se
nám její rozvoj bude společně dařit. Přeji Vám
všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
v novém roce!
Martin Příborský

Výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 %.

O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 12.
2018 do 15. 1. 2019. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského
nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou
k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají. Bližší informace: Bytový odbor MMB na Malinovského
nám. 3, dveře. č. 225, nebo na tel. 542 173 245, 542 173 287. Více na www.brno-lisen.cz.
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Leden 2019
8. 1. ÚMČ Jírova – volná zábava
15. 1. Dělňák – taneční zábava
22. 1. ÚMČ Jírova – vystoupení souboru
		 „Stará Líšeň“, volná zábava
29. 1. Dělňák – taneční zábava
Únor 2019
5. 2. ÚMČ Jírova – přednáška „Telekomu		 nikace v kostce“, volná zábava
12. 2. Dělňák – taneční zábava
19. 2. ÚMČ Jírova – členská schůze,
		 volná zábava
26. 2. Dělňák – taneční zábava – Masopust
Březen 2019
5. 3. ÚMČ Jírova – vystoupení dětí
		 ZŠ Horníkova k MDŽ
12. 3. Dělňák – taneční zábava
19. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava
26. 3. Dělňák – taneční zábava
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou
středu vycházky ve 13 hod. z nám. Karla IV.,
od dubna budou vycházky od 14 hod. Zdravotní cvičení pro seniory je každý čtvrtek
od 10.00 do 11.00 hod. na Kotlance. Plavání
pro členy KS je každý pátek od 17.00 do
18.30 (dvě skupiny) na ZŠ Holzova.
Zájemci o členství v Klubu seniorů se mohou
přihlásit vždy v úterý od 14 hod. v sále ÚMČ
Jírova 2. Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé úterý na Jírově
ulici.
Všechny srdečně zveme.
Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s.
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Spolky a sdružení
Rodinné centrum Stonožka, z.s.
nabízí od ledna 2019 tyto aktivity
Anglická konverzace pro maminky a tatínky
s dětmi
Hra na flétnu I
Hra na flétnu II
Cvičení pro děti od 1-2 (2,5) roku
Německá konverzace pro maminky a tatínky
s dětmi
Příprava na talentové zkoušky na střední
umělecké školy

猀椀 嘀猀 搀漀瘀漀氀甀樀 瀀漀稀瘀愀琀 渀愀

Patláčci - kreativní kroužek pro dospělé s
dětmi 1,5 – 3 roky
1x za 14 dní
Jóga pro maminky s dětmi
(děti si hrají v herně, maminky cvičí)
Jóga pro ženy
(bez dětí)

㈀ ⸀ 嘀䄀䰀䔀一吀 一匀䬀 倀䰀䔀匀
㈀㌀⸀ 切渀漀爀愀 ㈀ 㤀 瘀 㤀 栀漀搀⸀ 瘀 娀态 䠀漀爀渀欀漀瘀愀 瘀 䰀愁渀椀

Podpůrná skupina pro rodiče samoživitele a
rodiče v krizi

漀戀ഁ攀爀猀琀瘀攀渀 ⴀ 戀漀栀愀琀 ﴀ瀀爀漀最爀愀洀 ⴀ 栀漀搀渀漀琀渀 挀攀渀礀 瘀 琀漀洀戀漀氀攀

Péče o zvířátka v zimě (výroba pochutin ze zrní)
Oslava Hromnic (výroba svíček)
Masopustní karneval
Vyrábění a vynášení Morany
… a termíny dalších akcí vypíšeme na jaře

䬀 琀愀渀挀椀 愀 瀀漀猀氀攀挀栀甀 栀爀愀樀攀 猀欀甀瀀椀渀愀

嘀䔀䰀嘀䔀吀

9.30–10.30

pondělí

16.00-16.40

pondělí

16.45-17.25

úterý

9.30–10.30

úterý

10.30–11.30

úterý

17.30-20.00

středa

9.00-10.30

čtvrtek

9.30–10.30

čtvrtek

17.00–18.00

vybraný
pátek v
měsíci
30.1.
13.2.
5.3.
3.4.

10.00-11.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00

…ve Stonožce na poliklinice Horníkova 34, v Líšni
Cena za kroužek – 120Kč
Členové spolku RC Stonožka, z.s. NEBO předplacení více hodin = SLEVA!!
Účastníci mají po kroužku hernu na 2 hodiny ZDARMA! 

䤀渀昀漀 愀 瘀猀琀甀瀀攀渀欀礀㨀 琀攀氀⸀ 㘀 㘀 ㌀㐀㜀 㐀㠀㈀ 瀀漀 㤀⸀ 栀漀搀⸀Ⰰ 攀ⴀ洀愀椀氀㨀 猀⸀爀漀稀挀椀渀猀欀愀䀀挀攀渀琀爀甀洀⸀挀稀

Více informací na www.rcstonozka.cz a na našem Facebooku (Rodinné centrum Stonožka, z.s.)

䴀最爀⸀ 䔀瘀愀 一漀猀愀瘀挀漀瘀漀瘀Ⰰ 倀栀⸀䐀⸀Ⰰ 瀀夁攀搀猀攀搀欀礀渀ᬁ 匀瀀漀氀欀甀 爀漀搀椀ഁ漁 瀀夁椀 娀态 愀 䴀态 䠀漀爀渀欀漀瘀愀 ⴀ 䠀漀爀渀ഁ攀欀Ⰰ
攀瘀愀⸀渀漀猀愀瘀挀漀瘀漀瘀愀䀀猀攀稀渀愀洀⸀挀稀Ⰰ 琀攀氀⸀ 㜀㌀㜀  㘀 㜀㠀㔀 眀眀眀⸀栀漀爀渀椀挀攀欀ⴀ戀爀渀漀⸀眀攀戀渀漀搀攀⸀挀稀

䴀最爀⸀ 刀漀洀愀渀 䈀甀爀搀愀Ⰰ 夁攀搀椀琀攀氀 娀态 䄀 䴀态 䠀伀刀一촀䬀伀嘀䄀 Ⰰ
猀攀欀爀攀琀愀爀椀愀琀䀀稀猀栀漀爀渀椀欀漀瘀愀⸀挀稀Ⰰ 琀攀氀⸀ 㔀㜀 㔀㐀 㠀 眀眀眀⸀稀猀栀漀爀渀椀欀漀瘀愀⸀挀稀

pondělí

䴀最爀⸀ 䐀愀最洀愀爀 倀漀氀欀漀瘀Ⰰ 夁攀搀椀琀攀氀欀愀 䠀甀搀攀戀渀 愁欀漀氀愀 夀䄀䴀䄀䠀䄀Ⰰ
瀀漀氀愀欀漀瘀愀䀀礀愀洀愀栀愀猀欀漀氀愀⸀挀稀Ⰰ 琀攀氀⸀ 㘀 ㌀ 㤀㐀㌀ ㈀㌀ 眀眀眀⸀礀愀洀愀栀愀猀欀漀氀愀⸀挀稀⼀戀爀渀漀

Rodinné centrum Stonožka, z.s.
srdečně zve všechny na akci

OSLAVA HROMNIC

Rodinné centrum Stonožka, z.s.
srdečně zve všechny na akci

aneb přivolávání jara

PÉČE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

ve středu 13. 2. v 16.00 - 18.00
ve Stonožce na poliklinice Horníkova 34, v Líšni

ve středu 30. 1. v 16.00 - 18.00
ve Stonožce na poliklinice Horníkova 34, v Líšni

Je vám zima dlouhá a těšíte se na jaro?

