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ZDARMA
Líšeňský klub seniorù získal ocenění Nadace Charty 77
Klub seniorů Brno-Líšeň, jeho předsedkyně, paní Blanka
Tuscherová si dne 1. 10. 2016 k příležitosti oslav Dne seniorů
převzala z rukou významných osobností naší vlasti Čestné
uznání ceny Seniora roku v kategorii Nejlepší klub.
Soutěž již tradičně vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci
projektu SenSen – Senzační senioři pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí. Do této krásné akce, která je příležitostí k poděkování a také velkou motivací, nominovalo Klub seniorů Kulturní centrum Líšeň v rámci projektu Réva.
Naši senioři byli oceněni spolu s osobnostmi, jako jsou zakladatelé tělovýchovné jednoty pro zlepšení rehabilitace kardiaků, gastronomického muzea nebo provozovatelé nízkoprahového centra. Uspěli v konkurenci téměř 200 seniorských
klubů z celé republiky.
Celý program probíhal ve výjimečné atmosféře Pražské křižovatky, bývalém kostele Svaté Anny, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Seniorům přišly blahopřát a podpořit
paní Dagmar Havlová, ministryně práce a sociálních věcí, paní
Michaela Marksová, ředitelka Nadace Charty 77, paní Božena
Jirků. Slavnostní odpoledne moderoval pan Karel Voříšek
a svými tóny ji umocňoval swingový band Melody boys s Dájou
Šimíčkovou. Do Zlaté síně SenSenu byl uveden sochař, pan
Olbram Zoubek, kterému je již 90 let.
Dovolte prosím, abych touto cestou pogratulovala celému
Klubu seniorů k této ceně a popřála do další práce mnoho sil,
inspirace a zejména radosti ze života.
Paní Blanka Tuscherová se s námi podělila o své zážitky
a odpověděla na několik otázek.

 Jak jste prožívala toto slavnostní odpoledne a jak vítězství
oslavíte v klubu?
Byla jsem překvapená naším úspěchem, naším vítězstvím.
Když zaznělo naše jméno, vlastně své emoce ani neumím přesně slovy vyjádřit. Byla to směsice radosti s pocity zodpovědnosti a sounáležitosti s členy Klubu seniorů. Toto ocenění chápu
jako poděkování, odměnu a podporu pro všechny naše seniory.
 Jaký byl průběh slavnostního odpoledne?
Pražská křižovatka je duchovní prostor s odkazem prezidenta Václava Havla, kde byla také vzpomínka k jeho nedožitým 80. narozeninám. Z částečně odkrytých fresek Vás prostorem provází umění starých časů a torzo bývalého oltáře, u kterého se ceny předávaly, výjimečnou atmosféru ještě zesiluje.

Po vstřícném uvítání paní ředitelky Nadace Charty 77, následovala milá slova paní ministryně a paní Dagmar Havlové,
která uvedla mistra Olbrama Zoubka do Zlaté síně SenSenu.
Poté následovalo slavnostní a důstojné vyhlášení vítězů ceny
Seniora roku a krátký raut.
 Kdo Vás doprovázel ?
V těchto mimořádných chvílích nás doprovázel a byl oporou pan starosta Mgr. Břetislav Štefan, který naši činnost dlouhodobě podporuje a účastní se významných klubových akcí.
Za výbor našeho Klubu se účastnila paní Váňová, paní Číhalová a paní Široká. Za nominujícího paní Dražanová, koordinátorka projektu Réva. A v neposlední řadě pan Prodělal z Líšeňských novin, který naši cestu dokumentoval.
Silvie Dražanová
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Zprávy z radnice
Zveme občany na

veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 24. 11. 2016

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

Farmářské trhy v Líšni
Srdečně zveme všechny občany
k návštěvě oblíbených farmářských trhů.
Trhy se konají na ulici Jírově, nad podzemní částí zastávky
tramvaje č. 8, v době od 8.00 do 13.00 hod..
Termíny trhů

www.brno-lisen.cz.

12. 11., 17. 12. (vánoční)

Spolky a sdružení

Dětské folklórní veselení
U nás v Líšni, je kulturní dění stále živé
a je pořád co oslavovat. Jenom skončily v září
hody a dospělé stárky perou propocené sukně a rukávce, naopak naše krojovaná omladina vkládá sukně do škrobu. 26. listopad, na
podvečer svaté Kateřiny, pro děti z Národopisného souboru Líšňáček, připadne velký
slavnostní den.
U příležitosti 35. výročí založení dětského národopisného souboru se uskuteční
v Dělňáku, ve 14.00 hodin folklórní odpoledne. A nebude to jen takové obyčejné odpoledne, svoji zdravici jubilujícímu souboru
přiveze soubor Komiňáček, z nedalekých
Omic přijede dětský soubor Omičánek
a z Bílovic nad Svitavou přiveze svoji voničku
soubor Bystrouška. Domácí soubor vystoupí
ve třech pásmech, dorostenci s tanci Latovák,
Čardáš a Šotyška. Prostřední generace souboru s pásmem Aj za našó Rájó a nejmenší

děti s tanečním vystoupením pod názvem
Ve mlýně. Kulaté výročí jejich činnosti bude
podtrhnuto křestem nově natočeného CD
a krásným folklórním nástěnným kalendářem, na kterém se děti samy podílely jak svými nápady, tak i provedením.
Odpolední veselení bude pokračovat volnou zábavou do 17.00 hodin, při které zahraje k poslechu i tanci Cimbálová muzika Líšňáci.
Národopisné odpoledne, které se koná za
finanční podpory MČ Líšeň, bude pokračovat od 19.00 dětskými Kateřinskými hody
opět v Dělnickém domě. Malé stárky za pomocí svých maminek a babiček pro účastníky hodů napečou výborné líšeňské tvarohové
bacóchy. Ani chlapci-stárci se nenechají zahanbit a jejich vatry rozmarýnů na kloboucích, budou moci návštěvníci vidět přes celý
parket. Po vzoru dospělých stárků, si třicet

