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Měníme Líšeň – spolupráce s podnikateli
pomohla modernizovat OC Havana

Slovo starosty

Pod spojením slov „revitalizace parteru Synkova – Masarova“ se schovává myšlenka postupných
oprav a drobných architektonických návrhů řešení lokality, které mají zkrášlit a zpříjemnit pobyt v prostředí Líšně. Prvním počinem jsou opravy a úpravy Obchodní pasáže Havana, okolí ulic Synkovy
a Masarovy. V její blízkosti jsou již opraveny školské budovy ZŠ Masarova a MŠ Synkova. Počítáme
s novými „prošlapovými“ chodníčky, výsadbou zeleně a hledáme nová promyšlená řešení. Na ulici
Synkově jsme vybudovali čtyřicet nových parkovacích míst. Chystají se projekty nových kontejnerových
stání, která budou rozšířena o nádoby na ekologický odpad. Staráme se o obecní majetek a modernizujeme bytový fond.
Proč byla vybrána lokalita kolem Líšeňského obchodního centra jako první? Zásadním důvodem byla spolupráce
a ochota místních podnikatelů finančně se podílet na opravách a kultivaci prostředí.
Výsledkem jsou nejen praktická a chytrá řešení, ale také příjemné prostředí, sloužící obyvatelům a návštěvníkům.
Mgr. Břetislav Štefan
starosta městské části
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Zprávy z radnice

MČ Brno-Líšeň uzavřela dohodu o spolupráci
s Fakultou architektury VUT
Rada městské části Brno-Líšeň v čele se starostou Mgr. Břetislavem Štefanem v rámci své 21. schůze odsouhlasila Dohodu
o spolupráci.
Dne 9. 10. 2015 došlo k uzavření Dohody o spolupráci mezi
smluvními stranami:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň – zastoupené
Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou MČ Brno-Líšeň
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury – zastoupené Doc. Ing. arch. Janem Hrubým, CSc., děkanem fakulty
Vzájemná spolupráce se týká především aktivního zapojení
studentů této fakulty do připravovaných projektů MČ Brno-Líšeň
– územní studie Habří, regulační plán Kostelíček a dalších.
Díky dlouhým termínům Magistrátu města Brna, jako pořizovatele pro pořízení územní studie a ještě delším termínů pro
pořízení a schválení regulačního plánu bude meziobdobí pořízení
těchto dvou dokumentů Magistrátem města Brno využito MČ
Brno-Líšeň pro realizaci studentských prací. Studentské práce
poslouží jako podklad pro vznikající územní studii Habří a regulační plán Kostelíček.
MČ Brno-Líšeň od studentů očekává inovativní a kreativní
přístup.
Úřad se pak bude prostřednictvím svých zástupců aktivně
podílet na kritikách a obhajobách závěrečných pracích studentů.
MČ Brno-Líšeň by dále vyhlašovala soutěže o nejlepší studentské projekty na zvolená a Radou městské části Brno-Líšeň
odsouhlasená téma.
Fakulta architektury Vysokého učení technického se spoluprací s městskou části Brno-Líšeň otevírá široké veřejnosti. Předpokládá se, že závěrečné projekty studentů by byly představeny
občanům. Občané by se mohli seznámit s návrhy studentů a naopak studenti by získali neocenitelnou praxi v představování
a obhajobě svých prací. Dále by byly studentské práce vystaveny
na webových stránkách městské části Brno-Líšeň.

Fakulta architektury bude na základě dohody zpracovávat
architektonické a urbanistické studie v rámci semestrálních ateliérových prací studentů na základě podkladů a témat předaných
městskou částí.
Fakulta architektury bude dále poskytovat městské části prostřednictvím svých pedagogických pracovníků znalecké a poradenské služby v oboru architektura a urbanismus.
Tato Dohoda by ale zároveň měla studenty seznámit s prostředím veřejné správy, ve kterém by se mohli po ukončení svých studií pracovně pohybovat.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury disponuje odborným potenciálem a MČ Brno-Líšeň zkušenostmi z praxe.
Doufejme tedy, že vzájemná spolupráce bude nejen příjemná, ale
hlavně přínosná.
Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

Dopravní hřiště při ulici Strnadově
Na základě závazku, který jsme dali našim občanům v koaliční smlouvě, pokračujeme v budování nových herních ploch na území Líšně. Ještě v letošním roce se dočká regenerace asfaltová plocha
při ulici Strnadově, kde vybudujeme nové multifunkční dopravní hřiště na ploše o rozměrech 21 ×
15 metrů. Dopravní hřiště bude vybudováno z litého polyuretanu. Tato plocha doplní již tak rozmanitý herní mobiliář pro naše děti. Budu velmi rád, pokud se nové hřiště
stane i výukovým prostorem pro líšeňské mateřské školky.
Miloš Freiberg, II. místostarosta

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 19. 11. 2015

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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Spolky a sdružení

Snížení výskytu domácího násilí si
žádá pomoc všem, kterých se týká
Na základě mnohaletých zkušeností z praxe jsme vybudovali
systém komplexní pomoci obětem domácího a sexuálního násilí
a v roce 2007 jsme založili organizaci Persefona. Našim stěžejním
cílem je neustále upozorňovat širokou a odbornou veřejnost na problematiku domácího násilí a samozřejmě jeho výskyt prostřednictvím našich služeb snižovat.
Aktuální projekt Z labyrintu násilí nám umožňuje řešit problematiku domácího násilí ze všech stran. Obětem domácího násilí,
sexuálního zneužívání a znásilnění pomáháme překonat tíživou životní zkušenost a nalézt vhodnou cestu především prostřednictvím
služeb poradenství. Po prvotním zmapování situace se naše setkání
zaměřují na sociální, právní nebo psychologickou stránku řešení
problému. Klient si na začátku stanoví cíl, k němuž mu pracovníci
pomáhají dojít. Během spolupráce se soustředíme na rozvinutí vlastních zdrojů a schopností klienta, aby byl připravený čelit daným životním událostem. Konzultace nabízíme také rodině, přátelům a jiným blízkým osobám, které chtějí pomoci někomu, kdo tato příkoří
zažívá. Poradenství poskytujeme osobám starším 18 let osobně, telefonicky a e-mailem v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Zájemci o službu nás mohou kontaktovat na čísle 737 834 345 a e-mailu poradna@
persefona.cz.
Pro zájemce o terapie směřující ke zvládání agrese – ženy a muže
starší 18 let, je k dispozici telefon 731 442 731 a e-mail bezpecne
souziti@persefona.cz.
Veškeré nabízené služby jsou bezplatné a více informací o nich
a Persefoně můžete najít na webu www.persefona.cz. (Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.)
Mgr. Pavlína Dočkalová, PR manažer
(redakčně zkráceno)

S lampionky za vílou Maceškou

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
na sv. Martina

KDY: ve středu 11. listopadu 2015 od 17:00
KDE: Mariánské údolí, konečná autobusu 55

