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Na Kostelíèku se stavìt nebude!
Prosadili jsme první stavební uzávěru
od sametové revoluce v Brně
Mojí dlouhodobou snahou bylo a je ochránit Kostelíček a jeho
nejbližší okolí. Podařil se nám další velmi významný krok, a to
vydání stavební uzávěry na Kostelíčku. Jedná se o první vydanou
stavební uzávěru v novodobé historii Brna. O průlom, kdy Líšeň
může posloužit jako vzor pro ostatní městské části, pokud chtějí
ochránit významné lokality na svém území. Trvalo to téměř čtyři
roky, ale ukázali jsme, že pokud je samospráva dostatečně odhodlaná a vytrvalá, tak to nakonec jde.
Stavební uzávěra bude platit do doby pořízení regulačního plánu, který musí schválit a projednat především vlastníci pozemků.
Nicméně jsme získali potřebný čas pro jednání, abychom lokalitu
řešili jako celek. Následně pak bude regulační plán sloužit jako
podklad pro líšeňskou radnici, aby se postavila nesmyslné, nebo
nevhodné výstavbě mezi ulicemi Podlesná a Kostelíček.
Bohužel magistrát vyjmul parcely u ulice Podlesné, neboť
vlastník nejenže nesouhlasil s celkovým pojetím lokality, ale avizoval, že učinil kroky k okamžité další výstavbě. Magistrát z obavy
budoucích soudních sporů a případné finanční kompenzace ustou-

pil a tyto pozemky vyjmul. Přesto však jde o výjimečnou událost
a jedinečnou šanci pro pozitivní ovlivnění výstavby v tomto území.
Společný cíl a úsilí vedlo líšeňskou samosprávu k podání žádosti o pořízení regulačního plánu a stavební uzávěry Kostelíček.
Nicméně nesmíme zapomínat na podporu mnoha občanů a osobností, kteří pomohli tento záměr prosadit na Magistrátu města
Brna.
Děkuji za občanskou iniciativu a petiční činnost paní Martiny
Svobodové-Lacinové a Pavly Dombrovské, kterou pomohly problematiku zviditelnit a problém přiblížit mnoha občanům Líšně.
Za zpracování podkladů pro samosprávu Líšně děkuji paní architektce Markétě Hoskovcové. Radním města Brna děkuji, že se nebáli a vyslyšeli žádost líšeňských zastupitelů a vyhlásili stavební
uzávěru. Díky patří také náměstkovi Martinu Anderovi a předsedkyni Komise investiční a rozvoje města Brna, paní architektce Haně Kašpaříkové, oba velmi výrazně napomohli schválení stavební
uzávěry a jejímu projednání v samosprávných orgánech města
Brna. Stavební uzávěra není cílem, ale příležitostí, jak tuto lokalitu
do budoucna efektivně ochránit.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Zprávy z radnice
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Kouř v sídlišti už nebude obtěžovat spoluobčany

rádelna v budově bývalých jeslí na ulici Hochmanově, privatizovaných počátkem 90. let, využívala posledních sedm let kotel na
pelety. Kouř vícekrát denně obtěžoval obyvatele okolní zástavby, kteří často vyjadřovali nespokojenost a požadovali sjednání nápravy.