Pomozme ptáčkům přežít
mrazivou zimu, kdy pod sněhem těžko
hledají potravu. Vyrobíme jim různé
závěsné dobroty se semínky a oříšky.
Společně je pak odneseme do lesa,
nebo si je pověsíte na balkon či dvorek
a budete se těšit z pozorování ptačí
hostiny.

Vyrobíme si společně až 3 svíčky a
JARO PŘIVOLÁME.
Na Hromnice se nejen světily svíce
„hromničky“, ale podle
staroslovanských zvyků se také
netrpělivě čekalo na první jarní
zahřmění a blesk, které probudily
jarní přírodu.

Kdo chce, může si v kroužku Patláčků
ve středu ráno od 9.00 vyrobit i
krmítko.

Kdo chce, může si v kroužku
Patláčků ve středu od 9.00 vyrobit
i svícen.

CENA AKCE … 80,-

CENA AKCE … 250,Rezervujte si místo – přímo v herně nebo na telefonu
736 400 657 Aleně Klečkové
Více na www.rcstonozka.cz nebo Facebooku (Rodinné centrum
Stonožka, z.s.) Těšíme se na vás!

Rezervujte si místo – přímo v herně nebo na telefonu
736 400 657 Aleně Klečkové
Více na www.rcstonozka.cz nebo
Facebooku (Rodinné centrum Stonožka, z.s.)

Těšíme se na vás!

Výdejní termíny
potravinové banky
Klára pomáhá z.s.
Organizace Klára pomáhá z.s. distribuuje
ve spolupráci se spolkem Potravinová banka
pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. potraviny
a drogerii zdarma pro pečující a pozůstalé. Výdejní místo je v naší poradně pro pečující v Brně-Líšni na Poliklinice Horníkova (Horníkova
ul. 34). Výdejní dny jsou přibližně ve dvoutýdenních intervalech.
Přijít může každý, kdo doma dlouhodobě
pečuje (nebo donedávna pečoval) o někoho
blízkého. Je vhodné se předem nahlásit na mailovou adresu: lukas.karnet@klarapomaha.cz,
nebo na tel. čísle: 733 678 819 (stačí sms).
Nejbližší výdejní termíny jsou:
8. ledna 2019, 22. ledna 2019, 5. února 2019.
a 19. února 2019 vždy od 9.30 do 12.00.
PhDr. Lukáš Karnet
koordinátor pro styk s veřejností, konzultant Klára pomáhá z.s

Líšeňský občanský spolek | www.loslisen.cz
Srdečně Vás zveme na

3. SPOLEČENSKÝ PLES LOS LÍŠEŇ
aneb LOS se baví karnevalem
23. února 2019 od 19 hodin
Dělňák, Klajdovská 28, 628 00 Brno-Líšeň
•
•
•
•
•
•

Hraje kapela SW Band
Rej masek
Taneční ukázky
Soutěž o nejlepší masku
Bohatá tombola
Občerstvení v ceně

Předprodej vstupenek:
D-Profil (křižovatka ulic Podruhova a Elplova, Brno-Líšeň), Copycentrum (Jírova 10, Brno-Líšeň)

Pietní akt u příležitosti uctění památky velitele paraskupiny WOLFRAM
pplk. Josefa OTISKA se bude konat
dne 12. ledna 2019 u jeho hrobu na
hřbitově Brno-Líšeň za účasti pozvaných hostů od 10.00 hod.
Budeme rádi, když se opět připojíte
k tomuto pietnímu aktu a společně si
připomeneme památku patrona naší
jednotky Aktivních záloh.
prap. Pavel Pandolarovský

Školství

ZŠ Holzova
Praha… to je to město?!

Vánoční jarmark

Zda se v Praze žije lépe a zda je Praha skutečně „hlavou království“,
jak hlásá letitý nápis na Staroměstské radnici – tak na to hledali odpověď
naši deváťáci při dějepisné a literární exkurzi. I letošní deváté třídy si
prošly objekty Staroměstské radnice, z radniční věže pozorovaly barevná
staropražská zákoutí, zkontrolovaly sochy na Karlově mostě i sousoší na
střeše Národního divadla při jeho komentované prohlídce, vyslechly historii i smutné příběhy spojené s holocaustem v Židovském městě, zvládly tradiční historické objekty Pražského hradu, na Nerudově ulici si prohlédly domovní znamení, vyfotily se na Kampě u zdi Johna Lennona…
Poslední den zakončily děti návštěvou památníku v Petschově paláci, kde
se seznámily v bývalém sídle gestapa s historií tohoto místa brutálních
výslechů a mučení za okupace a poslechly si od člena Svazu bojovníků za
svobodu svědectví o této době. K výkladům přispívali žáci svými referáty, v dějepisném testu „Co si pamatuješ o pražských památkách?“ zúročí,
zda bedlivě poslouchali, a svůj názor na divadelní představení vyjádří
v recenzi. Někteří by ještě v Praze zůstali, jiným metro v Brně nechybí
a rádi se vrátili do „svého“ města...

Již poslední listopadový den přivítala všechny návštěvníky školy na
Holzové vůně vánočního stromečku. Ten symbolicky otevřel dveře do
adventního období, které nabízí řadu školních akcí.
Hned 1. prosince se budova na Pohankové zaplnila mnoha dílnami
v rámci tradičního vánočního jarmarku. V průběhu sobotního dopoledne si tak jeho návštěvníci mohli vyrobit vánoční dekorace, jako například
anděla z dřevěných polen, svícínky z křížal, girlandu z chvojí či adventní
kalendář. Děti mohly připravit také vánoční dárky svým blízkým, například plátěnou tašku s potiskem. Samozřejmě nechyběla možnost ozdobit
si perníčky nebo nachystat zdobená vánoční přání.
Kdo chtěl dopřát ptáčkům v zahradě malou hostinu, vyrobil kouli
z loje a slunečnicových semen. Někteří návštěvníci zde využili také příležitosti nakoupit drobné či větší dárky, které v průběhu roku vyrobili
sami žáci či jejich učitelé.
K přátelské atmosféře přispěla možnost posedět u kávy a čaje a k tomu si dopřát nějakou sladkou či slanou dobrotu. Děti i dospělí odcházeli
domů s příjemným pocitem z tvůrčího dopoledne a s rukama plnýma
originálních výrobků.

Čertovské rojení
Od rána 5. prosince žáci prvního stupně nedočkavě vyhlíželi, jestli
k nim po roce zase zavítá Mikuláš. Po chvíli napětí se Mikuláš objevil
v doprovodu několika čertů a andělů. Všech rolí se ujali členové žákovské
rady, kteří letos zavítali i na MŠ Trnkova. Mikuláš četl informace z knihy
hříchů a některé děti musely odčinit své prohřešky tradičně recitací básničky či zazpíváním písničky. A protože byly děti až na výjimky po celý
rok hodné, zasloužily si na závěr sladkosti od anděla.
Irena Pisková Dvořáková

ZŠ Novolíšeňská
Vánoční dílna netradičně

Naši sedmáci na literární exkurzi v Třebíči

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zazněly ve všech odborných učebnách
2. patra ZŠ Novolíšeňská vánoční koledy. Konala se zde totiž vánoční
dílna, tentokrát trochu netradičně v matematickém duchu. Žáci si vyráběli z papíru sadu krásných vánočních prolamovaných koulí, kterou můžou použít jako výzdobu na stromeček nebo na vánoční stůl. Pro své
nejbližší nebo kamarády si mohly zhotovit i několik dárků – zajímavých
hlavolamů i s návody.
Připraveny byly hlavolamy:
– Pyramida (ze 2 stejných těles sestavit platonské těleso – pravidelný
čtyřstěn).
– Nepovedená pyramida (ze 3 trojbokých pyramid sestavit krychli).
– Měnič tvarů s vánočními motivy („hadrářova hříčka“ – slavný hlavolam
britského tvůrce hlavolamů Henryho Dudeneyho – otáčením dílků
vznikne čtverec nebo rovnostranný trojúhelník o stejném obsahu).
– Vánoční opakovačka (3 verze – na podstatě samodlážditelných mnohoúhelníků amerického matematika Solomona Golomba, 4 malé verze
se zkombinují tak, aby vznikl jeden stejný velký tvar).
– Koleje (2 propojené čtverce z otvory, kterými se musí otáčet tak, aby se
koleje propojily).
Chvilky vánočního tvoření zpříjemnila i malá svačinka s čajem, perníkem a pomerančovými bábovičkami.
Jako dárek si odnesli účastnici také 2 matematické hříčky se kterými
slaví Školní odborný klub velké úspěchy na různých akcích
(hádací číselné karty a matemagické sčítací sloupce).
Akce se velmi podařila
a mnoho účastníků si bralo
šablony i na domácí výrobu.