Zveme všechny děti i jejich rodiče na devátý ročník tradičního
lampionového průvodu „S lampionky za vílou Maceškou“. Jako
v předchozích letech, tak i letos bude úkolem vydat se do noci za
dobrodružstvím a zachránit vílu Macešku před loupežníky a cestou
se seznámit s různými pohádkovými postavami.
Akce se bude konat 6. 11. 2015 od 16.00 hod. na lužáneckém pracovišti Louka (Bzenecká 23). Děti si nejdříve na výtvarné dílně vyrobí vlastní lampion a pak se s ním vydají na dobrodružnou záchrannou výpravu lesoparkem Akátky. Na cestě je budou čekat různé úkoly a nástrahy, které budou muset zdolat. Pokud se jim podaří najít
a zachránit vílu Macešku, čeká je sladká odměna.
Pokud se nemůžete zúčastnit výroby lampionku nebo již máte
doma vlastní, je možné jít pouze v průvodu, který bude začínat
v 17.00 před naším pracovištěm.
Podrobnosti o akci najdete na našem webu www.louka.luzanky.cz.
Díky velkému zájmu z loňských let je počet míst na akci omezen
a je nutné si zakoupit vstupenku předem v kanceláři Louky po–čt
od 16.00 do 18.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná, informace na www.pastelka.net
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Aktivity pro seniory v Líšni
AKTIVITA

LEKTOR/KA DEN
1. VĚDOMOSTNÍ

Angličtina pro seniory
Moravská architektura a její Brno

Přednáška - pozdní historismus a secese
v moravské metropoli.

Krok do přírody - Cestopisná přednáška

Výhled z nejvyšší hory Španělska - ostrov Tenerife

10:00
10:45

1500 Kč/rok
850 Kč/půl roku

Kotlanka

Jana Mlatečková

11.11. 2015

17:00

doporučené
vstupné: 30,- Kč

Kotlanka

Leoš Řičánek

19.11. 2015

18:00

doporučené
vstupné: 30,- Kč

Dělňák

10:00
11:00
17:00
20:00

900 Kč/rok
600 Kč/1/2 roku
50 Kč/vstup

Kotlanka

Věra Medunová

středa

Tarokový klub

Karel Kabelka

úterý

Pravidelné setkávání seniorů
Gratulace jubilantům
Volná zábava
Volná zábava
Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
„Cesta krásy“ (pásmo meditací P. Stanislava Weigla)
Přichází advent (vystoupení děti z dramatického kroužku SaSM)

3.11. 2015

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

vstup volný
vstup volný
vstup volný

13.11. 2015

16:00 - 17:30

vstup volný

kavárna ve farním dvoře

27.11. 2015

16:00 - 17:30

vstup volný

kavárna ve farním dvoře

Výroba drobných dárečků

12.10. 2015

Originální dárečky vyráběné technikou tiffany.

Počet účastníků je omezený, doporučujeme se na kurzy přihlásit předem.

Večer s cimbálovou muzikou Líšňáci

15:00
16:00
10:00
12:00
16:00
17:00

4500 Kč/rok
2400 Kč/1/2 roku
170 Kč/vstup
1500 Kč/rok
900 Kč/1/2 roku
70 Kč/vstup

6.11. 2015

19:30

70 Kč

Dělňák

12.11. 2015

18:00

50 Kč

Zámek Belcredi

13.11. 2015

19:00

150/170 Kč

1500 Kč/rok
900 Kč/1/2 roku
70 Kč/ vstup
1050Kč/rok,
600Kč/1/2 roku,
50Kč/vstup
1200Kč/rok
700 Kč/1/2 roku
70Kčvstup

Kotlanka

vstup volný

Dělňák

úterý

Konverzační komedie o peripetiích jednoho rozhovoru.

Cimrman Revival - Lijavec
Hra s opravdovým deštěm

úterý
pátek

4. ZÁBAVNÉ

Vážná hudba na zámku Belcredi

5. KONDIČNÍ

Jóga

Magda Rudolfová

pondělí
čtvrtek

19:00 - 20:00
10:00 - 11:00

Cvičení pro seniory

Olga Šebestová
Radka Kellnerová

pondělí
středa

10:00
10:45

Hana Petrovská

pátek

10:00
11:00

Cvičení na posílení a zpevnění svalů.

Cvičení s obručí pro seniory

Cvičení na zpevnění a posílení pánevního dna.

Paměti Líšně

Dělňák
radnice
radnice

900 Kč/rok
600 Kč/1/2 roku
50 Kč/vstup

3. TVOŘIVÉ
Jarmila Sinčáková

Kotlanka

10.11. 2015
24.11. 2015

Ladislav Škraňka

Základní techniky s hlínou.

MÍSTO

čtvrtek

Šachový klub

Keramika

VSTUP

Jazyková škola
Light point

2. KLUBOVÉ

Klub informatiky

ČAS

6. DALŠÍ AKTIVITY PRO SENIORY

Historie Orelské jednoty a Orlovny. prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. 18.11. 2015
Přednáška spojená s besedou.
Organizátorem akce je Líšeň sobě.

18:00
20:00

Kotlanka

Kotlanka
Kotlanka

Dělňák

Kotlanka

Kotlanka

Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň a na telefonních číslech 544 210 182 a 731 117 114.
Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28, radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice
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Vážení Líšňáci,
předposlední měsíc roku je tu a s ním pomalu přichází přípravy na nadcházející prosincové
svátky. Než nastane toto hektické období přijďte se pobavit třeba na stále oblíbenější Svatomartinské hody plné dobrého vína a jídla do Restaurace U Fidela. Těšit se můžeme i na tradiční
zabíjačku, letos proběhne v den mikulášské
nadílky, v sobotu 5.12.
Nezapomínejme také na svoje zdraví, jež nám

vých potravin, včetně kvalitního čerstvého masa
a produktů od regionálních pěstitelů a farmářů.
Závěrem dovolte podělit se o několik vzpomínek
na 5. ročník Októbrfestu, jež se konal od pátku 25.
do neděle 27. září U Fidela. Hudební kapely, soutěže, dobré jídlo a mnoho druhů piv, včetně mnichovského Paulaner Oktoberfest Bier, ochutnal letos
rekordní počet návštěvníků. Tým Fidela oblečený
do oktoberfest kostýmů vtipně dokreslil atmosféru
a pobavil mnoho z nás. Fotografie z akce si můžete
prohlédnout na www.ufidela.cz.

centrum

KU
PÓ

Drogerie a domácí potřeby

N

PRO MAMINKY S DĚTMI
Bepanthen Care mast 100 g
299 Kč
Multivitamíny The Simpsons, 50+45 tablet 311 Kč

může zkomplikovat podzimní počasí. Pro tyto
případy doporučujeme využít poradenství ochotného kolektivu PharmDr. Nasriho v Lékárně Masarova. Pomohou nám jak s prevencí, tak s již
propuklou nemocí a doporučí vhodný vitamín či
léčivý preparát. Motto Lékárny Masarova (člen
sítě lékáren Magistra): „Doporučíme Vám jen to,
co vlastnímu dítěti nebo mámě“.
Provozovatelé nového Sklizena v LCOS zvou
všechny obyvatele Líšně a přilehlých městských
částí k návštěvě prodejny, která je plná opravdo-