dětí pod vedením choreografky souboru, paní Heleny Vrchotové připravilo Hanáckou
besedu. Dětské líšeňské hody budou oficiálně ukončeny ve 22.00 hodin. Dále bude následovat taneční zábava, na které vystoupí
taneční skupina Mystery ze Sokola Líšeň.
K tanci a poslechu bude hrát od 19.00 h do
22.00 h z tredy tanečního repertoáru pro děti kapela Karla Pešla, do druhé hodiny ranní
zase pro dospělé.
Vážení líšeňští občané, rádi bychom Vás
touto cestou pozvali na strávení krásných
chvil při poslechu lidové i současné hudby.
Přijďte si zatancovat dryčný čardáš nebo naopak tradiční, ladný a klidný valčík. Pohled
na malé líšeňské stárky, určitě nenechá nikoho chladným. Protože jak je u nás v Líšni už
zvykem, kulturní dění je stále živé, protože
„HODE BELE, HODE BODÓ“!
Za Národopisný soubor Líšňáček Helena Vrchotová

Spolek „Brněnsko tančí a zpívá“ vás srdečně zve na seminář
LIDOVÝ TANEC NA BRNĚNSKU, který se uskuteční
v sobotu 12. listopadu 2016 v prostorách Dělňáku Líšeň.

OREL LÍŠEŇ

Na programu bude povídání o dětském folklóru (8.30–9 h), praktický nácvik tanců (9–12 h), žehlení a škrobení krojů (11–12 h) a přednáška
o dožínkách (12–13 h). Srdečně zveme choreografy, vedoucí souborů
i ostatní příznivce lidové kultury. Seminář se koná za finanční podpory
JmK a statutárního města Brna.

Svatomartinskou zábavu

APITERAPIE –
působení včel a včelích produktů na lidské zdraví.

Vás srdečně zve na
Kdy: 11. listopadu 2016 od 18.30 h
Kde: Dělňák, Klajdovská 28
Cena: 150 Kč
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Mate Vokaté.
Bohatá tombola, vynikající občerstvení.

Přednáška v RC Pastelka v Líšni v neděli 6. listopadu 16–18 hod.
Info a rezervace na tel. 608 967 345, Iva Drápelová, včelařka, zakládající
členka ČAPIS, členka ZO ČSV Brno-Líšeň.

Vstupenky bude možné koupit v obchodě
paní Marie Fidlerové, Šimáčkova 14.

Zajímáte se o studium na líšeňském gymnáziu, ZŠ nebo MŠ?
Učitelé Vzdělávacího institutu INTEGRA připravili pro rodiče žáků a hlavně pro zájemce o studium na osmiletém
nebo čtyřletém gymnáziu, základní či mateřské škole, několik zajímavých akcí:
22. 11. 2016 (9.00–12.30) „Primánem nanečisto“ – zkušební den na gymnáziu pro žáky 5. tříd ZŠ (a jejich rodiče)
10. 1. 2017 (15.00–18.00) Den otevřených dveří pro veřejnost
7. 2. 2017 (15.00–18.00) Den otevřených dveří pro veřejnost
Veřejnost přivítáme na budově Rašelinová 9, přízemí, učebna č. 103.

www.integra.cz
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Ondřej Hýsek,
zástupce ředitelky školy
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Spolky a sdružení
Nadace pro radost
ve spolupráci se Saleskem
pořádá adventní koncert

Cimbal Classic

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

V sobotu 3. prosince 2016 v 17.00 hod.,
v tělocvičně Saleska na Kotlanově 13.

na svatého Martina

Koncert je poděkováním dárcům a příznivcům, všichni jste
srdečně zváni.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na stavbu nového kostela
Ducha Svatého se zázemím.
Po koncertě bude možné zakoupit výrobky skautů, skautek
a tvořivých maminek ze Saleska, kteří výtěžek věnují
na stavbu nového kostela.
Děkujeme všem sponzorům koncertu.
Koncert se koná za finanční podpory MČ Brno-Líšeň.
Cimbal Classic je brněnská nadžánrová kapela Kateřiny
a Dalibora Štruncových (mj. houslistka a cimbalista skupiny
Javory), která patří už téměř pětadvacet let mezi stálice a nejosobitější uskupení české folkové a alternativní hudební scény.
Své jubileum spadající do roku 2017 oslaví s předstihem i v Brně-Líšni nejen výběrem posluchačsky nejúspěšnějších písní,
které se za ty roky nastřádaly na jejich deseti profilových, žánrově rozličných albech, ale i s vánočními písněmi z CD Betlém
a Vánoce v Rožnově. Ty pak společně vytvoří neopakovatelnou
atmosféru ryzích Vánoc: z těch dob, kdy lidé měli blízko k přírodě, k Bohu, ke svým tradicím, ale hlavně sami k sobě. Valašské lidové koledy a laskavé písničky skupiny Cimbal Classic se
těší, že si to s nimi přijdete užít a nejen vnitřně se rozezpívat.
Štruncův autorský rukopis a zpěv jeho ženy Kateřiny dělají
z Cimbal Classiku nezaměnitelný soubor, který se samozřejmě
opírá i o další šikovné muzikanty. V současné době hraje Cimbal Classic v šestičlenném složení. Katku a Dalibora Štruncovy coby pilíře a pěvecké frontmany kapely doplňují hobojista
a sopránsaxofonista Rastislav Kozoň, violistka Katka Kovaříková, basista Marek Švestka a mandolinista Martin Krajíček.

KDY:

pátek 11. listopadu 2016
od 17:00

KDE: Mariánské údolí, konečná autobusu 55
Za velmi nepříznivého počasí se akce nekoná, informace na www.pastelka.net
nebo na FB stránkách.

