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Líšeňské noviny
Nechť jsme v roce 2 02 2
bez peč ně chráněni
od všeho z lého

Foto: Petra Švehlová
Vážení líšeňští spoluobčané,
s rodícím se novým rokem přichází i čas zamyšlení se nad tím uplynulým. Co se týče Líšně, byl rok 2021 na události nesmírně plodný.
A to i přes situaci s pandemií, která nám všem házela klacky pod
nohy. Hody byly bohaté a veselé a právě radost a zábava je tím
největším lékem na veškeré krize. Ty z vás, co jsou sportovněji založení, zase musely potěšit úspěchy fotbalistů SK Líšeň, ale i dalších sportovních klubů, které v Líšni působí.
O všech těchto i mnohých dalších akcích jsme vás informovali
i v Líšeňských novinách. A v roce 2022 tomu nebude jinak. Líšeň
čekají důležité změny a my se pokusíme být u nich.
Jen namátkou, rozjíždí se dlouho očekávaná oprava Orlovny, před
dokončením jsou úpravy zahrady na Dělňáku a v Rokli uprostřed

sídliště by měla i díky hlasování občanů v rámci participativního
rozpočtu města Brna vzniknout nová kavárna. A i přes nepříznivou
dobu věříme, že se podaří už za pár týdnů uspořádat Ostatky v takové míře, jak jsme tomu byli zvyklí v letech minulých.
Asi nejdůležitější akce roku nás ale bude čekat na podzim. V roce
2021 jsme rozhodovali o tom, kdo bude vládnout naší republice.
A nyní nás čekají volby neméně důležité. Rozhodneme v nich, kdo
bude stát v čele naší Líšně.
Do nového roku bychom vám proto chtěli kromě štěstí a zdraví
také popřát, ať ve volbách rozhodnete tak, ať se v příštích letech
máme v Líšni alespoň tak dobře, jak tomu bylo doposud.
l Redakční rada Líšeňských novin
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Líšni větší rozvojové šance než dosud, aby se
všem dařilo nejméně tak, jak líšeňským fotbalistům a aby zelené
plíce Líšně i nadále zůstaly zelené, ne podle velkých slibů či pěkné
tváře, ale dle dosavadních činů s plnou uvážlivostí a rozvahou zvolili svého starostu pro nové funkční období.

Ať pomine všechen kovid a zmar
a s jarem ať neraší jíní a tíseň,
ať hlaholí všude radost a zdar
a květem se prozáří naše Líšeň.

Karel Hladiš, předseda SK Líšeň

David Kotyza, tenisový trenér

V prvé řadě, aby skončil COVID-19, abychom
mohli beze strachu pracovat, bavit se a užívat života. Dál bych přál Líšňákům, aby si
nezáviděli úspěch, aby úspěšným pomáhali
a ne jim záviděli a házeli klacky pod nohy,
protože ti úspěšní posunují naše možnosti
ve různých oblastech života pro všechny obyvatele Líšně. A nakonec přeji šťastnou ruku ve volbách, aby zvolili ty, kteří posunou
život v Líšni o další kus dál a ne ty, kteří pro Líšeň nikdy nic neudělali, ale hodně toho slíbí, že udělají.

Hloupý všechno ví,
snob předstírá, že ví,
intelektuál přemýšlí, zda ví,
moudrý ví, že neví,
normální člověk žije.

Alena Kučerová (Houbalová),
vedoucí národopisného souboru
Líšňáci

Jiří Netík, sochař

Žijeme v přelomové době. Pravda se vydala
do světa. Lež ji pozvala k sobě, opila a ukradla jí její šat. A Lež teď chodí po světě a tvrdí,
že je prej Pravda. A Pravda je nahá, mrzne
a kde kdo do ní kope. Šli kolem Smích s Radostí. A ti jediní se nenechali zmást šatem a poznali, že Pravda je Pravda. Dovolte mi
přát nám všem Radost a Smích. Protože tam kde přebývá Radost
a Smích, tam nechodí Strach a Lež, ale žije Pravda a Láska. Užívejme času nezatíženého hmotou. Nechť se vám všem plní přání.
2
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Přeju Líšňákům, aby nevěděli všechno,
občas se zamysleli a hlavně, aby žili. Šťastný nový rok!

Starým i novým obyvatelům Líšně bych si
dovolil v novém roce 2022 popřát hodně
zdravíčka. A těm, kteří ho mají méně bych
dvojnásob přál dobrou mysl a oporu okolí.
K obému pak lepší vzduch, nyní často narušovaný útoky prapodivnými smrady bůhvíodkud. Také bych byl rád za sebe, aby v restauraci Na chajdě čepovali˝i nadále skvělé pivo Hauskrecht a já jím občas na lékařské
doporučení mohl uhasit žízeň. A také prosím o spoustu dobré kultury a vyhraných sportovních zápasů všeho druhu, fotbal nevyjímaje.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

P. Petr Šikula, farář

O Vánocích většinou přemýšlíme, co komu
dát za dárek. Před nějaký časem mne inspirovalo přání amerického novináře Orena Arnolda:

„Dárek příteli: srdce
Dárek nepříteli: odpuštění
Dárek dítěti: dobrý příklad
Dárek pro tebe: respekt.“

Dárek klientovi: služba
Dárek odpůrci: tolerance
Dárek všem: láska

Naplněné Vánoce všem.

Vlastimil Válek, ministr

Vstupujeme do nového roku. Nikdo nevíme,
co nás zítra čeká, jsme plni očekávání a nadějí, že ten nový rok bude dobrý. I dnes ale
v nemocnicích zbytečně umírají lidé, kteří se
nakazili covidem. Zkusme tedy do roku 2022
vstoupit s předsevzetím, že se to pokusíme
změnit a vrátíme se do normálního života. To přeji nám všem. Važme si demokracie, ale nezapomínejme na odpovědnost každého
z nás. Až zase za rok budeme bilancovat, přeji si, aby to bylo bilancování úspěšné a abychom si mohli říct: „Ten rok 2022 byl jeden
z nejlepších.“ Díky vám všem a přeji zdraví, radost a štěstí po celý
následující rok.