0%

VÝHODNÉ PODZIMNÍ NABÍDKY
Coldrex MaxGrip, 10 sáčků
149 Kč
APO-Ibuprofen 400 mg, 100 tablet
109 Kč
Panadol Novum 500 mg, 24 tablet
30 Kč
Cetebe vitamin C 500 mg, 60 kapslí
159 Kč
Otrivin Menthol sprej 1 mg/ml, 10 ml
99 Kč
ACC LONG 600 mg, 10 šumivých tablet 115 Kč
Paralen® Grip horký nápoj, 12 sáčků
138 Kč
Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem,
60+60 kapslí zdarma
329 Kč
Cemio Včelka, 30 kapslí
143 Kč
Cemium multivitamín zázvor, 30+10 tablet 129 Kč
Cemio Céčko Imunita PLUS, 60+6 kapslí 159 Kč
Cemio Ginkgo Premium Max,
60+30 tablet
249 Kč
Cemio Kamzík, 60 kapslí
329 Kč
Cemio MioArtro Comfort, 120 tablet
599 Kč
Omega 3000 forte, 60+60 kapslí
169 Kč
Cemio ColaCaps Double, 60+15 kapslí 269 Kč
Tonometr Metric 806 Duo Comfort
1190 Kč
(3 roky záruka)

OD 6.11.
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PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz

SVATOMARTINSKÉ
HODY U FIDELA

-1

LÉKÁRNA
MASAROVA

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

U NÁS NAJDETE POUZE
OPRAVDOVÉ POTRAVINY

✃

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Regionální jihomoravské
produkty
Výběrové řeznictví. Denní
nabídka čerstvého
drůbežího, vepřového
a vyzrálého hovězího masa.
Kvalitní vakuované jehněčí,
králíci, zvěřina a další druhy
masa
Poctivé uzeniny vyrobené
z masa
Farmářské mléko, jogurty,
sýry, vejce a máslo

Získejte
vánocní dárek

Nakupte v listopadu nad 999 Kč
a získáte okamžitou výhru
balíček NIVEA.
Navíc budete zařazeni do slosování
o hodnotné vánoční dárky.
Telefon Samsung
Galaxy Trend 2

Tradiční kváskový chléb
a křupavé pečivo
Džemy, povidla a med
Sezonní zelenina a ovoce,
bedýnky

Dárkový
koš NIVEA
v hodnotě
3 000 Kč

Nešizené mošty, sirupy
a ovocné pálenky
Víno z moravských
vinohradů a řemeslná piva
z českých a moravských
minipivovarů
Bezlepkové potraviny,
RAW food a superfood
Bio potraviny a dětská
výživa
Vybrané zahraniční
speciality

SodaStream
Sada hrnců KOLIMAX
Professional 12 dílů

Čerstvá káva a poctivé
svačinky
A mnohem, mnohem víc
opravdového jídla

* Český výrobce produktů ze zdraví prospěšných
hub (hlíva ústřičná, korálovec ježatý, houževnatec
jedlý, hnojník obecný, lesklokorka lesklá) a rostlin
(rakytník řešetlákový, šípek, černý bez, meruňka).
** V den promoakce na všechny výrobky EUCERIN
20% sleva.

u
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,
.
1
1
.
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26.
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U NÁS VÍTE, CO JÍTE!

CE
RESTAURA

od 6.11.2015

Svatomartinské hody
Svatomartinské 13° pivo.
Husí speciality - jatýrka, husí sádlo, polévka
kaldoun s kořenovou zeleninou,
konfitovaná (pomalu pečená)
husa, tři druhy zelí.
První Svatomartinská vína
od středy 11.11., 11 hodin
a 11 minut.

Více informací v naši prodejně.
5.12. ZABÍJAČKA A MIKULÁŠSKÁ
ZÁBAVA
Srdečně všechny zveme na zabíjačku,
která startuje v 10 hod. prodejem vlastních
zabíjačkových pochoutek. V restauraci se bude
podávat zabíjačkové menu.
Odpoledne nás pak navštíví
Mikuláš s čertem a andělem
a zahájí Mikulášskou zábavu. Kdo
dorazí v masce dostane nápoj
zdarma. Upřesňující informace
naleznete na
www.ufidela.cz.

Školství

ZŠ Novolíšeňská na Noci vědců
Fyzika patří na základních školách obvykle k nejobávanějším
předmětům, přestože je vlastně všude kolem nás. Jsme rádi, že můžeme hrdě říci, že u nás se jí tolik nebojíme, ba dokonce slavíme významné úspěchy na poli této zajímavé vědy. Snažili jsme se o tom
přesvědčit veřejnost v pátek 25. 9., kdy se naši žáci již podruhé v historii ZŠ Novolíšeňské zúčastnili celostátní akce s názvem Noc vědců,
spočívající v prezentaci zúčastněných škol na různých fakultách
s technickým zaměřením v Česku během jedné noci. Naším působištěm se stala Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně.

Prezentační akce, jíž jsme se i v minulosti zúčastnili s velmi dobrými výsledky, byla v letošním roce tématicky zaměřena na světlo
jako fyzikální kategorii. Členové ŠOKu (Školního odborného kroužku), vedeného RNDr. Věrou Pejčochovou, se svého úkolu zhostili
i letos s maximálním nasazením a tvůrčím úsilím. Výsledkem bylo
několik zajímavých projektů, jež se pokusím popsat v následujících
větách.

Především to bylo fyzikální představení Čaroděj ze země
AKYZIF, které mohli zájemci zhlédnout v aule chemické fakulty.
Překvapivě hravou formou ztvárněné seznámení diváků s některými
fyzikálními jevy a zákonitostmi sklidilo bouřlivý potlesk publika.
Dále návštěvníky Noci vědců zaujala rozsáhlá expozice Hrátky se
světlem instalovaná ve zrekonstruovaných prostorách budovy fakulty. Bylo zde možno nejrůznějšími pokusy zkoumat šíření světla i optické jevy, jako jsou odraz, lom nebo rozklad světla či setrvačnost oka.
Velkou atrakcí byla možnost vyzkoušet si, jak fungují různé druhy
zrcadel, čočky, difrakční brýle a kaleidoskopy.
Snad největší zájem vzbudilo stanoviště s brýlemi, které obracely
okolní svět vzhůru nohama. Projít s takovými brýlemi překážkovou
dráhu nebylo snadné a málokomu se podařilo zvládnout úkol bez
převržení některého z kuželů, kolem nichž bylo nutno projít.
Obrovskému zájmu se těšil i tvořivý stánek. Přestože byl původně
určen těm nejmenším, z výroby vírníčku – větrného kola měli radost
i rodiče. Plno bylo i u stánku „speed stacking“ – skládání kelímků na
čas. Úspěch stanoviště předznamenávala velká obliba této disciplíny
mezi žáky naší školy, kteří si skládání užívají o přestávkách, neboť
kelímky jsou dětem na chodbách běžně k dispozici.
Ráda bych tímto článkem vyjádřila poděkování nejprve p. Vintrovi, který ochotně pomohl s přepravou expozice a dále všem dětem,
které se podílely na celé akci, a to nejen za nadšení a úsilí s jakým se
pustily do práce, ale také za nevšední profesionální přístup, k němuž
se pochvalně vyjadřovala jak laická veřejnost, tak i samotní studenti
a pedagogové hostitelské vysoké školy. Velmi si ceníme uznání připravenosti žáků jednak z hlediska odbornosti, jednak z hlediska
úrovně jejich prezentačních dovedností. Předpokládáme, že získané
zkušenosti žáci uplatní při dalším vzdělávání.
vyučující ZŠ Novolíšeňská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLZOVA 1, BRNO-LÍŠEŇ
pořádá