Dnešní Cimbal Classic, to je hudba ovlivněná folkem, folklórem, ale i vážnou hudbou plující někde na rozhraní těchto
menšinových žánrů.
Máte-li rádi průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé
a vtipné texty propojené přirozeným zpěvem a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak Vás Cimbal Classic určitě
nezklame.
Snad i Vám „cimbalclassická komořinka“ učaruje a vtáhne
Vás do svého laskavého světa.

Poděkování
V dnešní moderní a tak uspěchané době je
vzácnost potkat nadšené lidi, kteří jsou ochotni udělat něco pro druhé, jen tak, aby se ti
druzí pobavili a svojí odvedenou prací jim
zpestřili krásný den. Takových lidí si musíme
všímat, vážit si jich a ocenit je za snahu, že
udělali pro ostatní něco navíc.
Dne 3. září 2016 se konaly v Líšni Líšeňské
hody, kterým předcházelo stavění hodové máje na náměstí Karla IV. Touto cestou bych ráda poděkovala všem ochotným kamarádům,
jak z Líšně, tak i přespolním, kamarádům
z Rodinného centra Pastelka, tak i členům Divadla Líšeň, členům Národopisného souboru
Líšňáci, DNS Líšňáček, muzikantům Cimbálové muziky Líšňáci, všem nadšencům z krojované chasy, kteří druhý den, nehledě na
slunné a dusné počasí, vyšli do průvodu ve
líšeňské noviny

Kácení máje 14. 10. 2016

svátečních krojích a hlavně letošním stárkům,
především Jardu Štefcovi a Lindě Bučkové.
Velké díky také patří panu starostovi Břetislavu Štefanovi, který bez ohledu na svůj
pomyslný úřad, se oblékl do pracovního a pomáhal v lese s kácením hodového smrku
a stavěním tanečního parketu. Děkujeme rodině Belcredi, KCL – především paní Monice
Němcové a MČ Brno-Líšeň za podporu jak
pomyslnou, tak i fyzickou. Děkujeme farnímu
úřadu za každoroční hodovou veselici konanou ve farním dvoře.
Rádi bychom také poděkovali i Vám, kteří
jste se v hojném počtu přišli na hodové veselí
podívat, protože bez Vás by naše práce a velké
vložené úsilí pozbývalo na významu.
Za Národopisný soubor Líšňáci
Jaroslava Lánová
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Aktivity pro seniory v Líšni
INFORMAČNÍ OKÉNKO
ADVENT V RÉVĚ
PŘEDADVENTNÍ EXKURZE DO SPALOVNY - 21. 11. 2016 od 10:00 hod.

Prohlídka určená seniorům. Sraz v 9.45 hod. u vstupu spol. Sako Brno, a.s. - Jedovnická 2. Vstup zdarma. Rezervace nutná
na recepci Kulturního centra Líšeň, na tel. 544 210 182 nebo na e-mailu reva@kclisen.cz.

ADVENT V POHYBU - 24. 11. 2016 od 14:00 do 17:00 hod.

Skupinové cvičení se studenty oboru Fyzioterapie Masarykovy univerzity s individuální konzultací v 15 hod. jako součást
adventní besedy s posezením a malým občerstvením. Vstup a sváteční občerstvení zdarma.

ADVENT S BARMANSKÝM VYSTOUPENÍM - 1. 12. 2016 od 14:00 do 17:00 hod.

Barmani České barmanské asociace připraví prezentaci vánočních nápojů a koktejlů s ochutnávkou a recepty v 15:00 hod.,
doplněné o občerstvení a s besedou. Vstup a sváteční občerstvení zdarma.
Akce se konají v rámci nového Seniorského klubu Réva, který rád uvítá nové členy. Členství zdarma a není podmínkou
pro účast na jeho akcích.

ů

AKTIVITA

niorů

LEKTOR/KA
DEN
1. VĚDOMOSTNÍ

Moravská architektura a její Brno
Mgr. Mlatečková 9. 11. 2016
Leopold Bauer a vídeňská secese v Brně
Lidová tématika v českém výtvarném umění Mgr. Mlatečková 16. 11. 2016
Folklórismus v české výtvarné kultuře 19. a 20. století

2. KLUBOVÉ

ČAS

VSTUP

MÍSTO

17:00

30 Kč

Kotlanka

17:00

30 Kč

Kotlanka

Šachový klub

K. Pelikán

pondělí

17:00

zdarma

Kotlanka

Klub informatiky
Přineste si vlastní notebook, tablet či
telefon, výuka probíhá přímo na nich.

J. Škraňka

úterý

14:00

30 Kč

Kotlanka

úterý

14:00

pro členy

ÚMČ Jírova/
Dělnák

K. Kabelka

úterý

17:00

zdarma

Kotlanka

I. Kolářová

18.11. 2016

16:00

zdarma

kavárna ve
farním dvoře

Pravidelná setkávání Klubu seniorů
Taneční a volná zábava.
Tarokový klub
Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
Sběratelství

3. KONDIČNÍ
Zdravotní cvičení na Kotlance
Skupinové cvičení se studenty oboru
Fyzioterapie Masar. univ. s individuální
konzultací. Rezervace nutná.
Cvičení pro zdravá záda s gumou
S dobrovolníkem Révy. Rezervace nutná.
Square dance
Tradiční americký country tanec.

Asociace
studentů
fyzioterapie

úterý
od 8. 11.

16:00
17:00

J. Cupák

úterý
od 8. 11.

9:00
10:00

P. Vondrák

středa
od 9. 11.

17:00
18:00

zdarma
pro seniory

Kotlanka

Kotlanka
zdarma

Kotlanka

Cvičení pro seniory, Joga a Zdravotní cvičení pro členy Klubu seniorů se konají ve standardních termínech.