V předvánočním čase naše sedmé ročníky vyrazily na celý den do
Třebíče, aby poznaly různé historické zajímavosti tohoto města a „naživo“ se potkaly s tím, co se učí ve škole v lavicích.
Vyrazili jsme hned ráno a cestou se zastavili v Kralicích na Moravě,
abychom ve slavném památníku Bible kralické viděli nejen spoustu starých tisků, ale dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého o některých
našich osobnostech, například o Janu Amosovi Komenském. Nakonec
jsme na vlastní oči viděli nejenom starý tiskařský lis, ale také výrobu
tištěných stránek.
V Třebíči jsme prošli historické náměstí a následovala prohlídka baziliky Sv. Prokopa. Poté jsme měli na programu prohlídku bývalé židovské čtvrti, která je dnes zachovaná jako kulturní památka. Prohlídka
začala v Zadní synagoze – tam jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna
odešla na prohlídku židovského obydlí s paní průvodkyní a ta druhá si
mezitím mohla v klidu prohlédnout vnitřek synagogy nebo si pohrát
s interaktivní maketou židovské čtvrti.
Nakonec jsme společně prošli celou židovskou čtvrť. Dozvěděli jsme
se nejen spoustu zajímavých informací, na které není ve škole čas, ale bylo
to, jako bychom se vrátili v čase, tak silně na nás sáhla historie poměrně
nedávná.
Unaveni ze spousty nových podnětů jsme v sychravém počasí sedli
do vyhřátého autobusu a těšili se na závěrečnou část celého dne – vyjeli
jsme směr Střítěž, kde jsme měli domluvený golf v příjemném domečku
s ještě příjemnější rodinnou restaurací se stylovým krbem.
Tato akce pro nás byla zpříjemněním náročného dne, objednali jsme
si výbornou pizzu přímo z pece, zahřáli se teplým čajem, naučili se trochu hrát golf a užili si spoustu legrace, i když se nás snažili vyplašit velcí čerti – bylo totiž 5. prosince, a tak se ty pekelné potvůrky objevily
i tady!
Do Brna jsme se vrátili ve večerních hodinách příjemně unavení
a rozhodně se těšíme na další podobné akce!

vyučující
ZŠ Novolíšeňská
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Školství

ZŠ Horníkova
Pozvánka na tradiční ples školy
Vážení přátelé,
Horníček – spolek rodičů a ZŠ a MŠ Horníkova 1 si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na již 20. Valentýnský ples, jenž se koná ve spolupráci
s Hudební školou Yamaha 23. února 2019 v 19 hod. v ZŠ Horníkova
a jehož výtěžek bude stejně jako v minulých letech věnován na podporu
aktivit Vašich dětí ve volném čase. Těšíme se, že se přijdete dobře pobavit. Pokud Vy nebo Vaši přátelé podnikáte, nabízíme možnost reklamy
Vašich výrobků či služeb v souvislosti s konáním plesu. Samozřejmě budeme vděčni za jakýkoli dar do tomboly.
Informace a objednávky vstupenek (30 Kč) s místenkou (220 Kč)
a večeří (100 Kč): tel. (všední dny): 517 541 811 od 8 do 14 h; 606 347 482
po 19. h; e-mail: s.rozcinska@centrum.cz.
Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D., předsedkyně a Mgr. Roman Burda, ředitel školy

Nová krásná lípa na Horníkové
V rámci oslav 100 let od založení Československa jsme zasadili čtyřmetrovou lípu. Tato lípa bude připomínat také naše 25. výročí založení
školy, které v tomto roce slavíme. Děkuji dobrovolníkům z osmých a devátých tříd, kteří přiložili ruku k dílu. Plánujeme kolem lípy zřídit posezení, tak aby si každý návštěvník mohl užít trochu pohody pod její korunou.

da si dopisuje s žáky z Turecka. Další projekty pro osmáky chystáme se
Španělskem.
Velmi významnou součástí výuky angličtiny na naší škole je komunikativní přístup (communicative approach). V praxi to vypadá tak, že
se snažíme prostřednictvím situací blížících se reálnému životu navodit
prostředí, kdy žáci mezi sebou přirozeně komunikují za účelem splnění
daného cíle.
Velmi nám pomáhá zázemí a proanglická atmosféra ve škole. V listopadu jsme díky projektu Šablony a managementu školy zakoupili pomůcky v celkové hodnotě 23.000 korun. Mezi nimi jsou komunikativní
hry, knížky pro rozšíření naší anglické knihovny na 2. stupni i základ pro
budoucí anglickou knihovnu na 1. stupni.
H. S.

Den gentlemanů
„Den gentlemanů“ proběhl ve čtvrtých třídách. Začátkem týdne se
na něj žáci teoreticky připravili vypracováním referátů o etiketě. Po ujasnění zásad slušného chování zbývalo „hodit se do gala“ a zmíněný den
mohl proběhnout.
Chlapci obdrželi kartu gentlemana, do které za své slušné a galantní
chování dostávali od děvčat nálepky. Děvčata se tohoto nelehkého úkolu
zhostila velice zodpovědně. Všichni hoši se snažili, ve 4. B jeden z nich
překvapil dívky i květinou.
Vyučování proběhlo v příjemné atmosféře. Etiketa prostupovala českým jazykem, matematikou, v hudební výchově se děti naučily společenský tanec waltz a ve výtvarné výchově vyrobily z papíru smoking.
Vše vyvrcholilo vyhlášením největšího gentlemana třídy. Ve 4. C byl
výsledek tak těsný, že byli vyhlášeni nejlepšími dokonce dva. Všichni
jsme si tento den skvěle užili.
L. P. a K. O.