CeloroČní FotosoutěŽ
Milovníci Líšně a fotografie,
v letošním roce pro vás máme celoroční fotografickou výzvu. Tzv „NOVÁ“ Líšeň neboli sídliště neboli západní část naší obce je tak „nová“, že z ní
existuje jen velmi málo fotografií, lépe řečeno – reprezentativních
fotografií. Proto jsme se rozhodli, že společně s vámi zkusíme tento fakt změnit. Zkuste se během celého roku zaměřit především
na focení sídliště, případně jiné nově vzniklé zástavby v obci a to
zejména v rozlišitelných čtyřech ročních obdobích. Vyzkoušejte
různé úhly pohledu na tuto zástavbu bez lidí, s lidmi nebo zvířaty.
Je to jen na vás a vaší kreativitě. Na konci roku pak sestavíte čtyři
fotografie, pořízené z jednoho místa, například tak, jak je přiložená
série Kostelíčku. Ty nejlepší série budou oceněny. Podrobnější informace a inspirace budou na facebookových stránkách spolku
a do roka před uzávěrkou výzvy i v těchto novinách.
Přejeme dobré světlo po celý rok 2022 a hodně zdraví, bez kterého
se snímky těžko tvoří!
l Petra Švehlová, za spolek Foto - Líšeň

Tereza Vašíčková, STAN

Všem Líšňákům přeji hodně zdraví, protože
to je to nejcennější, co máme. Hodně štěstí,
ať se na sebe v ulicích Líšně více usmíváme.
Spoustu času, abychom ho mohli co nejvíc
strávit se svými blízkými. Také lásku, abychom se na sebe nezlobili a těšili se jeden
z druhého. Naději a splněná přání, abychom nikdy nepřestávali
snít a měli vždy dostatek životního optimismu. A také Líšňákům
přeji zastupitele plné vzájemné tolerance a porozumění, aby jejich
spolupráce probíhala vždy napříč politickým spektrem bez ohledu
na koaliční nebo opoziční pozici a na prvním místě byla vždy naše
Líšeň. A zastupitelům přeji, aby měli kolem sebe vždy jen spokojené a usměvavé občany a mohli se těšit z úspěšně realizovaných
projektů.

Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Vážení a milí Líšňáci, v rychlém běhu času
kolem nás si možná více uvědomujeme pomíjivost některých věcí a naopak hodnotu
těch, které přetrvávají – rodiny, přátelství,
hezkých vztahů mezi lidmi. Přeji vám, ať si je
ve svém životě dokážete chránit. Ať vás v novém roce provází radost, nadhled, velkorysost, vzájemná úcta
a tolerance k sobě navzájem. A ať my všichni dokážeme měnit věci, které změnit lze, a netrápit se těmi, které změnit nemůžeme.
Přeji Vám, ať jste šťastní, spokojení a ať máme k sobě v Líšni zase
trochu blíž.

Ondřej Zendulka, Sousedé

Všem v Líšňákům a Líšňačkám přejeme
hlavně zdraví. A Líšni do nového roku, aby
byla ještě hezčí. Aby se podařilo dotáhnout
akce, které už mohly být hotové. Aby aktivní
lidé našli porozumění u vstřícné radnice, aby
spolky a neformální skupiny Líšňáků mohly
doplňovat to, co pro ně dělá samospráva a stát. Abychom se všichni zajímali o to, co můžeme udělat pro okolí a uměli ustoupit tam,
kde to jiní sousedé vidí jinak. Abychom nechali dýchat i to, co sami
nechápeme a nemůžeme kontrolovat, protože v pestrosti je vždycky největší síla. A všem ty nejlepší sousedy!
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pronájmem provozu další peníze do rozpočtu Líšně.

KONTEJNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU
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mimolíšeňským
hostům. budou přistaveny vždy od
pondělí do pátku na třech místech:
Díky tomuto projektu bude také vytvořeno potřebné zázemí pro
▶ roh ulic
Kubelíkova akce,
a Samoty
komunitní
a společenské
které(uv Broďáku)
parku probíhají. Kavárna

▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)

stejně jako žádný jiný typ odpadu. Pouze takový bioodpad je
Ještě
jednou
bych rádavám
kdo jste
možné
kompostovat
dále všem,
ekologicky
využít. Také upozorňuji,
hlasovali,
poděkoval
za je
podporu.
Na rovinuodvážet do sběrných
že během
celého roku
možné bioodpad
říkám, že najít tři miliony v rozpočtu naší
městské části na vybudování takovéto kavárny by bylo velmi sloDo kontejnerů je možné ukládat
žité. Ale díky 2.362 hlasům můžeme pro vás tuto kavárnu postavit
a já pouze
se už nynírostlinný
nemůžu dočkat,
až se ze
zde zahrady,
spolu brzy potkáme.
odpad
A kdy? Rádi bychom to stihli už v létě. Držte nám palce, ať jde vše
ovoce, zeleniny
bez zbytky
komplikacíjídel,
a průtahů.
Díky!
ldvorů
na ulicích
J. Váš
Faimonové
Břetislav
Štefan,
starosta a Líšeňské. Rostlinný odpad ze
zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.

Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
Aktuality
II. místostarosty
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
Vážení
milí Líšňáci,
koneczeleniny,
roku bylslupky
ve znamení
odpadspoluobčané,
ze zahrady, zbytky
jídel, ovoce,
i výkaly
horečnatého
dokončování
několika
jež nám mírně
drobných domácích
zvířat.
Naopakprojektů,
se do kontejneru
nesmí
zkomplikoval
sníh,
který
napadlzvířata,
už v listopadu
a držel
až do
vkládat maso,
kosti,
uhynulá
olej a obaly
z se
potravin,
poloviny prosince, kdy píšu tyto řádky.
ZÁŘÍ 2019

Vysadili jsme stovky stromů a keřů
zejména v sídlišti

Realizovali jsme projekt ozelenění vnitrobloku mezi ulicemi Štefáčkova a Strnadova, kde bylo vysazeno celkem 36 stromů, včetně několika javorů, okrasných jabloní, višní a třešní, jedné pavlovnie a dalších, které budou na jaře doplněny o několik keřů. U této
výsadby jsme dbali na druhovou pestrost a současně praktičnost,
aby stromy nestínily bytům, neznečišťovaly okolí svými plody,
avšak přinesly více barevnosti během celého roku a ochlazení do
vnitrobloku.
Mnoho stromů a keřů, jako jsou javory babyky, habry, trnky, dříny,
kaliny, brsleny nebo ptačí zob, jsme vysadili i podél ulice Jedovnická a Podruhova, kde budou vytvářet zelenou barieru proti hluku
a prachu ze silnice. A v prostoru pod parkovišti dokonce vznikne
malý mandloňový sad. Věřím, že v době květu nám dá stejnou krásu a potěšení jako např. slavné mandloňové sady u Hustopečí.
Stromy a keře v této lokalitě také poskytnou potravu ptákům, ale
i lidem, protože mnohé z nich budou jedlé. V prostoru mezi Trnkovou a J. Faimonové provedl náhradní výsadbu developer stavící

vaareálu
celém
jsme možnosti
pak začaprotoZetoru.
budu Po
rád,
kdyžsídlišti
nabízené
livyužijete.
s výsadbou okrasných růží, kterými chceme
zkrášlit
většinu
ulic. – II. místostarosta
 Martin
Příborský