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

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

SVATOMARTINSKÉ
HODY

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

Vážení přátelé,

4.–13.11.

guláš uvařila parta Kobeřických srdcařů. Jejich počin ocenila nejen odborná porota, ale
také samotní diváci. Vítězové byli poctěni
a tímto dodatečně děkují všem, kteří pro ně
hlasovali. Každý, kdo na Gulášfest dorazil,
mohl ochutnávat, hlasovat a také vyhrávat.
Bikemax, Fidel, LCOS, Líšeňský pivovar, Sklizeno, DD centrum, Restaurace Gambrinus
Originál, Avon, Meatfly či Starobrno, ti všichni
přispěli hodnotnými dary do tomboly. Hlavní
cenu, horské kolo v hodnotě 16.990 Kč vy-

máme tu listopad a s ním přicházející čas dušiček, Svatomartinských oslav nebo také státního svátku Den boje za svobodu a demokracii ve čtvrtek 17.11. Užijte si všechny tyto dny
v pohodě a ve společnosti Vašich nejbližších.
Rádi bychom se v tomto vydání ohlédli za
2. ročníkem Gulášfestu, který se udál 17.9.
v LCOS. Akce měla opět skvělý ohlas, dorazilo nejméně 1500 návštěvníků. Nejchutnější

hrála třída 3.C ZŠ Masarova. Žáci ale udělali
nevídané rozhodnutí, kolo na místě vydražili
a peníze věnovali své škole. Na místě je předali panu řediteli Zálešákovi, který mimo jiné
zasedal v odborné porotě Gulášfestu. Krásné
gesto školáků rozhodně stojí za povšimnutí
a my o něm s radostí píšeme alespoň několik těchto vět. Velké poděkování patří všem
11 soutěžním týmům, odborné porotě, divákům a panu Arnoštu Urbanovi z Restaurace
U Fidela, který celou akci zorganizoval.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
LISTOPADOVÉ VÝHODNÉ CENY
ACC LONG 600 mg,
10 šumivých tbl
119 Kč
Paralen Grip chřipka/kašel
24 tbl
109 Kč
Ibalgin Rapidcaps 20 tobolek
59 Kč
Muconasal Plus nosní sprej
89 Kč
Stopex 30 tbl
149 Kč
Biopron® 9 Premium
60+20 tobolek
398 Kč
TEREZIA Reishi BIO 60 kps
349 Kč
Prostamol UNO 90 tobolek
549 Kč
Excipial U Lipolotio 200 ml
139 Kč
DÁRKOVÉ BALENÍ
Ocuvite Lutein forte 60 tbl
pro lepší zrak
Bioaquanol šampon
+ vlasový stimulátor 250 ml

415 Kč
209 Kč

AKCE
18.11.
TEREZIAY

K
TNÁV
OCHU DÁRKY
+
1.

Nemáte čas či nevíte co stále chystat vašim ratolestem

.1
24 ERIN0%
C 2
EU EVA

na svačinku či oběd?
Nevadí! Přenechte vaše starosti nám.

SL

AKCE PRO MAMINKY
Nurofen sirup 100 ml
Stodal Sirup 200 ml
Multiimun sirup 330 g
Biotussil 100 ml
Sterimar Cu 50ml
Nutrilon 2, 3, 4 - 3x800 g
Multivitamíny Bart/Liza
+ budík jako dárek
Sunar 2, 3, 4 AKCE 5+1

89 Kč
129 Kč
269 Kč
115 Kč
179 Kč
897 Kč

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

319 Kč

www.sklizeno.cz/lisen

16.–30.11.
NĚCO NA ZAHŘÁTÍ
Z PÁNVÍ A HRNCŮ

u

fid
ela

4.–13.11.
SVATOMARTINSKÉ
HODY
Husí vývar consommé
z drobů.
Konfitovaná kachna
s červeným, bílým či
dýňovým zelím.
Játrová paštika.

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

CE
RESTAURA

Svatomartinská vína
a Svatomartisnký 13°
speciál Krušovice.

Listopad 2016

Belgická specialita dušené
hovězí Carbonnade a lá
Flamande.
Kotlíková maďarská rybí polévka
Halászlé s lahodnou mletou
paprikou.
Originální zabíjačkový guláš.

centrum

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

Drogerie a domácí potřeby

DĚTSKÉ
VÁNOČNÍ KAZETY
SLEVA 30%
Při předložení tohoto ústřižku
z novin získáte slevu 30%
na dětské kazety značky Fa.
VÁNOČNÍ BALÍČKY
nebo jiné libovolné varianty dle přání zabalíme.

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po-So: 8.00 - 20.00 hod.

Školství

ZŠ Horníkova

ZŠ Novolíšeňská

Týden s Edisonem

V prvním říjnovém týdnu proběhl na naší škole mezinárodní projekt Edison, který spojuje mladé lidi odlišných kultur
a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací
v jiných zemích. Naši žáci si v tomto týdnu mohli vyzkoušet
své porozumění cizímu jazyku a hlavně si procvičit své komunikační dovednosti v angličtině. Naši školu navštívili stážisté
z Kanady, Tuniska, Iránu, Indie, Jordánska, Ruska a Gruzie.
Po týdnu setkávání s jednotlivými studenty na prvním i druhém stupni proběhlo slavnostní vyvrcholení. Celá škola se sešla v jídelně, kde jednotlivé třídy předvedly svá vystoupení.
Žáci anglicky představili danou zemi, popřípadě zatančili
ukázky tradičních tanců, někteří i v tradičních krojích. Celý
blok vystoupení zakončili stážisté spontánním tancem se všemi žáky. Poté se konaly prezentace jednotlivých zemí, žáci
druhého stupně měli pro své mladší spolužáky připravené
interaktivní úkoly týkající se dané země.
Děkujeme našim milým stážistům a hlavně našim žákům
za krásný tvůrčí týden prodchnutý energií a nadšením ze společného poznávání a těšíme se na příští ročník. Další informace najdete na našem webu www.zshornikova.cz.