Opakovaně jsme jednali se zástupci prádelny Robka, aby odstranili kotel na pelety. Bohužel
tato jednání byla dlouhodobě neúspěšná. Snaha
o zásah ze strany státní správy, tedy životního
prostředí, dopadla také bezvýsledně, neboť kotel
na pelety je považován za ekologický zdroj tepla,
avšak produkuje během počáteční fáze zatápění
hustý, štiplavý kouř.
Občané sepisovali petice, osobně si stěžovali a obec byla bezmocná. Provozovatel prádelny Robka měl všechna
potřebná povolení a já cítil bezmoc, protože jsem nebyl schopen občanům v dané chvíli pomoci.
Situace se obrátila v červnu letošního roku, kdy majitel Robky
potřeboval souhlas obce v majetkové záležitosti, dle nového občanského zákona. V tuto chvíli nastala příležitost opětovně vstoupit do
jednání.
Tuto příležitost jsem s podporou a souhlasem radních Líšně
v plné míře využil. Proběhlo několik jednání, kdy jsme si vzájemně
vyjasnili požadavky a provozovatel byl seznámen s podmínkami
obce, opřené o přání občanů, aby provozovatel peletový kotel odstranil.
Jsem rád, že se záležitost podařilo nakonec vyřešit smírně a provozovatel prádelny Robka v září odstavil kouřící kotel, tedy zdroj
kouře, a nahradil jej novým plynovým kotlem.
Břetislav Štefan, Váš starosta
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Vážení rodiče a žáci ZŠ a MŠ Horníkova

ěstská část Brno Líšeň již před časem zařadila Vaši školu do
plánu oprav a rekonstrukce. Technický stav budovy, ač zvenku
vypadá dobře, podpořený stavebním průzkumem nám ukázal, že
budovu je nutno zrekonstruovat celou i včetně částí, které to na

první pohled nevyžadují. Z projektové dokumentace vyplynulo, že
tato velká a kompletní rekonstrukce by stála tolik, že tato suma je
i pro městskou část, jako je Líšeň, v běžném rozpočtu nezařaditelná

a tak jsme požádali magistrát města Brna, aby
rekonstrukci zahrnul do svých plánovaných
investičních akcí. I tak na městskou část zůstává spolupodíl 18 mil. Kč. K tomu jsme dodali projektovou dokumentaci včetně demografické analýzy a prognózy obsazenosti
školských zařízení v naší městské části a dokladovali jsme potřebu a nezastupitelnost ZŠ
Horníkova v tomto systému.
Naše snaha se letos dočkala svého ovoce a město Brno zařadilo
potřebnou částku do svého rozpočtu. Tato, po doplnění o dotace z evropských fondů a náš spolupodíl, umožní od příštího roku začít rekonstrukci. Obnova školy bude probíhat sice po etapách, přesto však
za provozu. Jejím výsledkem bude nový obvodový plášť, střecha,
okna a pro Vás důležité nové interiéry a sociální zařízení. Nová vzduchotechnika, hlavně ve třídách, posune Vaši školu v hygienických
normách a komfortu do 21. století. Nový systém topení, výměny
vzduchu a rekuperace přinese do budoucna i úspory v provozu školy.
Vedení školy i úřadu městské části Vás bude o všem, co se týká rekonstrukce, včas a pravidelně informovat.
Ing. Jaromír Talpa, 1. místostarosta

Z dopisů čtenářů...

V

rámci projektu Dáme na vás, který organizuje město Brno se dostal do listopadového finále také jeden z líšeňských návrhů –
Komunitní přírodní zahrada pro děti a jejich
rodiče na městečku v Líšni. Jedná se o projekt
zaměřený především na malé děti, které už
nebaví hřiště a parky. Přírodní zahrada funguje v souladu s přírodou a tak se zde děti naučí, jak ji lépe chránit. V rámci projektu bylo
navrženo několik prvků, které by měly oživit
místo za plechovým plotem u zastávky auto2

busu na nám. Karla IV. Jednalo by se o dočasný projekt, jelikož je dle územního plánu pozemek určen k zástavbě. Ve staré Líšni je ale
takovýchto lokalit jen hrstka a proto bychom
byli rádi, kdyby se tento dostupný pozemek
otevřel veřejnosti, která by se zde mohla také
realizovat. Může posloužit i organizacím jako
jsou školky, dětské kluby, rodinná centra –
organizované skupiny by mohly zahradu využívat v dopoledních hodinách, odpoledne by
pak mělo být zaměřeno na děti a jejich rodiče,

prarodiče a všechny ty, kteří nemají možnost
využívat vlastní zahradu, nebo se jen chtějí
inspirovat prvky přírodní zahrady. Na více
podrobností se můžete podívat přímo na web
http://damenavas.brno.cz/projekt/?id=322,
všechny projekty budou také prezentovány
na náměstí Svobody a to v termínu od 1. do
22. 11. Pokud vás projekt zaujal hlasujte pro
něj prosím v listopadovém finále přímo na
webu Dáme na vás.
Andrea Ondrůjová
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Významné sokolské jubileum