International dimension and Communicative
approach
Jelikož jsme fakultní školou pedagogické fakulty, působila na naší
škole v měsíci říjnu a listopadu angličtinářka z Chile. Studenti měli možnost ji potkat v hodinách angličtiny nebo zeměpisu.
Šestá výběrová třída posílala dopisy do školy ve švédském Nybogatanu, s touto školou udržujeme partnerství již druhým rokem. Šestá A tří-

ZŠ Masarova
Projekt „Píšeme dopis známým
českým osobnostem“
Předvánoční čas si část žáků 5. ročníku krátila projektem, v němž
jsme se zabývali psaním dopisů. Nebyly to však dopisy ledajaké. Každý
měl za úkol vybrat si českou osobnost, která by se stala adresátem vznikajícího díla. Společně jsme si povídali o tom, kdy a proč se píše dopis,
jestli už někdo nějaký dostal – třeba i od osoby, kterou nikdy neviděl
a o které nikdy neslyšel. Společně jsme v bodech navrhovali, co by měl
dopis obsahovat, říkali jsme si, v jakém sledu psát. Výběr slavných Čechů
nebyl problémem, všichni si zvolili někoho, kdo je jim nějakým způsobem blízký. Pak už zbývalo pouze vypátrat adresu a mohlo se začít tvořit.
Výběr byl skutečně pestrý. Psalo se zpěvákům, tanečníkům, sportovcům,
spisovatelům, hercům a dokonce i starostům vybraných obcí. Obálky
s tajným sdělením tak putovaly po celé republice do divadel, televize,
sportovních klubů, nakladatelství a ve dvou případech dokonce i za hranice našeho státu, do Španělska. Když byla všechna díla hotova, čekal nás
další úkol – zjistit si na poště cenu za poštovní známky a celou věc si salíšeňské noviny

mostatně vyřídit. Pro mnohé těžký úkol, protože téměř nikdo ještě na
poště nikdy nebyl bez rodičů. Bez problémů jsme zvládli obsloužit si
(pokračování na straně 6)
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Program leden 2019
Středa 9. ledna, 18.30 hod. – Spánek samoty

Vernisáž výstavy fotografií Petra Křivánka a jeho pohled na kostely
a jiné stavby, které zbyly po zboření vesnic v našem pohraničí.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma.

Čtvrtek 10. ledna, 13.45 hod.
Exkurze do Mahenova divadla

Prohlídka divadla s průvodcem včetně technického zázemí a veřejnosti běžně nepřístupných prostor. Sraz účastníků s potvrzenou
rezervací nejpozději v 13.45 hodin u vstupu do budovy – Malinovského nám. 1, Brno. Kapacita exkurze je omezena. Místo je nutné
si rezervovat předem prostřednictvím e-mailu zaslaného na
drazanova@kclisen.cz, nebo na tel. čísle 734 313 653. Bez předchozí
potvrzené rezervace nebude vstup umožněn. Prohlídka je fyzicky
náročnější (schody) a prostor není bezbariérový.
MAHENOVO DIVADLO, Malinovského nám. 1, Brno.
Vstupné 80 Kč (platba přímo v divadle).

Čtvrtek 17. ledna, 17.00 hod.
Počátek života na zemi

Přednáška prof. RNDr. Rostislava Brzobohatého o vzniku života
na zemi z pohledu paleontologa.
KOTLANKA LÍŠEŇ, Kotlanova 7. Vstup zdarma.

Sobota 19. ledna, 20.00 hod. – Fotbalový ples

K tanci a poslechu hraje Flash Band. Předtančení v podání mistrovského páru Lenky a Zdeňka Přibylových. Moderuje Petr Kubásek.
Občerstvení na plese zajišťuje restaurace Potrefená Husa Líšeň.
Bohatá tombola. Dovolujeme si upozornit, že vstup na ples je možný pouze ve společenském oblečení.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 250 Kč.

Čtvrtek 24. ledna, 17.00 hod.
Laponsko na lyžích

Sobota 26. ledna, 19.00 hod.
XXIII. Líšeňský ples

SLAVNOSTNÍ PŘEDTANČENÍ
Děti z přípravky Tanečního klubu Stabil.
Lenka a Zdeněk Přibylovi – pětinásobní mistři ČR a čtyřnásobní finalisté mistrovství světa ve standardních tancích.
K TANCI A POSLECHU HRAJÍ
Kuf Band – špičkový orchestr se zpěváky Lukášem Vlčkem (Městské
divadlo Brno) a Natálií Tichánkovou (Moravské divadlo Olomouc).
Meteor z Prahy – největší české hity let šedesátých v podání kapely
vzešlé z představení Divadla Husa na provázku.
Cimbálová muzika Líšňáci.
DÁLE UVIDÍTE
Vystoupení taneční skupiny Magic Free Group.
Barmanskou show Václava Abrahama.
Světelnou show.
Připravena je BOHATÁ TOMBOLA. Občerstvení zajišťuje líšeňská
restaurace POTREFENÁ HUSA. Ples moderuje JAN ZRZAVÝ.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.
VSTUPNÉ 500 Kč (Velký sál), 450 Kč (Přísálí a Galerie),
400 Kč (Malý sál). V ceně vstupenky je bohatý catering.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA PLESY
Copycentrum Líšeň, Jírova 10, Brno-Líšeň
tel.: 776 221 456, e-mail: info@copylisen.cz
Po 9.00–12.00, 12.30–18.00
Út 9.00–12.00, 12.30–17.00
St 9.00–12.00, 12.30–18.00
Čt 9.00–12.00, 12.30–16.00
Pá 9.00–12.00, 12.30–16.00
Předprodej vstupenek na Fotbalový ples probíhá od 7. do 18. 1. 2019.
Předprodej vstupenek na XXIII. Líšeňský ples probíhá od 7. do 25. 1.
2019.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Přednáška CK Kudrna o mrazivých výpravách za polární kruh do
Národního parku Sarek ve Švédsku a Urho Kekossen ve Finsku
i s návodem, jak se na cestu sbalit.
KOTLANKA LÍŠEŇ, Kotlanova 7. Vstup zdarma.

Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
mobil: 731 564 418 | e-mail: info@kclisen.cz
FB: kulturnicentrumlisen | www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň.

ZŠ Masarova
(pokračování ze strany 5)

vyvolávací zařízení a získat tak pro sebe pořadové číslo, komunikace
u přepážky také dopadla skvěle. Hurá! A už konečně, s velkým napětím,
jak to asi celé dopadne, můžeme lepit známky. Hotovo! Dojde dopis tomu, komu chceme? Podívá se vůbec, co je uvnitř? Zavládlo velké vzrušení a všem hlavou letěla spousta otázek. Nyní už můžeme jen čekat, jak to
celé dopadne. Třeba se dočkáme toho, že až jednoho dne přijdeme do
školy, bude nám doručena obálka, na které bude naše jméno. Nezbývá
než čekat a nechat se překvapit… Vyjde to alespoň někomu z nás? Velké
přání všech.
Mgr. Marcela Šimecká, Mgr. Kateřina Aulehlová

První pomoc ve škole
Ke konci měsíce listopadu jsme na naší škole uspořádali preventivní
akci pro 8. ročníky v rámci zopakování a osvěžení si pravidel první pomoci. Celou akci zaštiťovala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která spolu s brněnskou záchrannou službou připravila u nás ve škole stanoviště,
kde si žáci mohli vyzkoušet základní úkony první pomoci např. zajistit
dýchání postiženého, správně provést masáž srdce či adekvátně obvázat
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krvácející poranění. Tato preventivní akce měla u našich žáků pozitivní
ohlas, protože se jednalo převážně o praktické ukázky za asistence zkušených profesionálů. V závěru se mohli naši žáci podívat do vozidla zdravotnické záchranné služby, které bylo přistaveno na školním dvoře.
Mgr. Jan Gryc