Noc vědců 2016

V pátek 30. září 2016 probíhala na většině vysokých škol
Noc vědců. Žáci ZŠ Novolíšeňská vystoupili na dvou fakultách
VUT Brno. Na FCH si připravili expozici „Hluk zabiják“, kde
předvedli zajímavé akustické pokusy na vznik a šíření zvuku.
Nejvíce se líbily pokusy s tibetskou mísou nebo výroba píšťalek
z víček od kompotu.Pro návštěvníky FEKT byla připravena
expozice Hračky s energií. Kromě zajímavých hraček z mechaniky a magnetismu (např. keltský kámen nebo levitující tužka)
žáci představili i novinku – elektricky vodivé těsto. Účastníci
si také mohli vyrobit káču (setrvačník) z CD a skleněné kuličky
a vyzkoušet si na ní několik optických klamů.
RNDr. Věra Pejčochová

ZŠ Novolíšeňská na Science on Stage v Liberci

V rámci Noci vědců proběhlo v Liberci republikové kolo
přehlídky Science on Stage. V kategorii pódiová vystoupení se
zúčastnili i žáci ZŠ Novolíšeňská s fyzikálním představením
Čaroděj se země AKIZYF. To, že se jim vystoupení podařilo,

Mgr. Hana Sikorová

Netopýři na ZŠ Horníkova

Jednou ráno škola začínala pohádkou O netopýřici Lucce.
Tuto pohádku žákům ve škole vyprávěla paní Mgr. Bartoničková, která je členkou České společnosti pro ochranu netopýrů. Již víme, že na území České republiky jich žije 27 druhů.
Dozvěděli jsme se, že netopýr se v prostoru orientuje a loví

potravu pomocí echolokace – ultrazvuků a jejich ozvěny.
Na závěr návštěvy přišlo překvapení v podobě živé netopýří
slečny Žofie (netopýra rezavého). Tím ale náš „netopýří den“
neskončil. Byl teplý podzimní večer jako stvořený pro netopýří
lety, a tak jsme se sešli i s rodiči na Velké Klajdovce. Vyrazili
jsme na noční výpravu do setmělého lesa. Cestou jsme se zastavovali, abychom poslouchali zvuky nočního lesa, poutavé
vyprávění o životě netopýrů a především echolokátor, který
nás upozornil, že poblíž létá netopýr. Nevšední putování noční
krajinou bylo pro všechny krásným zážitkem.
Mgr. Michaela Selingerová

6

potvrzuje udělení mimořádné ceny hlavní poroty. Před nimi se
umístila jen vystoupení profesionálů ze science center VIDA
a iQLANDIA. Odměnou pro naše účastníky byl i doprovodný
program – návštěva Ještědu, liberecké ZOO a tvořivá dílna
v největší prodejně bižuterie v Jablonci. V pátek si žáci také
prohlédli science centrum iQLANDIA. Hned na začátku návštěvy jsme zvedli auto pomocí páky, projeli se obrovskou
skluzavkou nebo jsme navštívili vodní svět se spoustou zajímavých pokusů. Pak jsme postupně prošli všechny expozice a byli
jsme nadšeni. Nejvíce se líbila vodní fontána, ukázky blesků
na Teslově generátoru nebo zajímavosti v geojeskyni.
vyučující ZŠ Novolíšeňská

Poděkování ZŠ Novolíšeňské

Tímto chceme poděkovat celému vedení ZŠ Novolíšeňská,
za to, že nás během rekonstrukce naší mateřské školy vzalo
pod svou střechu a my tak společně mohli začít důstojně nový
školní rok 2016/17. Nejen pan ředitel, ale celý kolektiv mají naši
úctu, jak se k nám po celou dobu chovali, dávali nám najevo
lidskost a pomáhali, jak se dalo.
Jitka Kubecová, ředitelka mateřské školy, Neklež 1a

líšeňské noviny

Školství

ZŠ Masarova

ZŠ Holzova

Atletika na ZŠ Masarova

Letos jsme na naší škole zahájili třetí rok spolupráce s Českým atletickým svazem. Jsme zapojeni do projektu Atletika
pro děti, což je sportování šité na míru nejmenším dětem
a obohacení tělesné výchovy na prvním stupni základních škol
o hravé základy atletických disciplín.
S počátkem školního roku spustil Český atletický svaz nový projekt Atletika pro radost I., který má napomoci podpoře
„atletění“ v nově vzniklých, ale i stávajících kroužcích atletiky
na prvním stupni základních škol. Ty by se měly přeměnit
v oficiální školní přípravky spolupracující s místními atletickými kluby a potažmo Českým atletickým svazem. K naší velké radosti jsme byli vybráni z více než devadesáti škol mezi
čtyřicet, které tak mohou i v odpoledních hodinách rozvíjet
pohybovou zdatnost dětí, a to ve spolupráci s úspěšným brněnským klubem AK Olymp. Ve škole už fungují dvakrát týdně
oficiální sportovní přípravky pro děti 1.–3. tříd a 4.–6. tříd,
které jsou zcela naplněny.
V září proběhly mezinárodní závody Ekag, kde naši školu
v dresech AK Olymp Brno reprezentovalo několik děvčat navštěvujících školní sportovní přípravku. Vyzkoušely si tak
atmosféru velikých atletických závodů a určitě tak položily
základy rozvoje atletiky na naší škole.
Mgr. Renata Miková