Marvánek hrál seniorům

Od založení nejstarší společenské organizace v naší obci, TJ Sokol
Brno-Líšeň, uplyne letos 125 let. Sokolská jednota prožila s obcí
všechny společenské vzryvy od roku 1892, období národnostního
uvědomování, státotvorných postojů i rozvíjení občanské společnosti
přerušované světovými válkami a totalitárním režimem. Sokolové se
ohlédnou za svou historií a posoudí svoji současnost na veřejné valné
hromadě v sobotu 25. listopadu tr. od 17 hodin v malém sále sokolovny. Zvou na ni nejen členy jednoty, ale i všechny zájemce o život na
sokolovně. Součástí programu bude i křest a prodej publikace „Líšeňský Sokol v proměnách času“.
Rostislav Brzobohatý

Osmého října se náš divadelní spolek Marvánek opět vydal na
přespolní cesty, tentokrát do nedalekých Jedovnic. Vyrazili jsme
s produkcí naší první pohádky do místního Domova s pečovatelskou
službou, kam nás pozvala jeho ředitelka, paní Jitka Tesařová.
Jsme vždycky rádi, když můžeme hrát těm, pro které to znamená
něco víc než jen ukrácení volné chvíle, a tudíž je nám úplně jedno, že
tyto akce pořádáme jako benefici, na své náklady.
Hrajete-li divadlo pro děti nebo pro staroušky, vidíte, že to pro ně
není jen sledování hry. U dětí pracuje fantazie a emoce, nechají se
spontánně vtáhnout do děje a příběh prožívají, jako by v něm byly.
U seniorů zafunguje návrat do dětství. Je to kouzelný okamžik, kdy
vidíte, jak se zajiskří v očích, rozjasňují se tváře, objevuje se úsměv,
mizí vrásky i léta. V Jedovnicích se nám povedlo našim divákům
vrátit čas, rozjasnit tváře a vykouzlit nejen úsměv, ale i dlouhotrvající
smích.
Odpoledne v Jedovnicích se vydařilo a vždy se sem rádi budeme
vracet.

Líšeňský Sokol v proměnách času

Bc. Jaroslava Lánová
Líšeňský divadelní spolek Marvánek

Líšeňský Sokol

v proměnách času

Lesní školka Zeměkvítek

H

30.8.2017 12:55:16

ledáte školku s výhodami klasické a lesní školky? Nabízíme nové, plně vybavené zázemí, se sociálním zařízením a kuchyní,
které splňuje hygienické předpisy. V prostorách školky mají děti
kreativní hernu, stoly kde mohou tvořit nebo v klidu posvačit.
Školní zahrada s herními prvky, terasa pro stolování a hry, ovocné i okrasné stromy a keře, množství rostlin, které děti mohou
i ochutnávat a učit se pěstovat. Naučné procházky krásnou přírodou
v okolí.
Dále nabízíme:
Zkušené pedagogy, kteří se v menším kolektivu Vašemu dítěti
maximálně věnují. Rozvoj osobnosti s individuálním přístupem ke
každému dítěti. Uplatňujeme metodu Respektovat a být respektován.