Opravy komunikací
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Sníh a zejména mráz nás potrápil u ZUŠ Trnkova, kde jsme nakonec museli přerušit práce na novém chodníku a dlažbě okolo školy. Česaný beton, z něhož zde má být doplněn chodník, tak jako
v dalších částech parku, totiž vyžaduje po několik dní vyšší teploty,
než které panovaly. Vrátíme se sem, jakmile to počasí dovolí koncem zimy.
Nečekané komplikace nastaly i během rekonstrukce za Synkovou, kde se muselo přeložit několik mělce uložených optických
kabelů, NN i VN a provést opravu plynovodu, který byl odkryt ve
špatném stavu. Tyto problémy se naštěstí podařilo rychle vyřešit,
ale i tak se asi nepodaří dokončit všechny povrchy před zimní přestávkou.

Opravili jsme první líšeňské studny

Během listopadu a prosince jsme nechali odbornou firmou opravit osm líšeňských studní (na Belcrediho, Jateční, Klicperově 12,
Kubelíkově 53, Ondráčkově 207, Šimáčkově 54 a 119 a Štítného 36).
Byly vyčištěné, vyspárované, některé dostaly nové poklopy a dvě
i novou pumpu. Jsou tedy nyní plně funkční, ale stále nejsou v podobě, jakou bych si představoval po stránce estetické. Až se oteplí,
měly by ještě dostat nový nátěr a některé také hezčí obložení těla
studny vystupujícího nad terén. Pokud je v Líšni šikovný řemeslník,
který by se toho chtěl ujmout, budu rád, když se mi ozve. Studny
jsou nyní v zimním režimu, kdy je vypuštěna voda z pumpy. Pumpovat tedy můžete stále, jen déle potrvá, než voda vyteče.
Pro opravu dalších studní byl zpracován projekt iniciativy Líšeň za
vodou, který soutěžil o podporu v Participativním rozpočtu města.
Na tu nedosáhl z důvodu velké konkurence projektů, ale získal velmi slušnou podporu téměř tisíce hlasů. Ve spolupráci s touto iniciativou tedy budeme řešit opravu dalších studní z prostředků
městské části.

Postupně renovujeme veřejný mobiliář

Během podzimu jsme se pustili i do oprav různých prvků veřejného mobiliáře, na který mnohdy nikdo nesáhl i desítky let. Jedná se
o různé lavičky, ochranné sloupky, zábradlí, zídky apod. Odbornou
firmou jsme nechali očistit několik plastik či kamenných soch
Nové stromy Strnadova – Štefáčkova
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(pokračování na str. 5)
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Rozšíření sběrného dvora J. Faimonové

Již delší dobu se zabýváme neuspokojivou situací okolo sběrného
dvora u křižovatky J. Faimonové a Novolíšeňské. Vandalové zde
opakovaně rozebírají plot a vynáší odpadky do okolí dvora, které
městská část musela několikrát nechat uklidit. Obrátili jsme se tedy na SAKO a správu města, aby nechala postavit pevnější oplocení. A s policií jsme řešili možnost kamerového dohledu. Protože se
také jedná o jeden ze tří nejfrekventovanějších brněnských dvorů
a jeho kapacita dlouhodobě nedostačuje, rozhodlo se nakonec
o rozšíření dvora, při kterém by se všechny zmíněné problémy měly brzy vyřešit. Město uvolnilo na stavbu přes 2 mil. Kč.
Chtěl bych připomenout, že sběrné dvory vám umožní zbavit se
pohodlně a zdarma téměř jakéhokoliv odpadu, dnes už i pneumatik, s výjimkou stavebního. V loňském roce jsme této problematice
věnovali rozsáhlý článek i proto, abychom zlepšili povědomí občanů o této službě a nemuseli každoročně likvidovat tolik černých
skládek, ať už v lese, na polích anebo okolo kontejnerů. Do sběrného dvora můžete přijet i během víkendu, jen se vám může stát
v některých vytížených časech, třeba v neděli odpoledne, že už váš
odpad nepřijmou z důvodu naplněné kapacity. Takovou jsem měl
nedávno osobní zkušenost, ale bez problémů jsem se odpadu zbavil v dalším dvoře ASTV na Líšeňské 35.

Kašpárek před MŠ Synkova, autor Alois Mikulka

V minulém čísle zde byl článek o plesové sezoně, psaný v první
polovině listopadu. Velmi záhy se však epidemická situace rapidně
zhoršila a dnes, kdy plesy reálně konat nelze, stále nevíme, jaké
podmínky budou platit v lednu. Proto jsme bohužel nuceni zrušit
i ples Líšeňského občanského spolku plánovaný na 15. 1. Pokud
se situace zlepší, budeme uvažovat o jeho uspořádání v pozdějším
termínu.

z doby výstavby sídliště. V příštím roce v této aktivitě budeme pokračovat. Pokud máte pocit, že se na nějaké místo dlouho zapomíná, prosím, pošlete mi zprávu. Děkuji.

Přeji vám úspěšný start nového roku a mnoho zdraví a štěstí do
budoucna!
l Martin Příborský, II. místostarosta

KAM V LÍŠNI

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – OSTATNÍ
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1. 12. 2021 - 31. 1. 2022
SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ S FRANTIŠKEM KOŽÍKEM (1909‒1997)
				NEJEN SPISOVATELEM A BÁSNÍKEM
		
		
		

9. 1.

15.00
		
		
		
		

12. 1.

18.00
		
		

20. 1.

18.00
		
		
		

26. 1.

15.00
		
		
		

Pozvánka na výstavu malá galerie LíPa. Výstava přiblíží Františka Kožíka nejen jako osobnost činorodého
spisovatele a dramaturga, autora desítek historických a biografických románů, ale také jako básníka,
či libretistu.

SPOUTANÝ TRÁVOU

Divadlo Líšeň a KC Líšeň zvou na představení a následnou tvořivou dílnu nejen pro děti.
Vyprávění nahého mnicha, císaře, generála a slona o životě, smrti i drobném hmyzu.
Divadelní odpočinutí od světového chaosu s křehkými kovovými loutkami, zvuky a stíny.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné: 80 Kč. Počet míst je omezen!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ

Klub moravských fotografů a KC Líšeň zvou na výstavu fotografií. Vernisáž s hudebním vystoupením
Kláry Veselé (akordeon, zpěv) proběhne 12. 1. 2022 od 18.00 hod. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma.