Evropský den jazyků

30. září se na naší škole konal projektový den věnovaný
evropským zemím. Do projektu byli zapojeni všichni žáci druhého stupně. Každá třída si vylosovala jeden stát, který měla za
úkol prezentovat ostatním třídám. Celý první měsíc nového
školního roku byl věnován přípravě, organizaci, sbírání materiálů a výrobě dekorací. Žáci vyráběli vlajky, mapy, vymýšleli
slogany, zjišťovali, jak se v konkrétní zemi slaví Vánoce, jaké
jsou vánoční zvyky nebo kdo nosí dárky. Dále vyhledávali základní informace o školství, jako např. jaké je kde známkování,
počty ročníků, kdy se konají prázdniny apod. Vzhledem k tomu, že se jednalo o den věnovaný jazykům, bylo dalším úkolem vyhledat základní fráze, které jsou nezbytné pro komunikaci v dané zemi.
Ve čtvrtek 29. 9. si všechny třídy připravily učebny pro prezentaci. Následující den se žáci a vyučující střídali ve třídách
dle připraveného rozpisu. Po prezentaci následovala soutěž
pojící se k dané zemi, např. v Rakousku jsme přelézali Alpy,
v Itálii vázali nejdelší špagetu, na Slovensku oblékali hokejovou výstroj. Mnozí žáci přinesli spoustu napečených či uvařených dobrot, které jsme mohli průběžně ochutnávat, za což
dostali ve finále plusové body. Ukončením projektového dne
bylo hodnocení nejlepší prezentace samotnými žáky. Absolutním vítězem se stala třída 9. A, která představila Anglii ve vší
parádě.
Cílem projektu bylo připojit se k neformálním oslavám
Evropského dne jazyků, posílit motivaci žáků k výuce cizím
jazykům a rozšířit jejich znalosti o evropských státech. Žáci
i učitelé příjemně strávili nevšední školní den, který spojoval
vzdělávání a školu hrou.
Za učitele němčiny Mgr. Terezie Moskalová,
ZŠ Holzova

líšeňské noviny
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Školství
noc. V ceně 50 Kč je zahrnut korpus, drát
a větve. Svíčky a bodce pod svíčky si doneste
s sebou. Na místě bude možné zakoupit za
drobnou částku další ozdoby.

Oratoř

Stalo se

Umíte zachránit život vašemu dítěti?

„Zásady poskytování první pomoci u dětí“
byl název semináře, který nám zdarma pro
maminky poskytlo Statutární město Brno
v rámci projektu Brno – Zdravé město za finanční podpory Jihomoravského kraje. Během více než dvou hodin se zájemkyně moh-

ly dozvědět, jak se zachovat při různých situacích v ohrožení života. Skvělý přednášející profesionální záchranář nešetřil ani zajímavostmi a pikantnostmi, které ho za léta
služby u záchranky potkaly. V tak náročné
službě, jakou záchranáři vykonávají, se občas
najdou i kuriózní a úsměvné příběhy a nejkrásnější odměnou pro ně samozřejmě bývá
zachráněný život.

městských a 6 pobytových táborů. Počet
účastníků dosáhl čísla 453. Těšíme se na
příští sezonu, kterou začneme již brzy připravovat.

Chystáme pro vás

Kluziště se připravuje na sezonu

Podzim pomalu klepe na dveře, my na Salesiánském středisku mládeže v Brně-Líšni nezahálíme a připravujeme sezonu 2016/2017
pro všechny nadšené bruslaře. Pokud vše
půjde podle plánu a počasí nám bude přát,
začneme mrazit led 1. 12. 2016. Těšíte se na
nové kluziště s ještě větší plochou pro bruslení? Tak pomalu oprašte a vytáhněte brusle ze

dna skříní. Projekt vzniká za podpory městské části Brno-Líšeň, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Boris Mičánek

Výroba adventních věnců pro veřejnost
Den: čtvrtek 24. 11.
Čas: 17.00–20.00 hodin
Cena: 50 Kč

Mimo jiné jsme se dozvěděli třeba to, jaký
rozdíl je při resuscitaci dospělého člověka
a dítěte, jak ošetřit zlomeninu, co dělat při
popáleninách, co dělat při krvácení a jak se
zachovat při zástavě dýchání či dušení. Nechyběly ani praktické ukázky, které si mohli
vyzkoušet všichni přítomní. Děkujeme záchranáři Janu Ševelovi, který nám velmi zajímavou formou uměl předat praktické informace z těch smutnějších okamžiků života
tak, abychom se nebáli a dovedli poskytnout
kvalitní první pomoc v krizových situacích.

Na akci je potřeba se přihlásit předem. Přihlašování bude probíhat od 31. 10.

Renata Lorencová

Poděkování

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a vedoucím za tábory, které letos Salesko pořádalo. Celkem se uskutečnilo 20 pří8

Přijďte si vyrobit vlastnoručně adventní věnec, který nepochybně patří ke kouzlu Vá-

Pro děti z Oratoře připravujeme podzimní
přespání v prostorách Saleska. Vše se uskuteční ve středu 16. 11. a probudíme se do svátečního čtvrtečního rána. Děti se mohou těšit na netradiční hry a dovědí se, proč se
v tomto termínu slaví státní svátek.
Klub VeSPOD
V listopadu nás čeká víkendové potáborové
setkání účastníků a realizačního týmu již
tradičního tábora Forest VeSPOD. Budeme
vzpomínat na radosti i strasti prožité na táboře a nebude chybět i nadupaný tematický
program! Bližší informace a termín se včas
dozvíš. Těší se na tebe táborový tým!