BURZU ZIMNÍCH SPORTOVNÍCH POTŘEB,
OBLEČENÍ A OBUVI
PŘÍJEM VĚCÍ :

PÁTEK 20. 11. 2015 v 15.00 – 18.00 hodin

PRODEJ :

SOBOTA 21. 11. 2015 v 9.00 – 12.30 hodin

VYÚČTOVÁNÍ :

SOBOTA 21. 11. 2015 v 13.00 – 15.00 hodin

Burza se koná v budově ZŠ HOLZOVA 1, (stará Líšeň)
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Přijďte na Integru!
Vzdělávací institut INTEGRA BRNO
rád nechává nahlédnout občany Líšně do
prostor, v nichž vzdělává žáky čtyřletého
i osmiletého gymnázia, základní školy
a mateřské školy. Co nového jsme pro vás
připravili v tomto školním roce?
Jsme rádi, že se podařilo zateplit budovu
gymnázia na ulici Rašelinová 11, žáci primy
a prvního ročníku se zúčastnili adaptačních
pobytů, studenti mají za sebou i populární
projekt Noc s knihou. Z důvodu větší informovanosti rodičů jsme zavedli elektronickou
třídní knihu, přešli jsme na e-learningový
systém Moodle naší partnerské Masarykovy
univerzity, škola je kompletně pokryta signálem wi-fi a vůbec jsme pro žáky připravili
spoustu pozitivních novinek. Na základě požadavků rodičů jsme žákům zajistili kvalitního rodilého mluvčího pro hodiny anglické
konverzace a semináře, i nadále začíná výuka u nás většinou v 9 hodin, nikdy před
osmou. Jako škola zapojená do prestižní sítě
škol ASPnet UNESCO chystáme na tento
školní rok mezinárodní projekty, které bu-

dou obohacením nejen pro život naší školy,
ale i naší obce. Na podzim čeká žáky studijní
výjezd do Velké Británie, který se nám pro ně
podařilo zajistit zdarma z evropských fondů.
Na 24. listopadu jsme v čase od 9 do 12.30
připravili pro žákyně a žáky pátých tříd základních škol a jejich rodiče oblíbený kurz
„Primánem nanečisto“. V něm si páťáci zdarma vyzkouší, jaké je to studovat primu našeho gymnázia, v níž je ve třídě průměrně
15 žáků, a která se soustředí např. na výuku
cizích jazyků a informačních technologií.
Přihlášky pro studium na osmiletém či čtyřletém gymnáziu je potřeba škole doručit do
15. března, informace o přijímacím řízení
jsou na webu školy.
Pokud máte zájem o naši základní školu,
připravili jsme na úterý 3. listopadu v čase
15–18 hod. akci „Prvňákem nanečisto“ jako
zkušební den pro předškoláky z mateřských
škol a jejich rodiče. Individuální péči o žáky
naší ZŠ zajistí zkušení pedagogové v méně početném kolektivu (do dvaceti žáků),
v němž se budou nadstandardně věnovat mj.
výuce anglického jazyka či informačních
technologií. Naše škola rodinného typu vy-

Vzdělávací institut INTEGRA BRNO – gymnázium, ZŠ a MŠ

užívá jak přímého propojení základní školy
a prestižního gymnázia, tak i partnerství
s Masarykovou univerzitou a začlenění do
sítě škol UNESCO. Informace o zápisu budou zveřejněny na školním webu.
Naše mateřská škola nabízí nadstandardní péči pro naše nejmenší. Nabízíme věkově
smíšený kolektiv pro maximálně 17 dětí.
Rozvíjíme kvalitní předškolní vzdělávací zařízení s atraktivním a hodnotným školním
vzdělávacím programem s návazností na naši základní školu a víceleté gymnázium.
Všechny srdečně zveme na dny otevřených dveří, které se uskuteční 5. listopadu,
12. ledna a 2. února, vždy v čase 15–18 hod.
Připravili jsme pro vás bohatý program s cílem školu představit a přiblížit metody a formy studia u nás.
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,
zástupce ředitelky školy
www.integra.cz

Letošní seznamovací pobyt primy a sekundy gymnázia INTEGRA

Otevřený dopis školního parlamentu Masařky při ZŠ Masarova 11, Brno
ze dne 2. 10. 2015
Vážení učitelé, milí žáci i široká veřejnosti,
náš školní parlament Masařky chce všem zpříjemnit působení
ve škole. Snažíme se vymyslet co nejoriginálnější a nejpestřejší
akce pro vás.
V této době intenzivně spolupracujeme se školním parlamentem ve Veselí nad Moravou a v Olomouci. Vymýšlíme akce do
budoucna, radíme si atd... Do každé z akcí dáváme maximum
a také doufáme, že je to vidět.
Kdo z vás by měl zájem se podívat, jak probíhá naše zasedání, může se dostavit kterékoliv pondělí od 7. hodiny ranní
do cca začátku vyučování k nám do školy, do multimediální
místnosti.
Vaše náměty a podněty můžete posílat na e-mail adresu:
zdenek.teller@zsmasarova.cz.
Dveře jsou i pro vás neustále otevřené, tak přijďte nakouknout! Rádi vás uvidíme!
Za celý školní parlament Masařky
M. Štaud a E. Schmausová
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VeSPOD

Stalo se

Každé pondělí posilovna. Každou středu
ping-pong. Každý čtvrtek vaření a posilovna. Každý pátek x-box.
6. 11. VeSPOD párty
11. 11. Svatomartinský turnaj v badmintonu
23. 11. Keramická dílna v klubu
2. 12. Turnaj v šipkách o Adventní věnec

Podzim už obarvil přírodu do nádherné palety barev, přesto v sobotu 3. října vyšplhala
rtuť teploměru nezvykle vysoko. Krásné počasí přilákalo spousty návštěvníků na oslavu
dvacátých narozenin Saleska.