Sport

Přehled domácích utkání
SK Líšeň v listopadu 2017

Využíváme prvky Montessori a Waldorfské
pedagogiky. Denní program probíhá především v přírodě. Zdravě se stravujeme s ohledem na jakoukoli dietu. Přijďte se za námi
podívat.
Do naší lesní školky přijímáme děti
2–6 let po celý rok!
Najdete nás v malebném prostředí Mariánského údolí naproti Zukalovu mlýnu.
Přijďte nás navštívit a seznámit se blíže s prostředím školky a našimi
pedagogy. Organizujeme klub maminek a dětí Zeměpoupě s pestrým
programem (konkrétní termíny na vyžádání emailem, počet maminek s dětmi omezen). Rodiče mohou využít daňovou slevu – školkovné. Více info na FB www.facebook.com/lesniskolkazemekvitek.
www.zemekvitkov.cz, zemekvitkov@gmail.com,
telefon: 723 264 589

So 4. 11.
14.30 Juniorky 2. liga – Vítkovice UT
10.00/12.15 MSDL U19 – Opava B
10.00/11.45 MSDŽ U15/14 – Kroměříž hř. Podolí
Ne 5. 11.
10.00/12.15 MSDD U18/16 – Humpolec
14.00 II. tř. muži C – Medlánky B
So 11. 11. 14.00 MSFL muži A – Uničov
So 18. 11. 13.30 MSFL muži A – Hulín
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Jesle MikroPastelka
1. 8. 2017 jsme na Poliklinice Horníkova otevřeli Jesle MikroPastelka. Jsou určeny pro rodiče, kteří chtějí pracovat ještě dříve, než
jejich dítě dosáhne „školkového“ věku. V jednom okamžiku tam mohou být jen 4 děti starší šesti měsíců a starají se o ně dvě tety. V současnosti máme kapacitu téměř naplněnou dětmi převážně od 1 do
2 let a tím tvoří poměrně kompaktní skupinu. Děti dochází do jeslí
v průměru na dva dny v týdnu, a to vidíme jako velmi dobrý začátek
jejich socializace v jiném než domácím prostředí. Díky malé kapacitě
zařízení se u nás děti cítí bezpečně a po fázi aklimatizace pobyt v jesličkách zvládají dobře.

Vybudování i provoz jsou dotovány z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích
v ČR. Partnerem bez finančního příspěvku je městská část Brno-Líšeň, která nám poskytla obecní prostory.

Miniškolka Maceška
v novém školním roce
Již pátou sezónu zahájila miniškolka Maceška na Kotlance v Líšni. Od pondělí do čtvrtka dopoledne sál KC Líšeň na Kotlance ožije
dětmi ve věku 2–4 let, které si společně s ostatními dětmi a tetami
hrají, zpívají, cvičí a tvoří. Čas strávený bez rodičů zakončí vycházkou po okolí nebo na přilehlých hřištích. Děti se pak více těší na oběd,
který maminky mohly zatím v klidu připravit.
Miniškolka Maceška je dopolední rozvíjející program pro děti bez
přítomnosti rodičů. Pod vedením
tet Macešek probíhá 4 hodinový
program plný aktivit, her a zábavy,
které jsou zaměřeny na rozvoj komunikace, hrubé a jemné motoriky, kreativity, osobnosti dítěte,
vztahů mezi vrstevníky, samostatnosti, zdravých návyků, spolupráce s jinými dětmi a mnoho dalšího.
Pobyt v miniškolce děti připravuje na osamostatnění se od rodičů
a usnadňuje budoucí přechod do mateřské školy.
Maceška probíhá v době od 8.30 do 12.30, pondělí–čtvrtek. Děti
mohou chodit libovolný počet dní, třeba i jeden. Záleží na potřebách
a chtění rodičů. O děti se dle počtu starají 1–2 pedagogické lektorky
s dlouholetou praxí, se zdravotnickým vzděláním nebo zdravotním
kurzem.
Více informací a přihlášky můžete získat u hlavní lektorky Ivy
Pánkové, tel.: 777 594 031, e-mail: maceskakotlanka@luzanky.cz
nebo se zastavte osobně na Kotlance. Přihlásit se je možné v průběhu
celého roku. O miniškolce Maceška a dalších pracovištích v Brně se
více můžete dozvědět na http://maceska.luzanky.cz.
Za kolektiv lektorek Macešky
Lenka Hrdinová, koordinátor Macešky, SVČ Lužánky, pracoviště Louka