Stánky pro Klokánek – akce školní družiny
Školní družina při ZŠ Masarova uspořádala 1. ročník akce Stánky
pro Klokánek. Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké přestávce
„prodávaly“ na stáncích rozmístěných po celé škole. I v jednotlivých odděleních se chystaly dobroty. Do akce se s jedním stánkem zapojil i školní parlament Masařky. Výtěžek z celé akce činí 8 300 Kč. Všechna oddělení školní družiny navštívila postupně Klokánek s připraveným programem, aktivitou a vyrobenými dárky. Společně jsme si s tamními dětmi
zazpívali a zahráli hry. Na oplátku jsme se mohli podívat do jejich bytečků i na zahradu. V příštích letech hodláme v této akci pokračovat.
Za celou ŠD H. Pollaková a G. Hamerská

líšeňské noviny

Kurzy, kluby, setkání – leden 2019
KURZY A CVIČENÍ

Kulturní centrum Líšeň nabízí volná místa v kurzech a cvičeních:
Pondělní jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Pondělí 17.00–18.00 hod. Nejbližší lekce: 7., 14., 21., 28. ledna.
Čtvrteční jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Čtvrtek 9.00–10.00 hod. Nejbližší lekce: 10., 17., 24., 31. ledna.
Angličtina pro seniory – začátečníci
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 12.30–14.00 hod. Nejbližší lekce: 9., 16., 23., 30. ledna.
Angličtina pro seniory – mírně pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 14.15–15.45 hod. Nejbližší lekce: 9., 16., 23., 30. ledna.
Angličtina pro seniory – pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 10.15–11.45 hod. Nejbližší lekce: 9., 16., 23., 30. ledna.
U všech kurzů a cvičení je jedna zkušební lekce zdarma. A dále se
platí pouze poměrná část kurzovného do konce pololetí nebo školního roku. Jazykové kurzy jsou přizpůsobeny studentům 55+ s důrazem na konverzaci. Pokud se ukáže, že jste neodhadli míru jazykové pokročilosti, nevadí – po dohodě s lektorkou je možné přejít
do jiné, adekvátní skupiny.

Šachový klub

Pondělí 7., 14., 21. a 28. ledna, 16.00–20.00 hod.
K partii zveme hráče všeho věku, od šachovým mistrů po naprosté
začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Klub se schází vždy pondělí v čase 16.00–20.00 hod. (Klub je mimo provoz v době od 15. prosince
2018 do 6. ledna 2019.) Vstup je zdarma.

Tarokový klub

Úterý 8., 15., 22. a 29. ledna, 17.00–20.00 hod.
Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Lektor Karel Kabelka. Klub se schází v úterý v čase 17.00–20.00 hod. (Klub je mimo
provoz v době od 15. prosince 2018 do 6. ledna 2019.) Vstup je
zdarma.

Setkání Klubu českých turistů,
odbor Lokomotiva Brno

Pondělí 1× měsíčně v 15.00 hod.
Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní pobočka Klubu českých turistů. Klub přijímá nové členy, na výlet s ním
můžete vyrazit i jako „nečlenové“. Čas lednové informační schůzky
bude zveřejněn na webových stránkách www.kclisen.cz v odkazu
KLUBY A SETKÁNÍ.

Seniorský klub Réva

10., 17., 24. a 31. ledna, od 14.00 hod., není-li uvedeno jinak.
Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit.
Návštěvníci se také mohou zúčastnit programu Kulturního centra
Líšeň zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Koordinátor Silvie
Dražanová. Klubová setkání probíhají ve čtvrtek od 14.00 hod.
Program setkání na leden (vstup zdarma, není-li uvedeno jinak)
Čtvrtek 10. ledna od 13.45 hod.
EXKURZE DO MAHENOVA DIVADLA. Možnost účasti na prohlídce
divadla s průvodcem včetně technického zázemí a veřejnosti běžně
nepřístupných prostor v rámci programu Kulturního centra Líšeň.
Sraz účastníků s potvrzenou rezervací nejpozději v 13.45 hodin
u vstupu do budovy – Malinovského nám. 1, Brno. Kapacita exkurze
je omezena. Místo je nutné si rezervovat předem prostřednictvím
e-mailu zaslaného na drazanova@kclisen.cz, nebo na telef. čísle
734 313 653. Bez předchozí potvrzené rezervace nebude vstup
umožněn. Prohlídka je fyzicky náročnější (schody) a prostor není
bezbariérový. Vstupné 80 Kč (platba přímo v divadle)
Čtvrtek 17. ledna od 14 hod.
BESEDA U KÁVY. ZÁKLADY TRÉNINKU PAMĚTI. Zájemci se mohou
také zúčastnit přednášky „Počátek života na zemi“ v 17.00 hod.
Čtvrtek 21. ledna od 14 hod.
CHRAŇTE SVÉ BEZPEČÍ. Co dělat, když se stanete obětí trestného
činu, kde hledat pomoc a jak na prevenci. Beseda s právníkem Bílého kruhu bezpečí, včetně poradny. Začátek ve 14.30 hod. Zájemci se
mohou zúčastnit přednášky „Laponsko na lyžích“ v 17.00 hod.
Čtvrtek 31. ledna od 14 hod.
KOSTEČKO MÁ, ŽÍŽEM SEDEJ! Beseda (již třetí) s PhDr. Irenou Loskotovou, Ph.D. z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity o zábavě a hrách v době středověku a raném novověku.
Začátek besedy v 15 hod.
Rehabilitační cvičení (vstup zdarma)
Každý čtvrtek (tedy 10., 17., 24. a 31. ledna) se pro zájemce od 16.00
do 17.00 hod. koná Rehabilitační cvičení pro seniory, vede Petra
Sušická.
Počítačová poradna (vstup zdarma)
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony,
vezměte je s sebou. Počítačová poradna se koná ve dnech 17. a 24.
ledna od 15.00 do 17.00 hod.

Všechny naše kurzy, cvičení a kluby fungují v prostorách volnočasového centra KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň (není-li uvedeno jinak).
Kontaktní osoba: Silvie Dražanová, mobil: 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
mobil: 731 564 418 | e-mail: info@kclisen.cz | FB: kulturnicentrumlisen | www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.

Dveře na Akademii dokořán!
Úterý 15. ledna 2019, 15–18 hod.
Zajímáte se o studium na Gymnáziu, ZŠ a MŠ
AKADEMIA? Učitelé líšeňské školy připravili
pro rodiče žáků a hlavně pro zájemce o studium
na osmiletém nebo čtyřletém gymnáziu, základní či mateřské škole, den otevřených dveří.
Veřejnost přivítáme na budově Rašelinová 9,
přízemí, učebna č. 103.
líšeňské noviny

Je připraven zajímavý program, prohlídka školy i informace o přijímacím řízení.
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., statutární zástupce
hysek@akademy.cz, tel. (+420) 544 211 547

AKADEMIA Gymnázium,
Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň
www.akademy.cz, www.facebook.com/akademiabrno
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Školství

Stalo se

V Salesku bruslíme

Začátkem prosince proběhlo 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). Bloky od 14.00
a od 16.00 bývají často vyprodané, na pohodové
bruslení doporučujeme blok od 18.00. Pokud
nevlastníte brusle, je možné si je v Salesku zapůjčit. Bližší informace na www.salesko.cz/
kluziste.

Vázali jsme adventní věnce, navštívil
nás Mikuláš a také jsme zdobili
perníčky

Tradičně jsme pro vás nachystali vyrábění adventních věnců.

nesmí chybět perníčky, a tak jsme se pustili do
zdobení.

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. Pojďte slavit společně s námi!

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

Mikuláš s andělem navštěvovali v Salesku
všechny programy po celý den. Povzbuzovali
nás k dobrotě a laskavosti. Na vánočním stole

Karnevaly
Zveme vás na karnevalové odpoledne v sobotu
a v neděli 19. a 20. ledna. Společně si užijeme
tancování, soutěže, rej masek, malé tvoření
a spoustu zábavy. Cena je 70 Kč za každé dítě,
které bude chtít vylosovanou cenu z tomboly.
Vstup do Saleska od 15 hodin, začátek karnevalu v 15.30.
Těšíme se na vás! Vstupenky budou v prodeji na
recepci Saleska od pondělí 7. ledna.