3. 11. Vás zveme na již tradiční USPÁVÁNÍ
BROUČKŮ. Více informací najdete na letáčcích a stránkách Saleska.
12. 11. Čtvrtkování – Fimohrátky
27. 11. Pexesový turnaj

Narozeninová párty v Salesku

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy
stěna. Atmosféru zpříjemnila také vůně lahodné kávy, bylinkových limonád, sladkých
dobrůtek, ale také klobásků a steaků. Na své
si mohli přijít i největší fajnšmekři. O to se
zasloužila cukrárna Eliška, kavárna Kraválna a v neposlední řadě Líšeňský pivovar.
Oslavu si samozřejmě nemohli nechat ujít
Ve středisku se to hemžilo pracovníky, pomocníky i účinkujícími. Všichni s velkým
nasazením chystali velkolepou oslavu, která
vypukla ve 13 hodin ve všech prostorách kolem Saleska. Pestrý program byl připraven
tak, aby nikdo nepřišel zkrátka a všichni se
mohli bavit. Nechyběly pohádkové bytosti
vystrojené do sametových dlouhých šatů,
klobouků, turbanů a jiných masek…

Malí i velcí nadšenci vyráží na různá stanoviště, aby mohli plnit připravené úkoly. Leckdy to bylo napínavé, to když si třeba i dospěláci chtěli zajezdit na jednokolce anebo se
nasoukali do skákacích bot. Na řadu přišly
také zajímavé programy, třeba kouzelník
Waldini, divadlo Paravánek, vystoupení mažoretek, koncert písničkáře Pavla Helana
či folkové skupiny Svítání.
Dva skákací hrady byly neustále dobývány
a v obležení byla i nafukovací horolezecká
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– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost
Izrael trochu jinak
cestopis – Taťána Zavřelová
Izrael, to není jen země plná
rozporů a věčných nepokojů.
Je to také země milých a pohostinných lidí, krásné přírody a zajímavých památek.
Pojďme projet Izrael tentokrát trochu jinak...
Kdy: úterý 3. 11. v 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

i osobnosti z veřejného dění, starosta Břetislav Štefan s místostarostkou Eliškou Vondráčkovou, náměstkyně primátora Klára
Liptáková, senátor Stanislav Juránek… A jak
to všechno skončilo? No jak jinak než překvapením večera – velkolepou ohnivou parádou. Zábavným odpolednem prošlo téměř
700 návštěvníků a za to všem moc děkujeme.
Těšíme se, že mnohé z Vás uvidíme v našich
programech, které děláme pro Vás, naše malé i velké příznivce.

Tajemství našeho písma
Grafologie neboli psychologie písma patří mezi diagnostické metody. Co o nás
prozrazuje rukopis? Jak využít analýzu písma v individuálním a profesním poradenství, při otevírání nových
možností i ve zlepšení komunikace a vztahů?
Proč je nutné chránit vlastní podpis? Pokud
Vás zajímají tyto otázky, zveme Vás na přednášku Mgr. Věry Škultétyové, která působí
v tomto oboru jako soudní znalec a grafologii
využívá v praktické personalistice.
Kdy: úterý 1. 12. v 19.00 hod.
Kde: Klub VeSPOD

Chystáme pro vás

Minigalerie Salesko

Renata Lorencová

Oratoř

16. 11. si připomeneme události spojené se
Sametovou revolucí.
Kde? Nově v prostorách Klubu VeSPOD!
Co s sebou? Dobrou náladu a chuť si zahrát
spoustu her!
Těší se na tebe tým Oratoře.

Svět světla je první výstavou fotografií líšeňské fotografky Lucie Kopcové. Fotografie
jsou inspirované kouzlem dětského světa
a obohacené básněmi líšeňského básníka
Amadea Smetáčka. Děti v jejím podání představují radost a budoucnost nás všech. Výstavu můžete zhlédnout od 1. 11. do 31. 1. 2016.
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Podzim na ZŠ Horníkova a „Zahrada přírodních kouzel“
Školní rok se nám rozjel na plné obrátky.
Kromě tradičního učení, bez kterého to ve
škole nejde, je výuka zpestřena řadou akcí.
Konaly se adaptační výlety, první exkurze
a proběhla víkendová drakiáda nebo soutěž
v SUDOKU. Další zajímavosti a fotografie
naleznete na našem webu:
zshornikova.cz.
Kdo by neznal ze svého dětství malování
křídami na chodník. Jedno takové středeční
dopoledne si užili prvňáčci ze ZŠ Horníkova
společně se svými kamarády předškoláky
z mateřských školek Poláčkova a Horníkova.
Tématem tvoření byl podzim. Prvňáci si

vzali své mladší kamarády do skupinek.
Na celé ploše chodníku před hlavním vstupem do školy se začaly objevovat nejrůznější
obrázky. Děti zapojily svoji fantazii a k vidění
byli nejen draci různých tvarů a velikostí,
podzimně zbarvené stromy, ale i rakety
a bludiště.
Výtvarná výchova se dá pojmout i tímto
způsobem a žáci si ji patřičně užili. Šeď chodníku tak na chvíli zpestřily barevné výtvory
našich dětí. Nezbývá než doufat, že zde vydrží co nejdéle, než je přírodní živly smyjí.

Na naší MŠ Poláčkova proběhla 20. 10.
tradiční podzimní akce pro veřejnost –
Broučkiáda. V letošním roce byla okořeněna
slavnostním otevřením nové školní zahrady
v přírodním stylu – „Zahrada přírodních
kouzel“. Každý návštěvník si mohl prohlédnout nové hrací i odpočinkové plochy, včetně
pocitového chodníčku, mlhoviště, hmyzího
domečku, altánu, budky a krmítka pro ptáčky, malého sadu, bylinkovou zahrádku, tunel
pro ještěrky i vodní svět. Nejvíce se líbili dřevěné sochy našich známých ptáků a živočichů, které dělají z naší zahrady výjimečný
prostor nejen pro hru a vzdělávání, ale opravdu dvojnásobně kouzelnou zahradu.
„Zahrada přírodních kouzel“ vznikla za
finanční podpory Operačního programu ministerstva životního prostředí na podporu
environmentálního vzdělávání ve výši 2,3
milionů korun. Velké poděkování patří nejen učitelům z MŠ Poláčkova, paní projektantce a zpracovatelské firmě Kavyl s. r. o., ale
zejména ÚMČ Brno-Líšeň bez jejichž podpory a kouzel by zahrada nevznikla.
Přejeme dětem, ať zahrada dlouho slouží
Mgr. Roman Burda
svému důležitému účelu.

Mgr. Eva Maršíková

na ZŠ Horníkova 1
Kdy: v

úterý 24. 11. 2015

Co Tě čeká: zábavné putování po stanovištích ve škole, při kterém budeš
do

předškoláka dostávat

. Na konci Tě čeká Tvé první

.

Čas: od 1530 do 1800
Sraz: začátek putování je ve školní jídelně (přijď nejpozději do 17 30).
Rodiče, babičky, dědečky, sourozence přiveď s sebou , mohou si prohlédnout celou
školu a získat informace k zápisu do 1. tříd.
Těší se na tebe učitelé a spolužáci ze ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1
tel.: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, www.zshornikova.cz

inzerce

Výměna sady stíracích lišt
+1 l kapaliny do ostřikovačů zdarma

,
8
0
8

Pro VW G

Výhodné nabídky servisních úkonů, např. pro vůz Golf, r. v. 2010:
Originální sada stíracích lišt včetně výměny v Autocentru K.E.I., Brno-Vinohrady
nyní za 808 Kč vč. DPH. Navíc získáte 1 l kapaliny do ostřikovačů zdarma.

olf 2010:

Cena vč.

DPH

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen Autocentrum K.E.I.