3. 12. 2017 | 1630

Kostel sv. Ji l jí
nám. Karla IV. | Brno-Lí šeň

Adve n tn í kon c e rt

Con Europae
Srdce Evropy

Oč e k áván í p říc h od u Pán ě ve stře d ově k é k ate d rá le
Gregoriánský c h orál a raný víc eh las

generální partner

Koncert se koná pod záštitou starosty
MěÚ Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Štefana
a za finanční podpory MěÚ Brno-Líšeň

partneři

Vstupné 190 Kč
Vstu p e n ky ob je d n áve jte
n a m usi a@m usi a.c z
n e b o n a te l. 72 3 962 3 43 (1 6–1 8 ).
Příp ad n ě ku p u jte n a m ístě
v n e d ě li 3. 12 . 2 017 od 1 5 30 .
www. m usi a.c z
um ěl ec ká agentura mus ia
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

SVATOMARTINSKÉ
HODY

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

Milí Líšňáci,
dovolte nám vrátit se v čase a zavzpomínat
na sobotu 23. září, kdy proběhl v LCOS Gulášfest. Ač ve znamení dešťových kapek, byl již třetí
ročník čítající 1300 návštěvníků, úspěšný. Tentokrát 12 týmů soutěžilo o přízeň odborné a divácké poroty. Nejen hovězí, ale třeba kančí, dančí
nebo i pštrosí gulášek z kotlíků mohli návštěvníci
ochutnat a dát hlas svému favoritovi. Nutno podotknout, že souboj byl velmi vyrovnaný, soutěží-

8.11.–12.11. / U FIDELA

cí byli perfektně připraveni a guláše měli uvařené
výtečně. Vítězem odborné poroty se nakonec
stal tým Restaurace U měděné pánve a divácké
poroty pak žáci třídy 4.C ZŠ Masarova. Poděkování patří sponzorům dne, mezi něž tradičně
patřili pivovar Starobrno, Restaurace U Fidela,
LCOS, Bikemax, DD centrum, Sklizeno Líšeň,
Lékárna Masarova, Neuman velkoobchod a AZ
Vercajk. Do tomboly věnovali řadu hodnotných
cen, které potěšily nejednoho diváka. Milým gestem na závěr byl počin žáků 4.C ZŠ Masarova,

kdy, stejně jako loni, vydražili vyhrané kolo z tomboly a výtěžek věnovali své škole, což vřele ocenil
přítomný pan ředitel a slíbil jim za to výlet J. Nesmíme zapomenout také na skvělou porotu, kde
zasedl pan starosta Líšně Břetislav Štefan, šéfkuchař Miroslav Husák, ředitel ZŠ Masarova Ivo
Zálešák, Soňa Vrambová Chudobová z ŽÚmB,
Pavel Žák a gulášový specialista Jan Růžička.
Všem, kdo se podíleli na organizaci dne, patří velké poděkování za příjemně strávený den
v Líšni.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
LISTOPADOVÉ VÝHODNÉ CENY
Hedelix sirup 100 ml
129,Leros Natur bylinné směsi 20 sáčků 38,Muconasal Plus 10 ml
89,Paralen Grip chřipka a bolest 24 tbl. 109,Stodal sirup 200 ml
139,Strepfen 24 ks
149,Oscillococcinum 30 dávek
579,ACC long 10 šumivých tablet
118,Stoptussin kapky 50 ml
109,Nalgesin S 30 tbl.
129,Olynth HA 0,1%, 10 ml
89,Olynth HA 0,05% pro děti, 10 ml
89,Preventan Junior ovocný mix 30 tbl 135,Multiimun sirup 330 g
299,Silymarin 140, podpora jater, 90 cps. 162,Biopron 9 premium 30+10 cps.
239,Mollers Omega 3 citron 250 ml
249,Prostamol Uno 90 cps.
549,-