Zápis do aktivit pro rodiče s dětmi
na druhé pololetí
Od 22. 1. bude probíhat zápis do aktivit Klubu
rodičů a dětí na druhé pololetí. Aktuální nabídku zveřejníme na webu v průběhu ledna. Aktivity začnou v pondělí 4. 2. Pro zápis je nutná
registrace www.salesko.cz. Případné dotazy
zodpovíme na martina.kosikova@salesko.cz.
Příměstský tábor a florbalovo-fotbalové
řádění o jarních prázdninách
Přijďte si s námi sportovně zařádit o jarních
prázdninách do Saleska. Připravili jsme pro vás
dva tábory, věková skupina 7–15 let. Těšit se
můžete na florbal, fotbal, venkovní bruslení na
ledě a další dobrodružství. Začínáme ráno v 8
hodin a končíme odpoledne v 16 hodin. Zajištěna bude strava – 2× svačina, pitný režim
a oběd. Více na našem webu.
Saleskové tábory 2019
připravujeme na léto. Od ledna 2019 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.
Bruslíme za vysvědčení
Přines ukázat vysvědčení a bruslíš zadarmo.
Nevztahuje se na půjčení bruslí. Platí pro všechny děti v obou bruslících časech ve čtvrtek 31. 1.

Kam v Líšni
8. 1.			

Volná zábava. Klub seniorů. Sál UMČ Jírova 2.

15. 1.			

Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

úterý

úterý

15. 1.

Den otevřených dveří Gymnázia, MŠ a ZŠ. Gymnázium AKADEMIA, Rašelinová 9.

19. 1.

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

20.00		

sobota

22. 1.			
úterý			

26. 1.

Vystoupení souboru „Stará Líšeň“, volná zábava.

Klub seniorů. Sál ÚMČ Jírova 2.

XXIII. Líšeňský ples.

19.00		
sobota			

DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 400 Kč, 450 Kč, 500Kč.

29. 1.			

Taneční zábava. Klub seniorů. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

30. 1. 16.00–18.00
středa			

Více na www.rcstonozka.cz .

úterý

5. 2.			
úterý			
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Dveře na Akademii dokořán.

15.00–18.00
úterý			

Péče o zvířátka v zimě. RC Stonožka, Horníkova 34. Vstupné 80 Kč.

Přednáška „Telekomunikace v kostce“, volná zábava.

Klub seniorů. Sál ÚMČ Jírova 2.

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Úspěšný rok
2019

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

Vážení přátelé,
dovolte nám za celé LCOS popřát všem šťastný nový rok 2019, pevné zdraví, v práci mnoho
úspěchů a v osobním a rodinném životě pohodu. I letos se provozovatelé prodejen a provozů
v LCOS budou z plných sil snažit usnadňovat vám shon všedních dní. Jak se dovídáme
z emailů nebo i osobních setkání, zákazníci nejvíce oceňují skvělou dostupnost LCOS, dobře
zásobené obchody, super služby, parkování pří-

přejí všichni z LCOS

nožů, tisk, kopírování a laminování. V Lékárně
Masarova máte možnost objednat si bezlepkové
potraviny a využít odborného poradenství kolektivu PharmDr. Nasriho. Ve Sklizenu objednávají
na přání maminek maso v bio kvalitě na příkrmy pro děti, připravují kávu s sebou a k ní mají
výborné mňamky a svačinky. Prodejna Bikemax
zve příznivce lyžování na profesionální servis
jejich výbavy, a to i expresní za příplatek. V Restauraci U Fidela pro vás připraví oslavy narozenin, různých výročí, promoce, svatby a samozřejmostí je i zajištění smuteční hostiny.

mo u centra, výběr ze dvou restaurací a nechybí
ani chvála na milý a snaživý přístup personálu.
Vážíme si této zpětné vazby a těšíme se na další
inspiraci a podněty od vás, návštěvníků centra. Napsat nám můžete na info@lcos.cz nebo
prostřednictvím www.lcos.cz a zde odkazem
NAPIŠTE NÁM, kde nemusíte uvádět iniciály.
Děkujeme za vaši přízeň.
Na závěr připomeneme benefity prodejen z oblasti služeb. V prodejně drogerie a domácí potřeby zajišťují sběr prádla pro čistírnu Arbela,
opravu oděvů a obuvi, výrobu klíčů, broušení

(Akce platí od 27.12.2018 do 3.2.2019)

549 Kč
119 Kč
249 Kč
243 Kč
138 Kč
149 Kč
369 Kč
119 Kč
129 Kč
99 Kč
229 Kč
104 Kč
119 Kč
27 Kč
109 Kč
127 Kč
399 Kč
75 Kč

LEDNOVÁ ZABÍJAČKA

16.1. TEREZIA COMPANY
DÁREK K NÁKUPU
Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí
349 Kč
B17 APRICARC s meruňk.
olejem 60 kapslí
329 Kč

PRO DĚTI A MAMINKY
NUROFEN Jahoda 100 ml
Nukleotidy sirup 200 ml
Bepanthen Care Mast 30 g
Bepanthen Care Mast 100 g
FEMIBION 1 s vit. D3, 30 tab.
FEMIBION 2 s vit. D3, 30 tab.
+ 30 tob.

přesný termín konání sledujte na www.ufidela.cz
nebo na fb U Fidela.

103 Kč
147 Kč
125 Kč
279 Kč
289 Kč

Vyzkoušejte
nEco nového!
Iberico semicurado španělský polotvrdý sýr
z kravského, ovčího
a kozího mléka
Po celý LEDEN akční cena

ka

ochutnáv

62,90 / 100g

499 Kč

fid
ela

LEDNOVÁ NADÍLKA ZDRAVÍ
Prostenal Control 90 tab.
ACC® LONG 10 tab.
LINEX® FORTE,28 tob.
Mollers Omega 3 Citron 250 ml
Barny´s HypnoX® Forte 20 tablet
Coldrex Horký Nápoj Med & citron
Voltaren Forte 2.32% gel, 150g
Voltaren Rapid 25 mg, 20 kapslí
Orofar 24 pastilek
Otrivin Menthol 10 ml
Zovirax Duo krém 50mg/g+10mg/g
Mucosolvan sirup pro dosp., 100 ml
Paralen Grip 24 tab. různé druhy
Acylpyrin 10 tab.
Ibalgin 400mg, 100 tab.
Ibalgin® krém, gel 100 g
Nicorette® Spray 1mg/dávka, 150 mg
Valetol® 24 tab.

SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

u

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

PROMOAKCE

LÉKÁRNA MASAROVA

CE
RESTAURA

PIZZA
Z KAMENNÉ
PECE

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

Drogerie a domácí potřeby

č. 6

centrum

Kup 1ks zubní pasty značky
Sensodyne
nebo Parodontax
a získej cestovní
balení zubní pasty
Parodontax 15ml

ZDARMA.
* Dárek si vyžádejte u obsluhy na pokladně při placení.