Žarošická 21, 628 00 Brno-Vinohrady, Tel.: 518 700 000, E-mail: autocentrum@kei.cz, www.kei-autocentrum.cz
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Školní parlament Masařky při ZŠ Masarova se zapojil do akce 72 hodin
Náš školní parlament se zapojil do 4. ročníku dobrovolnického projektu nazvaného 72 hodin.
Kdykoliv během těchto 72 hodin (8.–11. října 2015) a zároveň
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé České republice pustili
do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bylo mnoho úsměvů, radosti, dobrých
pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Název našeho projektu byl „Školní parlament Masařky pomáhá ve svém okolí“.

Ve čtvrtek 8. 10. se v 15.00 sešlo před školou asi 60 dobrovolníku, kteří se rozdělili do tří skupin: první se postarala o úklid
v okolí školy, druhá se vydala poklidit do Líšeňské rokle, která je
častým cílem našich vycházek a třetí zašla do Klokánku, kde pomáhala s výrobou drobných dárečků pro jejich jarmark.
Jsme rádi, že se zapojilo tolik žáků a učitelů z naší školy. Chtěli jsme jim ukázat, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí.
Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.
Do akce 72 hodin se v letošním roce zapojilo 29 192 dobrovolníků v 620 projektech z celé České republiky.
H. Pollaková, L. Spáčilová, K. Aulehlová, koordinátorky ŠP

přesunula do rokle mezi zastávkami tramvaje Masarova a Kotlanova. Naším úkolem byl velký úklid. Druhá uklízela okolí
školy. Uklidili jsme toho hodně, vysbírali jsme odpadky, napytlovali a odnesli je před školu na vyhození. Všichni žáci (1. i 2.
stupně) to nebrali jako projekt, ale jako zábavu – byla sranda.
Dokonce starší lidé, co šli kolem, nám poděkovali za naši práci.
Díky tomu jsme měli dobrý pocit a motivovalo nás to.
Třetí skupina se vydala za dětmi do Klokánku a tam pomáhala tvořit přáníčka a jiné výrobky, kterými si Klokánek na různých
akcích může přivydělat nějakou tu korunu. Žáci si povídali s dětmi z Klokánku a potom se domluvili s jejich ,,tetami“, že bychom
někteří mohli přijít a děti doučovat.
Všichni jsme se při tomto projektu pobavili, jsme hrdí na to,
co jsme udělali a povídali jsme si s ostatními o zážitcích ještě dlouho po této akci.
D. Dobšík, 8. B,
člen školního parlamentu Masařky

Program Klubu
aktivních seniorů
v Brně-Líšni

Líšeň

Místo setkávání – farní kavárna
ve farním dvoře – sudý pátek 16.00–17.30 hod.
13. 11.

Projekt 72 hodin –
„Jak to vidím já.“

„Cesta krásy“

Řekl bych, že projekt 72 hodin byl úspěšný. Sešlo se dost dětí
z naší školy. Rozdělili jsme se na tři skupiny. Jedna skupina se

27. 11.

(pásmo meditací P. Stanislava Weigela)

Přichází advent

(vystoupení děti z dramatického kroužku SaSM)
11. 12.

Předvánoční posezení

(vánoční zvyky, zpívání, tvoření)
Jménem všech účastníků vás na setkání srdečně zve
animátorka KLASu Iveta Kolářová
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Z historie Líšnì

První moderní lidé v Líšni
V průběhu měsíce srpna proběhl na okraji líšeňského katastru
v trati Hrubé Podsedky nedaleko Podolí archeologický výzkum. Jednalo se o výzkum Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno
podpořený Grantovou agenturou České republiky, kterého se zúčastnili archeologové a studenti archeologie z České republiky, Slovenska, Austrálie a Velké Británie.
V průběhu výzkumu byly odkryty pozůstatky sídliště pravěkého
člověka z doby asi před 45–43 000 lety. Kultura lidí této doby je nazvána podle lokality v brněnské městské části Bohunice bohunicienem. Přibližně v tomto období do Evropy dorazili první anatomicky
moderní lidé, kteří zde zastihli ještě poslední neandrtálce. V půdním
sedimentu, který se usadil v průběhu zmíněného období a který se
v prostoru lokality dochoval až do dnešní doby, se většinou nacházejí pouze kamenné nástroje. Bohužel, nedochovaly se téměř žádné
kosterní pozůstatky tehdejších obyvatel, takže nevíme, jestli tvůrci
těchto nástrojů byli ještě poslední neandrtálci, nebo již první moderní lidé. Většina odborníků se ale v poslední době na základě nepřímých důkazů přiklání spíše k hypotéze, že se jednalo již o anatomicky moderní lidi. Pádným důkazem pro toto tvrzení by mohly být
doklady tzv. moderního chování, tedy umělecké nebo ozdobné předměty nalezené na některé z lokalit této doby. Právě v Líšni – Hrubých
Podsedkách se archeologům podařilo nalézt ulity třetihorních plžů,
které byly na lokalitu přineseny lidmi, snad za účelem výroby náhrdelníků nebo přívěsků z těchto ulit. Pokud by se podařilo doložit
přímou souvislost mezi těmito ulitami a nástroji bohunicienu, jednalo by se o nejstarší doklad moderního chování v Evropě. Znamenalo
by to, že nejstarší moderní lidé se na své cestě z Předního východu
zastavili v místech dnešního Brna, kde zřejmě měli dostatek lovné
zvěře a také kamenné suroviny na výrobu štípané industrie v podobě
rohovců ze Stránské skály.

BABIČKOHRÁTKY
... i dědečci jsou vítáni

KDY:

v pondělí 30. 11. od 16 do 18 hod.

KDE:

v RC Pastelka, nám. Karla IV. 4/4

PŘIJĎTE SI POHRÁT SE SVÝMI (I PŮJČENÝMI)
VNOUČATY

Vzhledem ke stáří a významu lokality byly použity velmi precizní výzkumné metody. Sediment byl pomocí špachtlí postupně odebírán ve čtvercích o velikosti 50 × 50 cm. poloha každého odebraného
kbelíku o objemu 12 litrů byla zaměřena, stejně jako všechny nálezy
větší než dva centimetry. Nakopaný sediment z kulturní vrstvy byl
proplavován na sítech o rozměrech ok 3 × 3 mm. Díky tomu byly nalezeny i kamenné artefakty menších rozměrů, kousky červeného barviva a ulity třetihorních plžů. K tomu bylo potřeba na lokalitu dopravit větší množství vody, kterou nás na přímluvu starosty zásobovali
líšeňští hasiči. Tímto bychom jim rádi poděkovali, bez jejich pomoci
by byl výzkum jen velmi těžko realizovatelný.
V dalších měsících budou pokračovat laboratorní analýzy nalezených artefaktů i odebraných uhlíků a vzorků sedimentu. Ve výzkumu přímo na lokalitě se bude pokračovat v příštím roce, kdy bude
hlavním cílem rozšíření souboru kamenné štípané industrie pocházející z této lokality.
Ondřej Mlejnek, Petr Škrdla
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VĚKU OD 2 DO 7 LET.
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Říjen započal Mezinárodním dnem seniorů, ke kterému
jsme se připojili také my, když jsme 2. října na Kotlance slavnostně otevřeli klubovnu pro seniory a Senior Point. Součástí dne byla přednáška Strava jako lék dle čínské medicíny
a večerní koncert kapely Melody Gentlemen, která nás vrátila do časů první republiky.