KLASICKÁ HUDBA NA ZÁMKU

Studenti hudební fakulty JAMU a Kulturní centrum Líšeň vás zvou na 3. koncert z cyklu Klasická hudba
na zámku. Vystoupí posluchači Katedry strunných nástrojů. Obřadní síň zámku Belcedi, Pohankova ulice.
Pořádá KC Líšeň. Vstupné na místě 60/120 Kč.

SPORTOVEC LÍŠNĚ ROKU 2021

Sportovní komise Rady městské části Brno-Líšeň a KC Líšeň zvou na slavnostní vyhlášení nejlepších
a nejzasloužilejších sportovců z Líšně za rok 2021.
Více informací na www.sportoveclisen.cz a www.kclisen.cz. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28.
Změna programu vyhrazena. Více informací na facebooku a na www.kclisen.cz.
Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19) dle aktuálních nařízení.

LEDEN 2022
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Kdo byla Josefa Faimonová (18. 8. 1911 – 12. 10. 1943)
Jedna z páteřních ulic líšeňského sídliště nese jméno ulice Josefy Faimonové. Pojmenována je po líšeňské rodačce, hrdince
protifašistického odboje, která byla jako členka III. ilegálního
ústředí KSČ jedinou ženou ve všech ilegálních vedeních komunistického odboje během 2. světové války. Po svém zatčení byla v pankrácké věznici podrobena zostřeným výslechům. Než
aby během brutálního mučení vyzradila své spolupracovníky
nacistům. raději si sama vzala život. Po osvobození byla vyznamenána in memoriam Československým válečným křížem
1939, Pamětním odznakem druhého národního odboje a Zlatou
hvězdou Řádu za svobodu.
Ojedinělou osobní vzpomínku na tuto líšeňskou bojovnici proti fašismu sepsal v říjnu 1989 František Kučera.
Josefa Faimonová se narodila 18. srpna 1911 v rodině dělníka z kamenolomu jako jedna z deseti dětí. Od dětství ji provázela bída.
Děti sbíraly v lese různé plody přírody včetně květin, které maminka na rynku prodávala. Jožka, jak jsme ji většinou jmenovali, už
jako malá školačka chodila cvičit do Dělnického domu v Líšni
zorganizované Dělnickou tělovýchovnou jednotou. Všechny večery po těžké práci v textilkách na tehdejším Cejlu věnovala práci
s líšeňskými dětmi a mládeží (jako dorostenka byla cvičitelkou žákyň), chodila ale i po schůzích mladých nezaměstnaných v okolních obcích. Organizovala také školení mladých komsomolských
funkcionářů, která se prováděla tajně v malé divadelní šatně Dělnického domu v Líšni.
Po odchodu do úplné ilegality mimo Líšeň psali o ní mnozí historikové jako o „nepolapitelné Evě“. Měla totiž v ilegalitě více krycích
jmen. Například Nina, Dočka, Milada. Jménem Dočka jsme ji oslovovali ještě v době cvičení v místní jednotě FPT. Pro úplnost je však
třeba ještě dodat, že pro starší byla „naše Jožka“ jenom po líšeňsky
Pepa, Pepča, Pepina.
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Když jsme v tradici spartakových skautů stanovali několik dní někde v Moravském krasu, tak nám Jožka
vařívala obědy. Jenom fazolovou polévku či guláš, ale
i pravé líšeňské „pěry s trnkama“, nebo bramborové
„šulánky“ s mákem a jiná
proletářská jídla. Oběd pro
20–25 hladových žaludků
dal jistě dost práce.
Při jednom z výletů podél
Říčky v létě 1939, když jsme
se nacházeli vysoko na skalách Horneku nad údolím Říčky, jsme potkali útvar asi 30 fanatiků
Hitlerjugend, pochodující dole u potoka v sevřeném šiku se svými
bubínky a píšťalami. V tom Jožka s Oldřichem Violou zanotovali
píseň, kterou nás Jožka naučila po návratu ze Svazu: Skal a stepí
divočinou / hladový a roztrhán / s puškou v ruce / s ohněm v srdci
/ uhání vpřed partyzán… Samozřejmě se na dvacet hrdel okamžitě
přidalo. S úsměvy jsme pozorovali, jak postupně ustávaly píšťaly
a bubínky té sebranky pod námi, až jejich „vůdce“ v rozpacích dal
rozkaz k neorganizovanému poklusu až zmizeli kdesi v hloubi lesa.
Náš vítězný smích potom nebral konce. Jožka pronesla s úsměvem svůj komentář: vidíte, děcka, tak jim to jednou natřeme
i s opravdickýma fašounama.
V roce 1985 byl v parku na ulici Trkově odhalen Jožce Faimonové
památník z leštěné žuly, o který se dodnes stará místní samospráva. Ve výroční den osvobození Líšně u něho také každoročně na
její hrdinství vzpomínáme.
l RNDr. Daniel Borecký, CSc., zastupitel MČ Brno-Líšeň
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Stará Líšeň je velmi zajímavé místo,
říká fotograf Jiří Sláma
Horská panoramata, záběry zpod mořské hladiny, černobílé
reportážní snímky z Rumunska, abstraktní umění i akty, to vše
bude k vidění na výstavě fotografií, která začíná 12. ledna v líšeňském Dělňáku. „Nemáme to tematicky určené, je to mozaika jednotlivých autorů. Ti jsou samorosti, jak už fotografové
bývají. Lidé se mají na co těšit,“ zve Jiří Sláma z Klubu moravských fotografů, který výstavu pořádá.
Fotografem jste od dětství, kdy jste navázal na svého otce Jana. Jak vzpomínáte na své začátky?
Dělal jsem nejprve vesnického dokumentaristu v oblasti kolem
Moravského Krumlova, odkud pocházím. Uveřejnili mi fotku
v okresních novinách, což mě nakoplo k dalšímu focení. S příchodem do Brna jsem v novinářské fotografii pokračoval a pak jsem
dělal patnáct let předsedu Klubu moravských fotografů.
Jste jedním ze zakládajících členů tohoto spolku, který vznikl
už v roce 1988. Co vše obnáší jeho činnost?
Pořádáme workshopy a výjezdní zasedání fotografů, kde děláme
společná tematická focení. Teď už to tempo doby moc neumožňuje, takže jsme rádi, když s setkáme aspoň na jeden den. Fotíme vše
možné, kytky, architekturu nebo i vinobraní. Děláme také dobrovolnickou činnost, fotíme například Hry handicapované mládeže
Emil nebo brněnský Maraton hudby. Já sám fotím skoro dvacet let
koncerty vážné hudby Concentus Moraviae, což mě moc baví.