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
až

42 %

lyže, lyžáky, servis
BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h

inzerce

SERIOZNOST

PŘESNOST

PŘESNOST

TRADICE

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

TRADICE

SERIOZNOST
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 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 Stavební ﬁrma SVÍTIL PLUS s.r.o. se sídlem na ulici Holzova přijme
do trvalého pracovního poměru stavební dělníky pro výstavbu inženýrských sítí. Místo pracoviště: Brno a okolí. Kontakt: 602 711 184.
 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.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 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.
 Firma SVÍTIL PLUS s.r.o. se sídlem v Líšni přijme strojníky na
stroje kolový nakladač UNC a pásový minibagr CAT pro stavby
v Brně a blízkém okolí. Tel. 602 711 184.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS: 739 059 029. Děkuji.
Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz
Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

AKCE:

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

nádržka
geberit
3.990 Kč
od
4.290
původní
cena Kè
6.280 Kč

ové
koupelnavení
vyb

ŠIROKÁ NABÍDKA

OBKLADŮ
a DLAŽEB

od SLEVA
Skříňka
s umyvadlem
1790 Kè
10%

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

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

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

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

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

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

Sport

Turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu 17. 11. 2018

Budování na hřišti SK Líšeň
koncem roku 2018

V okamžiku ukončení prezence v herně Sokola Líšeň seznam hráčů
obsahoval jména 18 mužů a 12 hráčů a hráček do 15 roků. Bylo na něm
v pěti případech stejné
příjmení a to proto, že rodiče ke stolům přivedli
také své děti.
Hráči a hráčky do 15
roků byli rozděleni do
dvou skupin, ve kterých
hrál každý s každým.
Postupem prvních tří
hráčů, jejichž vzájemné
zápasy ze skupiny se započítávaly, vznikla šestičlenná finálová skupina, kde po odehrání všech zápasů bylo toto pořadí:
Jakub Dlouhý – ZŠ Novolíšeňská, David Burian – ZŠ Gajdošova,
Šimon Válek – ZŠ Holzova, Roman Šmerda – ZŠ Holzova,
Jakub Nečas – ZŠ Novolíšeňská, Adam Jeřábek – ZŠ Gajdošova.
Po loňském čtvrtém místu z podzimního turnaje se tentokrát prosadil na nejvyšší stupínek letos již desetiletý Jakub Dlouhý.
Všichni dospělí byli rozlosováni do tří základních skupin, ve kterých
hrál každý s každým. Postupem prvních dvou hráčů z každé skupiny
vznikla šestičlenná finálová skupina, ve které po odehrání posledního
zápasu bylo toto pořadí: Ján Klempa, Ján Lajda, Tomáš Kejla,
Josef Tománek, Viktor Unger, Jakub Schimmer.
V kategorii dospělých potřetí zvítězil Ján Klempa, který jako jediný
v turnaji neokusil hořkost porážky. Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy, poháry a věcné ceny. V rámci
turnaje bylo odehráno 96 mnohdy dramatických zápasů dobré úrovně.
Příjemné sportovní vyžití připravili pro všechny zúčastněné tradičně
velmi dobře pořadatelé ze Sokola Líšeň ve spolupráci se sportovní komisí MČ Brno-Líšeň.

Nové kabiny ve stávající tribuně v I. NP
Na základě obdržené dotace z Jmk až v září 2018, začala další
etapa dostavby dvou kabin ve stávající tribuně. Stavební práce probíhají tak, že kabiny budou dokončeny koncem roku 2018. V lednu je
třeba vybavit kabiny vestavěným nábytkem tak, aby byly připraveny
na Tipsport CUP a na jarní část sezony.
Tímto se počet kabin v tribuně zvýší na konečných pět, což je
třeba, když nastupují 4 mužstva ke dvěma zápasům po sobě nebo
když na UT probíhají přípravné zápasy celý den.
Nová kabina pro kameru
Po dokončení prováděcího projektu v září také začala výstavba
kabiny pro kameru, díky dotaci MČ Líšeň. Stavební práce spočívaly
v provedení základu, který vzhledem výšce zařízení a možnému zatížení větrem musel být vybudován v hloubce 1,8 m pod úrovní hřiště a spotřeboval přes 7 m3 betonu. Vlastní ocelová konstrukce končí
střechou ve výši 6,3 m, kamera bude umístěna ve výši 5 m nad hrací
plochou, což je o 1,3 m výš než původní umístění kamery. Kabina je
celá opláštěná, aby při natáčení kameraman příliš netrpěl nepřízní
počasí a zábradlí je uzpůsobeno tak, aby kamera zabrala dění i pod
kabinou.

Partnerem akce byla Městská část Brno-Líšeň.
Fotografie z turnaje je možné prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve
sportovní rubrice.
Ladislav Breicetl
Fotky lze stáhnout na http://evely.cz/pinec.zip

Šachy jsou sport!
Neusilují o rekordy v dlouhých metrech ani o rychlé vteřiny. Šachy
jsou sportem mysli, intelektu.
První šachová líšeňská simultánka bude počátečním činem na poli
šachové hry. Je vypsána pro 20 účastníků (na jedné straně) a jednoho
šachového matadora (na straně druhé). Kdo si chcete ověřit svou úroveň,
přijďte, kdo jste aktivní amatérem nebo dokonce závodní hráčem, budete
tím víc vítání! Kde? V areálu BB (Bowling Brno) 5 minut ze zastávky
Líšeňské (tramvaje č. 8) k odbočce Odpadového hospodářství „SAKO“.
Kdy? V sobotu 19. ledna 2019 ve 14 hodin. Vaším soupeřem bude pan Ing.
Vlastimil Chládek. Startovné: 50 Kč, občerstvení v ceně, diváci vstup
zdarma. Šachy jsou sport s Vaší účastí, s obdivem k Vašemu IQ!
inzerce

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

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

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

Výhodné ceny horkých nápojù na chøipku a nachlazení.
Èaje LEROS 2+1 ZDARMA.

Tímto jsou zajištěny podmínky pro kameramana a pro pohled na
celé hřiště při natáčení a zařízení splňuje přísné podmínky FAČR pro
povinné natáčení zápasů MSFL, kterou hrají muži A. Foto je ze začátku prosince, těsně před dokončením kabiny.
Josef Derfl , ředitel areálu SK Líšeň

Schůze trenérů SK Líšeň
V pondělí 10. 12. se v restauraci Na Hřišti v areálu SK Líšeň konala tradiční schůze trenérů, vedoucích a výboru SK Líšeň. Líšeňská
fotbalová rodina se od podzimu rozrostla o další týmy žen a dívek.
Na závěrečném letošním setkání se tak sešlo na 60 zástupců všech 31
týmů. Hodnotila se velice úspěšná podzimní část – zatím výsledkově
nejúspěšnější období fotbalu v Líšni. Každý trenér si zhodnotil své
družstvo a představil plány na rok 2019. Nyní je na hřištích klid, hráči
mají zasloužené volno mimo přípravky a žáky, kteří pilně navštěvují
halu na Novolíšeňské, ale od ledna se opět rozběhne naplno přípravné období všech društev na jarní část, kde náš klub čeká několik výzev o postup do vyšší soutěže. Novinkou je také, že na začátku roku
se na umělé trávě v Líšni odehraje jedna ze skupin tradičního turnaje
Tipsport cup ligových mužstev. Sportovci regenerují, ale vedení klubu stále pokračuje ve své činnosti, tak aby sportovní úspěchy šly ruku
v ruce s odpovídajícím zázemím, které je pro cca 600 fotbalistů
a fotbalistek v současné době nedostačující.
Mezi hosty byli zástupci ÚMČ Brno-Líšeň, 1. místotostarostka
Ing. arch. Iva Kremitovská a 2. místostarosta JUDr. PhDr. Martin
Příborský E.L.M.E, kteří si se zájmem vyslechli zprávy o dění v SK
Líšeň a přislíbili pomoc MČ v další činností, hlavně při práci s mládeží. Poděkování patří všem, kteří se podílí na chodu SK Líšeň.
David Linger, výkonný ředitel klubu

Sport

Příprava mužů SK Líšeň
V pondělí 14. 1. 2019 zahájí prvním tréninkem svou přípravu na jarní část soutěže mužstvo mužů SK Líšeň. Přípravné
období bude náročné a tréninky budou probíhat nejen na hřišti
s novým umělým povrchem, hráči svou fyzickou zdatnost prověří také v terénu okolo líšeňského stadionu.
A mužstvo sehraje v přípravě deset utkání. Devět z nich na
domácím novém hřišti, jednou pojedou na půdu soupeře do
Stupavy. B mužstvo odehraje osm utkání, všechna na domácím
hřišti.
Dovolujeme si tedy pozvat všechny příznivce většinou vždy
v sobotu na náš stadion, kde bude kromě fotbalu možnost v restauraci zakoupit i něco pro zahřátí.