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

V listopadu pro vás, mimo pravidelné aktivity, připravujeme:
10. 11., 9.30–11.30 beseda s Kristýnou Bradáčovou na téma Domácí ekologie.
3. 11. zveme na tradiční Uspávání broučků.
Program:
16.30–17.30 tvořivá dílna
17.30 krátký program na venkovním hřišti
Saleska a průvod s lucerničkami ke zvířátkům, ukončení cca 18.15, vstupné dobrovolné, s sebou lucerničku či lampion.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost
Dobrořečení jako životní styl
Přednáší P. Václav Vacek
Jak nás těší modlitba? Modlitba dobrořečení
je příjemná a je antidepresivem.
Kdy: úterý 15. 11., 19.00
Kde: Sportovní sál
Cesta k osobní zralosti
Přednáší MUDr. Jana Hájková,
lékařka psychiatrie.
Jaké aspekty osobnosti rozvíjet a které naopak umenšovat, jak vycházet dobře se sebou
i s druhými, jak zvládat utrpení. Proč nemůže být vždy vše jen harmonické? Síla osobnosti, láska, slabost a asertivita. Duševní
zdraví a zdravá osobnost, duševní nemoci
a poruchy osobnosti jako důsledek nemocných vztahů. Krize jako šance na změnu. To
vše zazní v přednášce.
Kdy: úterý 29. 11., 19.00
Kde: klub VeSPOD
Minigalerie Salesko: „Fotografie z archívu“
Od 1. listopadu do konce prosince zveme na
výstavu fotografií herce Pavla Zatloukala.
Retrospektivní výstava z větší části vychází
z práce divadla „Husa na provázku“ a z jejich
zájezdových představení.
líšeňské noviny

Teplé počasí za námi, studené před námi a už jen krůček nás dělí od paní zimy. V těchto sychravých dnech si však můžete
zpříjemnit váš volný čas právě s námi. Chystáme pro vás totiž pestrý listopadový program…
Mimo divadla a koncerty vás také srdečně zveme na pokračující cykly přednášek Moravská architektura a její Brno II,
Lidovou tematiku v českém výtvarném umění, Vážnou hudbu na zámku a pohádky pro děti v podání Divadla plyšového
medvídka s pohádkou „Ježek a sněhulák“ a „Robinson“ divadla Líšeň.

AC/CZ (AC/DC revival Ostrava) a zpěvačka ELLA

(čtvrtek, 24. 11. 2016, 20.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Kritiky označovaný jako nejlepší AC/DC revival v ČR. Kapela fungující od
konce roku 2010 má za sebou stovky úspěšných vystoupení na festivalech, motosrazech, slavnostech měst, firemních i soukromých akcích po
celé České republice, Polsku, Slovensku a Německu. Vystupovala několikrát na velkých festivalech např. Přeštěnice Open fest, Cibulafest nebo
Prague Harley days a mnoha dalších spolu s přední špičkou české i slovenské scény.

Cimrman Revival Sivice: Švestka

(pátek, 25. 11. 2016, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Divadelní představení Švestka je nazýváno jevištním sklerotikonem.
Tato divadelní hra je složena ze dvou částí, první – série odborných referátů, týkajících se života a díla Járy Cimrmana a druhé – samotná činohra
Švestka.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
3. 11. (čt) 17.00
4. 11. (pá) 19.30
8. 11. (út) 19.00
8. 11. (út) 10.00
		
9. 11. (st) 17.00
		
10. 11. (čt) 18.00

Strašidelný večírek v podání ZUŠ Trnkova
Cimbálová muzika Líšňáci s hostem
Divadlo Líšeň: Sávitrí
Divadlo plyšového medvídka:
Ježek a sněhulák (pohádka)
Moravská architektura a její Brno II:
Leopold Bauer a vídeňská secese v Brně
Vážná hudba na zámku

10. 11. (čt) 18.00 Líšeň sobě – Paměť Líšně:
		
Líšeňský Sokol v proměnách času
16. 11. (st) 17.00 Lidová tematika v českém výtvarném
		
umění: Mikoláš Aleš a jeho odkaz
17. 11. – 20. 11. (čt–ne) 18.00 Divadelní BAF!
26. 11. (so) 13.00 35. výročí Dětského národopisného
		
souboru Líšňáček – Kateřinské hody
27. 11. (ne) 16.00 Divadlo Líšeň: Robinson

Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň

Setkání pod Brnem: Z líšeňské radnice na internet
Stovky kilometrů podzemních chodeb,
z nich velká část zůstává doposud skrytá.
Brněnské podzemí svá tajemství neprozradí
jen tak každému. Přesvědčit se o tom mohli
hrdinové krátkého filmu Setkání pod Brnem,
jehož premiéra se uskutečnila už na jaře ve
velkém sále líšeňské radnice. Snímek je nyní
nově možné vidět i na internetu, jeho zveřejněním chtějí autoři pomoci bezbariérovému
divadlu Barka.
Námět k filmu, který vznikl také za podpory líšeňské radnice, zpracoval zdejší zastupitel Lukáš Karnet. Za podobou snímku pak
stojí především filmařské duo Stanislav
líšeňské noviny

Karafiát a Adam Lašek. Děj se odehrává ve
spletitých chodbách brněnského podzemí,
v nichž zabloudí dvojice hlavních hrdinů
Tomáš a Vláďa. Film odkazuje na nešťastnou
událost, při které se do podzemí v Pekařské
ulici propadla květinářka Marie Bartošová
a její tělo doposud nikdo nenašel.
Snímek, v jehož hlavních i vedlejších rolích se představili mentálně postižení herci,
se zúčastnil desátého ročníku festivalu Mental Power. Posláním této přehlídky filmů je
dát příležitost handicapovaným lidem a ukázat těm zdravým, že tito lidé jim mohou být
v umělecké tvorbě zcela vyrovnaní.