Kdo je Jiří Sláma
– fotograf, nar. 1955
– místopředseda
Klubu moravských
fotografů, který sám
založil v roce 1988
– v mládí byl
vesnickým
dokumentaristou,
v čemž navázal
na svého otce Jana
– jeho synem je
brněnský fotograf
nejen Mladé fronty
DNES Jiří „Salik“
Sláma.
– fotí i dcera Majda

Je klub otevřen i novým členům? V Líšni je řada lidí, pro které
je fotografování velkým koníčkem.
Scházíme se pravidelně každé dva týdny a nové členy v souladu se
stanovami přibíráme. Naše zázemí je na brněnské hvězdárně, kde

Jiří Sláma: Uzemnění na Kraví hoře
máme skvělé podmínky. Tady si ukazujeme fotky a diskutujeme.
Každý rok máme tři až čtyři klubové výstavy v různých místech
Moravy a zúčastňujeme korespondenčních meziklubových soutěží Mapové okruhy, kde si patnáct klubů z celé republiky vzájemně
posílá a hodnotí fotografie. Pak je z toho velká společná výstava.
Žijete dlouhá léta v Brně. Máte nějaké vazby přímo na Líšeň?
Moje první vzpomínka na Líšeň je spjata se Zetorem, kam jsem
v sedmdesátých letech chodil jako student na brigády. Bavila mě
vždy stará Líšeň, což je velmi zajímavé místo. Potkal jsem se tady
i s bývalým hejtmanem a senátorem Stanislavem Juránkem, kterého jsem pak řadu let fotil.
l Tomáš Hložánek

Boris Filemon: Vášeň
LEDEN 2022

Jiří Sláma: Kolik andělů
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ novolíšeňská
Jsme laskaví

Už třetí rok se žáci ZŠ Novolíšeňská zapojili do projektu „Jsem laskavec“. Přemýšleli jsme, čím bychom letos přispěli, abychom my
a naše okolí byli laskavější. Nápadů jsme měli několik. Nakonec
vyhrál nápad zrealizovat sbírku hraček, her a knížek pro děti do
Dětské nemocnice. Měli jsme zpočátku strach, aby naše sbírka
nebyla chudá a nejeli jsme do nemocnice s prázdnou. Laskavost
a dobrosrdečnost našich spolužáků a kamarádů nás ale mile překvapila a dojala. Vysbíralo se 36 pytlů plyšáků, 11 krabic knih, 7 krabic společenských her a 18 krabic dalších hraček. Děti z 3. D navíc
vytvořily a napsaly krásná přání, která jsme s radostí předali v Dětské nemocnici, kde byli z našeho daru nadšení. Převzali jsme poděkování, pozdravy od hospitalizovaných dětí a doufáme, že jim
naše hračky alespoň trochu usnadní a zpříjemní pobyt v nemocnici.
l Žákovský parlament

knihy různých úrovní, ale také knihy nezjednodušené. Kromě pohádek, dobrodružných a dívčích příběhů, klasických románů či
povídek si každý čtenář může vypůjčit i encyklopedie a populárně
naučné knihy. Knihy lze půjčovat o velkých přestávkách ve středu
a v pátek v učebně anglického jazyka.
l Mgr. Marta Kubánková

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší….

Nás ale letos žádný čert nestrašil, protože všude okolo slyšíme jen
COVID a karanténa, proto živý Mikuláš za dětmi nepřišel, ale nám
to nevadilo. Třída 1. B byla andělů i čertů plná a nechyběl ani samotný svatý Mikuláš. Celý den jsme si zpívali písničky, říkali básničky, připomněli si mikulášský příběh a plnili spoustu úkolů. Myslíme, že nás bylo slyšet do pekla i na nebesa a proto děti nakonec
sladkou nadílku přeci jen dostaly. Doufejme, že příští rok nás
opravdoví čerti postraší.
l Mgr. Vilma Dyková

Školní anglická knihovna

Za podpory Spolku rodičů při ZŠ Novolíšeňská byla na ZŠ Novolíšeňská otevřena anglická knihovnička. Každý žák si může domů
vypůjčit anglicky psanou knihu a rozvíjet tak své jazykové schopnosti zábavným způsobem. Knihovna obsahuje zjednodušené

ZŠ HORNÍKOVA
Adventní první pomoc

Pokud jste měli zájem naučit se něco k první pomoci, měli jste
možnost přijít na akci naší školy Adventní první pomoc. Bývalí
i současní zdravotníci z naší školy, společně se školním parlamentem si připravili pro své spolužáky 7 stanovišť první pomoci. Na
každém z nich se ošetřovalo jiné zranění, které se klidně může
o vánocích stát. Popálenina při pečení, řezná rána, zaskočené cukroví nebo pád při instalování světýlek. Za lísteček s razítky ze všech
stanovišť si každý odnesl malou odměnu, kterou daroval spolek
rodičů Horníček. Akce byla naučná, ale provedená zábavnou for-
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mou a každý si z ní něco odnesl. Organizátoři odvedli skvělou práci, myslím si, že akce měla opravdu úspěch.
l Adéla Coufalová, 8. V

Kde se vzal, tu se vzal Mikuláš ve škole stál :o)

I letos nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky, anděly a čertem.
Z tváří dětí z počátku zářilo radostné očekávání, doplněné troškou
obav a nejistoty, které ale brzo vystřídala radost a úleva. Nebojte
se, čerta se u nás nikdo nemusel bát, protože máme přece hodné
děti. A ty, které mají přece jen něco zlepšovat, slíbily, že se polepší.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ŠKOLSTVÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Šťastná očička dětí jsou největší odměnou a zároveň důvodem,
proč v této tradici budeme pokračovat.
l Žáci 9. V

Šikulové z 5. A v kuchyni

Jsme malí šikulové. Nejen, že jsme se zúčastnili stejnojmenné televizní soutěže, ale když nám paní učitelka v angličtině předložila
recept na sušenky, rozhodli jsme se jej realizovat i v praxi. Váleli
jsme, vykrajovali, potírali, paní učitelky nestačily vyměňovat plechy v našich školních troubách, užili jsme si to báječně, procvičili
angličtinu a provoněli jsme celou školu. Už se těšíme na vánoční
rodinné pečení, při kterém letos určitě nebudeme chybět.
Skončil nám rok 2021 a těšíme se, co nového a milého přinese rok
2022. Věříme, že vše bude zase o fous lepší a radostnější. Vše nejlepší přejeme i všem čtenářům Líšeňských novin.
l Zaměstnanci ZŠ a MŠ, Horníkova 1