Žáci SK Líšeň na podzim 2018
Podzimní aktivní fotbalová činnost žákovských mužstev SK Líšeň
probíhala díky dobré spolupráci s FK Podolí na travnatých hřištích
v Podolí. Jednotlivá mužstva trénovala 4–5× týdně (včetně jednoho
tréninku v rámci sportovních her na ZŠ Novolíšeňská) a o víkendu
hrála mistrovská utkání. Díky statutu SpSM (Sportovní středisko mládeže) hrají mladší žáci U12 a U13 Moravskoslezskou žákovskou ligu,
což je nejvyšší žákovská soutěž v této kategorii, takže tito žáci se utkávají i se žákovskými družstvy ligových týmů.
Mužstvo U12 se těžce vyrovnávalo s přechodem na větší hřiště
a větší počet hráčů (7+1). Po náročném začátku si hráči zvykli na větší
tréninkovou zátěž a náročnější zápasy. V celkovém pořadí obsadilo
toto družstvo sice až 13. místo, ale k vytoužené 10. příčce (top ten)
nemáme daleko a zlepšené výkony na konci podzimu nám dávají naději do jarních bojů se o toto umístění zdravě sportovně poprat.
Mužstvo U13 bylo po loňské premiéře v žákovské lize plné nadějí
a očekávání. Bohužel tyto naděje se vlivem mnoha okolností nepodařilo naplnit, a tak družstvo obsadilo celkové 11. místo, byť v mnoha
utkáních předvádělo velmi pěknou a pohlednou hru. Bohužel tým
doplácel na neproměňování šancí a nedisciplinovanost v obranné činnosti. Ale v silách tohoto týmu je určitě zlepšení herních činností, vylepšení výsledků a posun tabulkou vzhůru.
Týmy starších žáků U14 a U15 hrají Moravskoslezskou žákovskou
divizi (2. nejvyšší žákovskou soutěž).
Mužstvo U14 po loňských velice slibných výkonech v žákovské
lize, kde bylo vyrovnaným soupeřem všem ligovým družstvům, se také těžce vyrovnávalo s přechodem na velké hřiště a „velký“ fotbal
(10+1). Nakonec obsadilo v tabulce 5. místo, ale určitě je v silách tohoto
týmu podávat kvalitnější výkony, o čemž svědčí i výhra v posledním
kole nad vedoucím celkem tabulky FŠ Třebíč. Tato výhra budiž pro
hráče příslibem lepších herních výsledků v jarní části sezóny.

Přípravné utkání sezóna 2018/19 jaro 2019
Sobota 19. 1. áčko–juniorka FC Zbrojovka Brno, 10.00 UT
Sobota 26. 1. áčko–Jiskra Ústí n. Orlicí – ČFL, 10.00 UT
		 béčko–FC Kuřim – KP, 12.00 UT
Středa 30. 1. áčko–SFK Vrchovina – MSFL, 18.00 UT
Sobota 2. 2. áčko–MSK Břeclav – divize D, 10.00 UT
		 béčko–FC Slovan Brno – 1. A, 12.00 UT
Sobota 9. 2. áčko–SK HS Kroměříž – MSFL, 10.00 UT
		 béčko–FC Svratka Brno – KP, 12.00 UT
Úterý/Středa 12/13. 2.
		 áčko–MFK Skalica – 2. liga Slovensko,
		 cca 17.00/18.00 doma UT
Pátek 15. 2. áčko–1. SK Prostějov – 2. liga, 16.00 UT
Sobota 16. 2. béčko–SK Olympia Ráječko – KP, 12.00 UT
Sobota 23. 2. áčko–FK Inter Bratislava – 2. liga Slovensko,
		 cca 10.00 UT hř. Stupava
		 béčko–SK Babice n. Svitavou – 1. B, 14.00 UT
Sobota 2. 3. áčko–FK Blansko – divize D, 10.00 UT
		 béčko–SK Moravská Slavia – KP, 12.00 UT
Sobota 9. 3. áčko (generálka)–SK Spartak Hulín – MSFL,
		 10.00 UT – dle počasí tráva
		 béčko–FC PBS Velká Bíteš – divize D, 12.00 UT
Sobota/neděle 16/17. 3.
		 áčko (mistrovské utkání)–
		 FC Viktoria Otrokovice, venku
Sobota/neděle 16/17. 3.
		 béčko (generálka)–FC Bučovice – 1. A,
		 venku Bučovice tráva/UT 14.00/10.00
Dagmar Wallová, org. tech. ved. SK Líšeň
Případné změny utkání na www.sklisen.com.

Mužstvo U15 naopak všechny velice příjemně překvapilo. Po loňských nevýrazných výkonech se po vhodném doplnění novými hráči
a pod vedením nového trenéra herně a výsledkově zvedlo a ve většině
zápasů nejenže vyhrávalo, ale předvádělo pěkný kombinační fotbal.
V tabulce nakonec tento tým obsadil krásné 3. místo a doufáme, že
v jarní části soutěže bude s FŠ Třebíč a se Spartou Brno bojovat o postup do žákovské ligy, neboť jeho odstup od 1. místa je minimální.
Hráči potěšili svými výkony nejen trenéra, rodiče, ale hlavně sami sebe
a dokázali všem, že když chtějí a poctivě fotbalově pracují, tak výborná
hra a výsledky se dostaví, což je velký příslib do budoucna.
Na závěr svého hodnocení bych chtěl poděkovat všem trenérům
a vedoucím jednotlivých mužstev za jejich obětavou a nelehkou práci
s fotbalovou mládeží. Taktéž bych rád vyzdvihl roli rodičů, kteří vedou
své děti ke sportování a mají trpělivost, i když se ne vždy vše daří podle
jejich představ. Příprava na jarní druhou polovinu soutěží začíná již
počátkem ledna podle hesla: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Takže budeme našim mladým fotbalistům držet palce, ať se jim na fotbalovém hřišti daří a mají radost z předváděné hry.
RNDr. Josef Novák, vedoucí trenér SpSM a trenér sportovních tříd SK Líšeň

Líšeňské noviny, vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, 628 00 Brno, Jírova 2, tel.: 544 424 811, http//www.brno-lisen.cz. Příjem příspěvků: Ing. Irena Sehnalová, e-mail: sehnalova@brno-lisen. cz, tel.: 544 424 814.
Odpovědný redaktor: Jiří Prodělal, e-mail: info@settronic.cz, tel.: 548 538 528, 603 588 971. Předseda redakční rady: Mgr. Břetislav Štefan. Členové: Mgr. Ing. Eliška Vondráčková, Renata Lorencová, Petr Štědronský, Mgr. Ondřej Hýsek, PhDr. Miloš
Freiberg, Veronika Hradová, Jan Spěšný, Mgr. Tereza Vašíčková, Ing. Eva Svobodová, Ing. Jaromír Talpa, Kryštof Látal. Výroba: Tiskárna Settronic, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno. Náklad 11 000 ks. Uzávěrka únorového čísla je 14. 1. 2019.
Registrováno pod MK ČR 12216. Distribuce: Česká pošta, s.p., Brno. Za obsah inzerce a jednotlivých článků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo na jejich úpravu. Informace o inzerci: tel.: 603 588 964, mail: info@settronic.cz.