Film nyní můžete vidět na stránkách
www.bit.ly/setkanipodbrnem nebo prostřednictvím facebookového profilu snímku.
K příležitosti zveřejnění díla na internetu
jeho tvůrci vyhlásili sbírku na podporu činnosti brněnského divadla Barka, které dává
prostor handicapovaným umělcům. Přispět
může každý jakoukoliv částkou na účet 1075693910287/0100. Pokud byste se chtěli zapojit i vy, do zprávy pro příjemce uveďte svůj
e-mail. Získáte tak vstupenku na slavnostní
promítání, které se uskuteční 18. února 2017
v divadle Barka.
J. Spěšný
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Pozvánka

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

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

OTEVÍRÁME 1. 1. 2017

NYNÍ JE MOŽNÉ OŠETØENÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVÌ

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

inzerce

Skupinové lekce pro širokou veøejnost
KCL Kotlanka, Kotlanova 7, Líšeò

pondìlí 18 h – PILATES – páteø, klouby, bøicho, hýždì
úterý 18 h – POWER

YOGA – protahování, relaxace
ètvrtek 19:15 h – POWER CORE – spalování tukù, bøicho, hýždì
www.fitclubvalerie.cz
www.facebook.com/fitclubvalerie
• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

STAÈÍ

ZAVOLAT

• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ

E

ÁM
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
T
S
Á U
Z

70.000 KÈ
840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.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
10
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inzerce

, Navštivte nás

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Otevírací doba:

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

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

Nyní novì:
ROZVOZ VYBRANÉHO ZBOŽÍ (zdravotní
pomùcky a potravinové doplòky), které nemá
lékárna skladem, ZDARMA AŽ DO DOMU.
Službu poskytujeme po tel. èi osobní domluvì.
Platí pro Líšeò a blízké okolí.

Èeskomoravská Bezpeènostní
Agentura spol. s r. o.

pøijme
pracovníky ostrahy
do Brna-Líšnì

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč,
smrk 450 Kč, výška 160–200 cm. w: fb.me/stromky, t: 702 909 454.
 Bazar na rohu Táborské a Geislerovy 1 (vedle optiky). Akce:
výrazné slevy na veškeré zboží do konce listopadu. T. 603 453 450.
 Prodám nebo pronajmu garáž za 210 000 Kč (1200 Kč měsíčně)
mezi ulicemi Zikova–Elplova. Tel. 734 171 890.
 Bezpečnostní služba přijme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň,
vhodné pro ID a SD, podmínkou práce s PC. Nabízíme mzdu až
80 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis. Kč. Tel.: 773 087 670.
 Ke koupi sháníme dům v Líšni. RK nevolat. TEL. 605 514 210.
 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.
 Hledáme na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo SMS: 728 945 527.



vhodné i pro OZP,
možnost práce i na DPP



mzda 65 Kè/hod. + pøíplatky



možnost pøíspìvku na dopravu



náborový pøíspìvek až do výše
2000 Kè po zkušební dobì



778 766 030, e-mail: info@cmba.cz

 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 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.
 Hledám pronájem. Klidná část výhodou. Tel.: 739 854 956.
 Hledám pro své klienty byty, nejvíc 3+1 a 4+1. Taky rodinné domy
i ve špatném stavu. Tel.: 775 674 541.
 Pronajmu garáž – ul. Heydukova. Tel. 730 890 020.
 Nabízíme k prodeji nebo k pronájmu garážové stání v novostavbě
bytového domu na ul. Chmelnice, č. 3054/50-56. Cena 290 000 Kč,
pronájem 1200 Kč/měsíc. INEX, spol. s r. o. Tel. 777 307 307.

líšeňské noviny

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová,
značková a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
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Sport

Rozvoj areálu SK Líšeň a nová hala na ZŠ Novolíšeňská
Fotbalový areál SK Líšeň je zase
o něco modernější. Co uvidí každý, kdo
přijde, je nový ukazatel skóre u hlavního
hřiště. Konečně se nebudou muset návštěvníci za slunečného počasí při pozdním příchodu na zápas hned ptát, kolik
to vlastně je a kolikátá je minuta! Co
uslyší každý, kdo přijde, je nové ozvučení hlavního hřiště. Střídání, karty, průběžné výsledky a další informace od
moderátora zápasu tak uslyší i diváci na
tribuně u restaurace! Co vidět není, ale
pro chod klubu je neméně důležité, je
nový systém měření a regulace solárních
panelů, tepelných čerpadel, řízení podlahového vytápění a sprchování i vzduchotechniky v tribuně a především další
nová kabina v druhém patře hlavní tribuny. Hlavní podíl na dokončeném díle
má Jihomoravský kraj, protože v posledních dvou letech věnoval na tyto práce
2 miliony korun, dík patří i sponzorům,
kteří přispěli buď prací či finančními
prostředky.
Náměstek hejtmana Marek Šlapal
při příležitosti otevření další části tribuny předal pro potřeby více než 350 mládežnických hráčů SK Líšeň tréninkové
pomůcky v hodnotě 100 000 Kč. Jeho
stranický kolega Roman Sklenák navíc
oznámil, že zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň schválilo výstavbu nafukovací přetlakové haly na hřišti při ZŠ Novolíšeňská. Ta umožní ještě víc prohloubit
vzájemnou spolupráci mezi SK Líšeň
a školou, která pomáhá vychovávat mladé fotbalové naděje. Tréninky totiž
umožní i během podzimní, zimní a jarní
části sezóny.
Michal Šebela

SK Líšeň v listopadu
na domácích hřištích
So 5. 11.
muži A – Hlučín 14.00
U 15/14 – FŠ Třebíč 10.00/11.45
hř. Podolí
Ne 6. 11.
muži B – Přímětice 11.30
muži C – Lokomotiva 14.00
Ne 13. 11.
U 17/16 – Hlučín 10.00/12.15
Ne 27. 11.
U 17/16 – Fr. Místek 10.00/12.15

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Líšeň
pořádá

Turnaj ve stolním tenisu
neregistrovaných

Datum:
Místo:
Zahájení:

sobota 19. 11. 2016
malý sál sokolovny Belcrediho 27, Líšeň
8.30 hod. • Prezence: 8.00–8.30 hod.

Startující: 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.
Partnerem akce je
Městská část Brno-Líšeň.
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