ZŠ HOLZOVA
Florbal základních škol: suverénní postup žáků
6.–7. ročníku ze ZŠ Holzova do finále města Brna

Florbal ZŠ je celostátní turnaj, který pro žáky ZŠ pořádá každoročně AŠSK (Asociace školních sportovních klubů).
Ve čtvrtek 21. 10. se ve sportovní hale SportPoint odehrálo první –
okrskové kolo žáků 6.–7. ročníku, jež bylo současně kvalifikací pro
okresní finále města Brna a Holzováci v něm nenašli přemožitele.
Ve své kvalifikační skupině narazili nejprve na tým ze ZŠ Laštůvkova. Náš první soupeř do zápasu vstoupil lépe a vstřelil brzy vedoucí gól. Po jeho inkasování jsme se ocitli pod tlakem soupeře a v této fázi utkání nás podržela naše brankářská jednička Šimon
Rolinek. Následně se nám však z rychlého brejku podařilo vyrovnat a krátce poté i otočit výsledek v náš prospěch na 2:1. O branky
v síti soupeře se podělili Štěpán Žiška a Dominik Zahradník. Tento
jednobrankový náskok se nám podařilo ubránit až do závěrečné
sirény, a tak jsme získali nejen důležité tři body do tabulky, ale
i zdravé sebevědomí a herní sebejistotu do dalších utkání, v nichž
jsme již poměrně hladce dominovali a zdolali nejprve ZŠ Pavlovskou 8:0 a následně ZŠ Tuháčkovu 3:0. Ve všech zápasech jsme se
opírali o pevnou obrannou dvojici, kterou vytvořili Richard Ellinger
a Denis Hladiš, jenž předvedl i několik obětavých zákroků. Směrem
dopředu je třeba pochválit nejen naše nejlepší střelce Dominika
Zahradníka a Štěpána Žišku, ale i další útočníky, kteří dokázali
využít své příležitosti ke vstřelení branek (Tomáš Flek, Šimon
Hochman). Celý tým Holzováků táhnul po celý turnaj za jeden provaz a podal velmi kvalitní týmový výkon.
Konečná tabulka naší kvalifikační skupiny:
ZŠ Holzova......................... 9 b
ZŠ Tuháčkova................... 6 b
ZŠ Laštůvkova................. 3 b
ZŠ Pavlovská....................0 b

ZŠ Holzova reprezentovali, 1. místo v kvalifikační skupině a postup
do okresního finále vybojovali: Rolinek Šimon, Ellinger Richard,
Černohorský Marek, Hochman Šimon, Hladiš Denis, Zahradník
Dominik, Hnaníček David, Flek Tomáš, Žiška Štěpán. Všem děkujeme za reprezentaci školy a přejeme štěstí v dalších sportovních
kláních.
l Roman Ambrosek, učitel Tv

Soutěž v první pomoci

Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy může zachránit
zdraví, či dokonce život druhého člověka. V takové krizové situaci
je potřeba zachovat chladnou hlavu, rychle reagovat a samozřejmě mít potřebné znalosti. Naše škola se snaží žáky 8. a 9. tříd na
tyto nelehké momenty připravit, a to nejen formou teoretických
hodin, ale zejména praktickým procvičováním nabytých vědomostí.
V návaznosti na zářijový Světový den první pomoci připravili učitelé přírodopisu pro žáky 9. tříd soutěž O dort pana ředitele. Tříčlenné skupinky musely projít několik stanovišť, v nichž děti z 8. tříd
simulovaly nejrůznější zranění, ke kterým ve škole může dojít:
např. opaření rukou ve školní kuchyňce, poranění páteře při pádu
ze žebříku, zapíchnutá tříska v oku v dílnách, stav bezvědomí či
tepenné krvácení. Všechna zranění byla realisticky namaskovaná
a při ošetřování žáci používali pomůcky, které se ve škole běžně
nachází. Soutěžící si také vyzkoušeli resuscitaci a telefonát s operátorem záchranné služby.
Tři výherní skupiny byly odměněny panem ředitelem a získaly dort
s vyobrazením lidského srdce. Největší odměnou pro všechny
účastníky je ovšem vědomí, že jsou připraveni poskytnout pomoc
ve vypjatých situacích, ošetřit zranění a třeba i zachránit lidský
život.
l Mgr. Petra Vlková

Vánoční očekávání
Chumelí se, padá sníh,
už se vidím na saních.
Nervózní jsem velice,
už zas budou Vánoce.

S mamkou pečem cukroví,
bráchu to moc nebaví.
Nejradši by všechno hned,
z plechu rychle rovnou sněd!

Píšu dopis Ježíškovi,
jen ať nemá taky covid.
Ať pod ten náš stromeček,
dá aspoň jeden dáreček.

Edíka zas nejvíc láká,
postavit si sněhuláka.
Koukneme se na pohádky,
užijem si krásné svátky.
l

LEDEN 2022
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Stalo se
V Salesku bruslíme už šestou sezonu

V pátek 3. prosince 2021 jsme zahájili další sezonu veřejného bruslení. Problém s připojením elektřiny a s výpadkem mrazící jednotky otevření kluziště o pár dnů posunuly. Oproti loňské sezoně jsme
nemuseli omezovat počty účastníků kluziště. Se zdražením elektřiny a plynu jsme byli nuceni mírně zvýšit vstupné. Letošní novinkou je spolupráce s hokejovým oddílem Warriors Brno, kdy za podpory MČ Brno-Líšeň jednou za 14 dní nabízíme dětem do 7 let
školu bruslení. I v této sezoně obsahuje každá vstupenka na bruslení 50 % slevu na punč do Zmrzlinové kavárny (Kotlanova 1b). Slevu lze uplatnit jednorázově, a to do konce bruslící sezóny. Otevírací
doba kluziště je zatím nastavena v 1,5 hodinových blocích (po–pá
16.00–17.30, 18.00–19.30; so a ne 12.00–13.30, 14.00–15.30, 16.00–
17.30, 18.00–19.30). Školy mohou využít dopolední čas od pondělí
do pátku. Každý den večer, v sobotu a neděli i dopoledne před
veřejným bruslením je možnost pronájmu kluziště. Obsazenost
kluziště naleznete na našem webu (www.salesko.cz/kluziste – viz
kalendář). Rádi bychom udrželi bruslení do 13. 2. 2022. Bude záležet na počasí, fungující technice a aktuálních opatřeních vlády
spojených s pandemií koronaviru. Proto sledujte aktuální informace na našem webu, facebooku (Salesko kluziště) nebo Instagramu.
Moc děkuji za vaši podporu a těšíme se na vás!
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Kluziště u Saleska v Líšni