A co nás čeká v listopadu? V první řadě budeme poprvé hostit DivadelníBAF, což je divadelní brněnský amatérský festival. Letošní pátý ročník je otevřen všem neprofesionálním
souborům a samozřejmě také všem divákům. Pod jednou
střechou se nyní poprvé uskuteční všechna představení, rozbory i přespání.

Cimrman Revival Sivice: Lijavec

(pátek, 13. 11. 2015, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Každý rok fanoušci Járy Cimrmana nedočkavě čekají, jakou
hru na Dělňáku uvedeme. Tento rok si náš oblíbený divadelní soubor Cimrman Revival Sivice připravil hru s opravdovým deštěm od autorů Ladislava Smoljaka a Zdeňka
Svěráka.

Fleret: Křest CD „Hopa bejbe“

(pátek, 27. 11. 2015, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Fleret již jednoznačně patří mezi legendy na naší hudební
scéně. Svým osobitým, originálním a neopakovatelným
projevem baví fanoušky po celé zemi a také daleko za hranicemi. Během 33 let natočili více než deset alb. Nyní přicházejí s novým albem s názvem „Hopa bejbe“, která zaujme
svým pestrým a rozmanitým hudebním materiálem opatřeným velmi kvalitními texty.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
1. 11. (ne) 15.00 hod.
3. 11. (út) 18.30 hod.
8. 11. (ne) 16.00 hod.
10. 11. (út) 10.00 hod.
11. 11. (st) 17.00 hod.

12. 11. (čt) 18.00 hod.
19. 11. (čt) 18.00 hod.
20. 11. (pá) 19.00 hod.

Halloweenské odpoledne pro děti
Folková scéna v Brně: Má setkání s hudbou
– autorka Veronika Nerudová – vernisáž
Divadlo Andromeda:
O strašně líném Honzovi
Divadlo plyšového medvídka:
Ježek a sněhulák
Moravská architektura a její Brno:
Pozdní historismus a secese v moravské
metropoli – přednáška
Vážná hudba na Zámku
Krok do přírody: ostrov Tenerife
– cestopisná přednáška
Divadlo Líšeň: Hygiena krve

Omluva.
Vážení návštěvníci, v říjnovém čísle Líšeňských novin došlo vinou Kulturního
centra Líšeň k chybě v termínu vycházky z cyklu Krok do přírody. Houbařská
vycházka se ve skutečnosti konala v sobotu 24. 10. Omlouváme se všem čtenářům Líšeňských novin, lektorce Mgr. Haně Ševčíkové a také partnerské
instituci – Moravskému zemskému muzeu za chybné uvedení termínu.

Kulturní centrum Líšeň, p.o.
E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek:
Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň,
Marie Fidlerová, Šimáčkova 14, Brno-Líšeň.
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB:
web: www.kclisen.cz
Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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Z kultury

Čas vzpomínat
S krátícími se dny nastávajícího podzimu se blíží i dny vzpomínek na ty, kdo nás
již opustili. Brzy také uplyne rok od chvíle,
kdy se uzavřel krátký, ale láskou a prací
naplněný život pana Josefa Trávníčka.
Chceme si ho připomenout především tak,

jak jsme ho vídali nejčastěji – se širokým
úsměvem a nějakou veselou historkou na
rtech. Dne 9. listopadu se můžeme setkat
na místech, ke kterým měl hluboký vztah.
Od 17 hodin se bude konat bohoslužba
v líšeňském kostele – na místě, kde před
45 lety křtem začal jeho život duchovní
a kde jsme se s ním loučili na konci jeho
života pozemského. Poté si budeme moci
zapálit svíčku a vydáme se na hřbitov, abychom tato malá světla donesli až k jeho
hrobu. To již bude zřejmě tma, ale možná
se přesvědčíme, že mnoho malých plamínků opravdu může změnit noc v den. Někteří z nás vědí, že na hřbitovy Pepa chodil
rád. Vnímal je jako místa setkání s lidmi,
k nimž měl hluboký vztah, a udiveným posluchačům vysvětloval, že vědomí konce
života právě naopak vede k intenzivnímu
a vědomému prožívání každého okamžiku. Z líšeňského hřbitova se pak vydáme
na jeho milovaný Kostelíček, který bude
osvětlen stejně jako v den pohřbu. Na tomto místě, kde vidíme z výšky a odstupu nejen celou Líšeň, ale možná i naše problémy
dole v údolí, pak můžeme jakoby pozvednout zrak i srdce tam někam nahoru za
ním a odnést si v duši světlo a sílu pro plný
život v našem každodenním teď. Jsem si
jistá, že by z toho měl radost.
Jste srdečně zváni.
Milena Tomanová
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Říjnová slavnost
Za zachování
zahrady Orlovny II
Slunečného druhého října se
uskutečnila v zahradě Orlovny
(Holzova 7) letošní poslední akce
pro veřejnost, která tento jedinečný
prostor opět otevřela.
Na programu byly nejen rodinné hry, ale i představení divadla Líšeň pro děti. Návštěvníci si mohli
vybrat a zakoupit občerstvení z bohaté nabídky včetně avízovaných špekáčků. Jejich opékání
zaměstnalo nejednoho rodiče. Počasí vyšlo, panovala pohoda – akce se zúčastnilo přes 120
lidí.
Věříme, že se v této úžasné zahradě budeme setkávat i v příštím roce.
Za Líšeň sobě Jana Rašková

Více informací ohledně Orlovny najdete na: http://www.vlisni.cz/znacka/orlovna
Fotografie: Jana Rašková
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inzerce

ZIMNÍ STARTY V POHODĚ

Abyste v zimě nastartovali

C

Zima je nejnáročnějším obdobím pro autobaterie.
Startovací baterie Economy jsou navrženy speciálně
pro vozidla koncernových značek a jsou přizpůsobeny požadavkům starších vozidel. Jsou spolehlivé i při
různých povětrnostních a teplotních podmínkách.

M

Y

CM

MY

Naše nabídka baterií Economy:

CY

Kapacita 44 Ah (JZW 915 105 C) - 1 423 Kč
Kapacita 61 Ah (JZW 915 105) - 2 028 Kč
Kapacita 72 Ah (JZW 915 105 A) - 2 328 Kč
Kapacita 85 Ah (JZW 915 105 B) - 2 511 Kč

CMY

K

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 30.11.2015.

Zátěžový test autobaterie

99 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE BRNO
Řipská 13a, 627 00 Brno-Slatina
Tel.: 548 421 411, e-mail: info.brno1@porsche.cz
www.skodavbrne.cz



P o t ř e b u j e t e j en pá r d e sít ek n eb o stovek

ba revných l et á ků?

P o t ř e b u j e t e sa mol ep k y, p ohl ednic e,

vi z i t k y...?

plnobarevný tisk
včetně

graﬁckého návrhu

P o t ř e b u j e t e j en n ě kolik d e sít ek p la kát ů

a ž d o fo r mát u A 2?