slouží již šestou sezonu a stále přináší spoustu radosti a sportovního vyžití. Před šesti lety se vedla debata, zda a jak to bude fungovat. Nebude to moc drahé? A jak samotný provoz zvládnou salesiáni? Ve vyhrocených debatách to vypadalo až na bankrot Saleska
nebo Líšně. Našlo se mnoho pochybovačů, ale výsledek dopadl
dobře a kluziště skvěle funguje. Posuďte sami. Za posledních pět
let bylo kluziště otevřeno celkem 387 dnů a prodalo se 94.568 vstupenek. Městská část zajišťuje uskladnění kluziště a traktoru s rolbou mimo sezonu a salesiáni se starají o provoz, včetně jeho financování. A že je to pro salesiány náročné je zřejmé, neboť provoz
kluziště spotřebuje téměř milion korun za sezonu a nesmíme zapomenout na další stovky hodin dobrovolnické práce. Ukázková
spolupráce Saleska a radnice tak přináší Líšni sportovní vyžití pro
všechny. Mám velkou radost, že se nám kluziště podařilo pro Líšňáky pořídit a věřím, že nám přinese ještě spoustu radosti. Tak neváhejte a přijďte si do Saleska zabruslit s přáteli či rodinou.
l Břetislav Štefan, Váš starosta

Chystáme pro vás
3. 2. Bruslíme za vysvědčení a s Donem Boskem

Milé děti, přineste ukázat vysvědčení a bruslíte zadarmo. Nevztahuje se na půjčení bruslí. Platí pro všechny děti v bruslících časech
ve čtvrtek 3. února. Zároveň se budeš moci setkat s Donem Boskem! Jak? Nech se překvapit a určitě přijď! Těšíme se na tebe.

Saleskové tábory 2022

V průběhu ledna 2022 začne přihlašování na naše příměstské
a pobytové tábory. Kompletní nabídku táborů se sportovním, výtvarným, hudebním či zážitkovým programem a další informace
najdete na webu Saleska.

Program klubu seniorů Brno-Líšeň, z.s.
na I. čtvrtletí 2022
Leden 2022

11. 1. ÚMČ Jírova – volná zábava
18. 1. Dělňák – taneční zábava
25. 1. ÚMČ Jírova – volná zábava

Únor 2022
1. 2.
8. 2.
15. 2.
22. 2.

Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – členská schůze, volná zábava

Březen 2022
1. 3.
8. 3.
15. 3.
22. 3.
29. 3.
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Dělňák – taneční zábava, masopust
ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – taneční zábava

Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu vycházky ve
13.00 hod. z nám. Karla IV. a od 30. 3. ve 14.00 hod.
Zdravotní cvičení pro seniory každý čtvrtek od 10.00 hod. do 11.00
hod. na Kotlance.
Plavání pro členy KS každý pátek od 17.00 do 18.30 hod. (dvě skupiny) na ZŠ Holzova.
Zájemci o členství v Klubu seniorů se mohou přihlásit vždy v úterý
od 14.00 hod. v sále ÚMČ Jírova.
Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé
úterý na Jírově.
Bude pokračovat spolupráce s Lesní mateřskou školkou.
Všechny srdečně zveme.
Akce uvedené v programu se budou konat pouze v případě, že to
umožní vládní nařízení, vydávané v souvislosti s pandemií koronaviru.
l Klub seniorů Brno-Líšeň, z.s.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Možnost rezervace e-receptu telefonicky nebo
pomocí formuláøe na webu a stále nabízíme
zdarma dovoz inkontinenèních pomùcek.

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–18.00, Pá 7–15

Spoleènì zatoème s chøipkou!
Paralen Grip – 129 Kè, Olynth HA – 95 Kè,
Celaskon 250 mg, 100 tbl – 99 Kè, Stoptussin – 139 Kè.
 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.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel.: 606 023 600.
 Manželé 50 let. Hledáme pozemek pro stavbu domu v této lokalitě.
Nejsme RK, platíme hotově. (i starší dům k rekonstrukci). T. 602 720 320.
 ČIŠTĚNÍ odpadů a kanalizací, inastalatérské a zámečnické práce.
Běžné opravy i havárie. Mob: 728 688 391, www.rokodom.cz.

BALTSKÉ MOŘE, autokarem z Brna

 Koupím BYT nebo RD v této lokalitě 1+KK–2+KK, 3+1-4+1 nebo
RD. PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis a vše vyřídím! Prosím
nabídněte  Volejte mob: 775 20 21 22.

4* hotel Wellness Medical Spa Unitral Mielno
Termín: 07.08. – 14.08.2022, cena 13 950,- Kč
3* rekreační komplex Morski Park, Miedzywodzie

 www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654
 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.

Termín: 24.07. – 31.07.2022,

cena 11 950,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ceně je vždy: Ubytování, doprava, polopenze (formou bufetu) –
2x výlet autobusem, průvodce CK. 4* hotel - volný vstup do
Wellness areálu včetně saun a 2 bazénů, 3* rekr. komlex volný vstup do venkovního bazénu.

.cz

 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.
 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.

CK A-Z TOUR, tel: 558 986 800-2, www.ckaztour.cz

 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.

NOVĚ
OTEVŘENO

 Knihkupectví RYŠAVÝ, zahajujeme výprodej knih s velkou slevou,
www.rysavy.cz, 775 368 748.
 Koupím zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel.: 602.886.668.