Tiskárna SETTRONIC

Bubeníčkova 30
615 00 Brno
tel.
548 538 528
603 588 964

e-mail:
info@settronic.cz

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC

Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice

tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
Provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů.
Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Ne–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.
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Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
Slevy: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %,
4× a více uveřejnění – 15 %.
Graﬁcké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve formátu tiskového PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle vašich podkladů v tiskárně bez
navýšení ceny inzerce.
Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci v hotovosti nebo
bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce si vyhrazuje právo inzerci odmítnout. Celkový objem inzerce v Líšeňských novinách je pevně stanoven. Po jeho
naplnění již není možné další inzerci do daného čísla přijímat. Doporučujeme proto
objednat inzerci co nejdříve. Líšeňské noviny jsou distribuovány do všech schránek
v MČ Brno-Líšeň v prvních třech pracovních dnech v měsíci, náklad 11 000 ks.
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inzerce

Navštivte nás

LÉKÁRNA pod Klajdovkou
Otevírací doba:

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

Nabízíme:

Horníkova 34, Brno-Líšeň

AUTOBUSY č. 45, 78 – zast. Velká Klajdovka
TRAMVAJ č. 8 – zast. Kotlanova
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
www.lekhornik.cz

klientské karty, výhodné ceny a doplatky, slevové akce, profesionální
pøístup, širkou nabídku zdravotní obuvi a léèebné kosmetiky

NOVINKA: po pøedložení tohoto inzerátu 10 % sleva na nákup
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Koupím byt 1+1 nebo 2+kk v panelovém domě v Líšni. Nabídky
prosím na telefon 723 017 670.
 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme pracovníky osoby se zdravotním omezením na pozici uklízeč/ka a strážný/á na HPP v Brně.
Nástup možný ihned. Bližší informace na telefonu: 730 186 797.
 PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ do os. vlastnictví, PROHLÁŠENÍ
vlastníka SVJ, zaměřování bytů. Informace zdarma na Tel.: 724 304 603.
 Hledám pronájem pěkného bytu. Balkón a zařízení výhodou. T: 721 195 834.
 Koupím byt v Líšni, prosím nabídněte. RK nevolat. T: 736 123 995.
 Hledám ke koupi dům nebo pozemek vhodný jako stavební
parcela. Děkuji za nabídky. Tel.: 732 434 910.
 Koupím byt 2+kk, 3+kk v OV, Líšeň, lokalita ul. Otiskova, Leskauerova, Poslušného, Letecká. Ideálně bez RK. Rychlé seriózní jednání.
Prosím nabídněte. Mobil: 790 004 531, e-mail: jurazbrna@atlas.cz.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Líšeň, Konrádova 2a, výměníková
stanice. Otevřeno: Po–Pá 10–18, So 9–12 h. Těšíme se na vaši návštěvu.
 Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.

Právì teï je nejlepší èas dopøát svým vlasùm
profesionální péèi a zaslouženou regeneraci.

KADEØNÍK – VÁCLAV KNECHT
nabízí dámské a pánské kadeønictví
vè. tvorby svatebních i spoleèenských úèesù.

Dbám na kvalitu støihu a odvedených služeb. Navštivte
mne v novì otevøeném salonu v pøízemí budovy polikliniky
Horníkova 34, Brno-Líšeò. Pomohou Vám vybrat tu správnou barvu a styl právì pro Vás. V oboru pùsobím již 10 let.
Tìším se na Vaši návštìvu

+420 731 768 604

 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.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 GARÁŽ KOUPÍM na Jedovnické ul.ici v Líšni. Tel.: 723 885 150.

Zveme na

V I NOH R A DS K É T R H Y 2 015

pod záštitou starosty MÈ Brno-Vinohrady PhDr. Jiøího Èejky

v ž dy v sob ot u:
7. 11 . , 5 . 12 . a 12 . 12 . 2 015 .

KCL KOTLANKA Líšeò

Èas: 9.00–14.00.
Místo: vydláždìná plocha pøed radnicí
MÈ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25
(ze strany parku).

KURZY PILATES A HORMONÁLNÍ JOGY OD LEDNA 2016
!!! Rezervujte již nyní – WWW.FITCLUBVALERIE.CZ !!!

Poøadatel: KVIC Brno-Vinohrady

PILATES – pon + stø 18 h
POWER YOGA – út 18 h

líšeňské noviny

Info: www.kvicvinohradybrno.cz
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Sport

Zateplení šaten
Budování, renovace a zvelebování areálu SK Líšeň nebere konce. Po nedávných investicích např. do hřiště pro přípravky v Mariánském údolí nebo do dobudování tribuny čeká další část areálu
oprava. Zastupitelstvo města Brna schválilo půlmilionovou dotaci
na zateplení budovy starých šaten u hlavního hřiště. Fotbalisté si
tam už svépomocí vybudovali nový sklad, prádelnu a zasedací
místnost. Teď se dočká objekt nové fasády, která umožní výraznou
úsporu energií.
Michal Šebela

TJ Sokol Líšeň
a Sportovní komise RMČ Brno-Líšeň
pořádají

Turnaj ve stolním tenisu
neregistrovaných
Datum:
Místo:
Zahájení:
Prezence:

sobota 7. 11. 2015
malý sál sokolovny Belcrediho 27, Líšeň
8.30 hod.
8.00–8.30 hod.

Startují:

účastnit se mohou neregistrovaní hráči,
turnaj je určen pro všechny
věkové kategorie
Systém:
podle počtu přihlášených
Ceny:
hráči na prvních třech místech obdrží
věcné ceny
Občerstvení: pro hráče zajištěno
Hraje se podle pravidel stolního tenisu, je nutná sportovní obuv, která nemá černou podrážku.
Rakety je možno zapůjčit na místě.

Senioři v mezinárodním srovnání vyrovnaně
Seniorský tým SK Líšeň dál prohlubuje sportovní partnerství
s fotbalovým klubem NK Vihor Baška. Druhý zářijový týden vyjel
tým zkušených bardů už podruhé do přímořského letoviska Baška
na jihu chorvatského ostrova Krk, aby počtvrté změřil síly s místními Old boys. Chorvaté, podobně jako my, si udrželi domácí neporazitelnost, a tak je srovnána vzájemná bilance zápasů na 2:2.

Letos líšeňští senioři podlehli na krásném travnatém hřišti jen pár
desítek metrů od pláže 2:6. Za mnohem lepšího počasí než vloni,
se do sítě Vihoru trefili za Líšeň Aleš Hrad a Pavel Kúkol z pokutového kopu. Po utkání následovala tradiční družba v místní myslivecké klubovně. Na jaře opět přivítáme naše chorvatské partnerské
mužstvo u nás a pokusíme se jim prohru oplatit.
Michal Šebela

Výjezdu do Chorvatska se za SK Líšeň zúčastnili:
Horní řada zleva – Walla, Dosoudil, Suchý, Taccori, Cupal, Kadlec, Myslín, Linger, Šebela.
Dolní řada zleva – Kúkol D., Hrad, Zapletal, Staněk, Dundálek, Kúkol P.
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