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
LEDEN 2022

Holzova 21, Brno-Líšeň
#jurihopecivo

Po-Pá: 5:30-18:00
So: 6:00-11:00
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Souhrn podzimní části sezony SK Líšeň muži A
Po polovině soutěže vám přinášíme několik zajímavých čísel,
která ve statistikách běžně nenajdete.
Přípravu jsme zahájili 21. 6. 2021 a poslední trenink jsme absolvovali díky okolnostem 3. 12. 2021. Dovolila jsem si tento půlrok shrnout
několika zajímavými a netradičními čísly.
Za těch pět měsíců a pár dnů jsme se 21 krát testovali, mužstvo má
za sebou 127 tréninků, šest přípravných, tři pohárová a patnáct mistrovských utkání. V době od 14. do 17. 7. 2021 jsme absolvovali soustředění v Mikulově/Březí, kde jsme strávili tři noci a čtyři dny.
V autobuse při cestách na utkání jsme strávili 34 hodin a najeli
2.334 km. Třikrát jsme před mistrovským utkáním strávili noc na
hotelu, šestkrát jsme společně snídali, třiadvacetkrát obědvali
a šestkrát večeřeli. Devětkrát jsme hráli v bílém, pětkrát v červených a jednou v modrých dresech. Kabina se nám rozrostla o čtyři
tatínky, kteří přivítali na svět čtyři krásná zdravá miminka a proběhly tři svatby. Na hřišti při zápasech jsme strávili 2.535 minut
čistého času, s přípravou před utkáním, rozcvičkou a poločasovými přestávkami to činí 5.055 minut, tedy 84 hodin a 15 minut. Dohromady jsme spolu za podzimní půlsezonu strávili 421 hodin, což
je skoro 18 dní a výsledkem jsou tato čísla: po 15ti odehraných zápasech máme 28 bodů, jsme v tabulce na třetím místě pouze
o skore za Spartou B, osmkrát jsme vyhráli, čtyřikrát remizovali
a třikrát prohráli. Pětadvacetkrát jsme se radovali ze vstřeleného
gólu a patnáct gólů jsme dostali. Králem střelců se stal s osmi góly Honza Silný, na záda mu dýchá se sedmi góly druhý Jarda Málek

a o bronz se se dvěma góly dělí Jakub Kučera, Martin Rolinek a Ondra Ševčík. Po jednom gólu přidali Michal Jeřábek, Šimon Chwaszcz, Milan Lutonský a Broňa Stáňa. Nejvíce času
na hřišti strávili v mistrovských utkáních Michal Jeřábek, Ondřej
Ševčík a Vlastimil Veselý, shodně 1.350 minut a do všech 15ti utkání nastoupilo šest hráčů. Takhle vypadala podzimní část našeho
třetího ročníku působení ve F:NL.
Přípravu na jarní část sezony začínáme 5. 1. 2022. Čeká nás osm
přípravných utkání a myslím si, že nejen za sebe mohu říci, že přeji všem krásné Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a pohody do nového
roku 2022, a nyní si užijme všichni pár krásných dnů volna.
l Dagmar Wallová
l vedoucí mužstva a org. tech. manažer SKL

Leden s fotbalem
Čtyři z osmi přípravných utkání fotbalistů Líšně se budou hrát
v lednu. První zápas čeká Líšeň ve Zlíně 8. ledna. Doma se střetne
druholigový tým 15. 1. se Šamorínem a 22. 1. se Slovanem Bratislava.
Poslední lednovou sobotu (29. 1.) by měl tým trenéra Valachoviče
hrát ve Vídni s First Viennou, kde působí někdejší líšeňský hráč
Szotkowski. Pokud by kvůli koronaviru bylo nemožné odjet za
hranice, hrálo by se na líšeňském umělém trávníku s náhradním
soupeřem.
l Dagmar Wallová

Odložení plesu SK Líšeň
Covid 19 neumožňuje ani v roce 2022 uspořádat ples SK Líšeň. Ples SK Líšeň byl více jak 50 let součástí života členů SK Líšeň. Historicky se konal dlouhá desetiletí na sokolovně v Líšni, od dokončení Dělnického domu pak v těchto prostorách. I na letošní rok byl ples
organizačně připraven na 21. 1. 2022. Vzhledem k situaci jsme jej museli opět odložit na příští rok.

Jaká byla Akademie 2021 v Sokole Líšeň?
Jedním slovem – parádní. Při dodržení všech epidemiologických
opatření se nám podařilo uspořádat Akademii 23. 11. 2021. Očkovaných návštěvníků i tanečníků bylo sice méně než jindy, ale atmosféra byla vynikající. Jako první vystoupila Taneční skupina Sokola
Líšeň – Esperanza. V choreografii Michaely Vrbové dívky předvedly temperamentní číslo na hudbu španělského zpěváka Alvaro Solera, La Cintura. Krásné blyštivé kostýmy od Evy Vrbové skvěle
vystihly žhavý jižanský temperament. Svoje sportovní dovednosti
nám ukázali naši nejmladší sokolíci v doprovodu rodičů. Pod vedením cvičitelek Jany Šuhajové a Terezy Nevrtalové skotačili po
lavičkách, probíhali tunelem, zvládli kotoul vpřed, kličkovali mezi
tyčkami. Předškoláci s cvičitelkou Markétou Pálenskou obohatili
program ukázkou rozcvičky, kterou zahajují svoje středeční cvičení. Taneční skupina Sokola Líšeň – Roxanne ohromila diváky svojí

skladbou se stuhami pod názvem Angels. Autorky choreografie,
Michaela Alexová a Pavla Černá, dokázaly zúročit pohybové umění
dívek, které tančí už několik let. Černobílé kostýmy s krajkovou
aplikací zdůraznily věčný boj dobra se zlem.
Každý rok se snažíme pozvat zajímavé hosty. Letos s námi vystupovaly 2 žákyně Základní umělecké školy Antonína Doležala. Paní
učitelka BcA. Jana Vondrů připravila krásné pěvecké vystoupení
desetileté Michaeli Němcové s písní Jiřího Šlitra – Marnivá sestřenice. Nádherný hlas dvanáctileté Viktorie Veselé a známá melodie
Jaroslava Ježka – Klobouk ve křoví, určitě pohladila duši každého
v sále. Kroje a národopisný soubor Líšňáček k naší akci již neodmyslitelně patří. „Teta Hela“, jak děti důvěrně oslovují vedoucí souboru Helenu Vrchotovou, nás přenesla do doby, kdy řemesla byla
hlavní lidskou činností.
To nejlepší patří na konec. Taneční skupina Sokola Líšeň – Mystery,
celou Akademii uzavřela. Na skladbu Eltona Johna – I´m still standing, choreografka Hana Závodská připravovala tanec se souborem již před dvěma lety jako svatební překvapení pro nevěstu Míšu Krásnou. Preciznost provedení, rytmus a energie, ladné pohyby
doplněné slavnostními kostýmy jsou pro Mystery charakteristickými rysy. Dotací nás podpořila MČ Brno-Líšeň. Díky tomu si všichni účinkující pochutnali na voňavých pernících a bonbónech. Každá naše taneční skupina získala také příspěvky na kostýmy. Velké
poděkování patří všem, kteří nám pomohli celou akci připravit.
l Hana Chmelová, náčelnice odboru všestrannosti
l TJ Sokol Brno-Líšeň
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