18.11.
TEREZIAY
AN
COMP obce

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

ý výr
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Rakytníkový olej 60 cps. 379,B17 Apricarc s meruňkovým
olejem 50+10 cps.
319,Rakytníček multivit. želatinky
70 ks
199,-

Nezapomeňte si u nás včas objednat

Svatomartinskou husu
nebo kachnu
z farmy Rohozná na Vysočině

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

Hlíva ústřičná
s rakytníkovým
olejem
60+60 cps.
339,-

Přijímáme objednávky

2.11.–26.11.
STEAKOVÁ
NABÍDKA…
…aneb poskládej si
svůj talíř

BURGER MĚSÍCE
OSTRICH BIG SUPER
CHEESEBURGER
SE ZDRAVÝM PŠTROSÍM
MASEM

u

fid
ela

8.11.–12.11.
SVATOMARTINSKÉ HODY
husí speciality,
svatomartinská vína a pivní
13°speciál Krušovice

CE
RESTAURA

Listopad 2017

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

centrum
Drogerie a domácí potřeby

NOVINKY

NIVEA
Antioxidační krém
URBAN SKIN DEFENCE
denní/ noční/
minutová maska
50ml

NIVEA
Energizující denní
krém proti vráskám
Q10 plus C
50ml
denní/ noční

99 Kč

179 Kč

ELEKTROKOLA

S DLOUHÝM DOJEZDEM

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 hod., So: 9–14 hod.

Školství
naplánovaná podzimní přespávačka. Děti se
mohou těšit kromě přespání v prostorách našeho útulného klubu také na kamarády, netradiční hry a jak už to na přespávačkách
v Oratoři máme, můžeme se také těšit na nějaké překvapení.

Co je to SaVIO?

Stalo se

Stolní tenis v Salesku má již svoji
tradici

Začátek nového školního roku byl v našem
středisku, mimo jiné, také ve znamení ping-pongu, proběhly zde hned dvě akce.

Koncem září jsme uspořádali bodovací turnaj mládeže Brněnského spolku stolního tenisu. Jedná se o turnaje pro děti, které ještě
všechny nehrají pravidelnou soutěž, ale
v různých organizacích se začínají tomuto
sportu věnovat. Celkem je uspořádáno šest
takových turnajů během školního roku. Nedílnou součástí jsou medaile, poháry pro vítěze a samozřejmě umístění v celoročním
bodování. Cílem je povzbudit začátečníky
k zapojení do této sportovní činnosti. Letos
probíhá teprve třetí ročník těchto soutěží
a jsme rádi, že Salesko pořádá, ve spolupráci
s Brněnským spolkem stolního tenisu, dva
z těchto šesti turnajů.
Říjnovou sobotu u nás proběhl Turnaj salesiánských středisek ve stolním tenisu. Má
stejnou myšlenku jako výše zmíněná akce,
jen umožňuje účastníkům programů v salesiánských střediscích cestovat po České republice. Sobotního turnaje se zúčastnily děti
ze středisek Praha-Kobylisy, Ostrava, Havířov a domácí, celkem 25 hráčů. Brněnští využili domácího prostředí a vyhráli ve všech
třech kategoriích (mladší, starší žáci a dorost). Tyto turnaje jsou během roku čtyři
v různých salesiánských střediscích a mají
více jak dvacetiletou tradici. Vítězové celoročního bodování se mohou zúčastnit Evropských salesiánských her mládeže. Naposledy se tyto hry uskutečnily v Bratislavě.

První letošní „scuk“ animátorů

Tábory jsou za námi a zůstaly nám jenom
hezké vzpomínky na léto. Je ale škoda se nepotkávat dál. Řekli jsme si, co s jedním podzimním úterním večerem? Rozhodli jsme se
sejít, pokecat, zahrát si nějaké hry a také se
6

něco víc dozvědět o Salesku, o organizaci,
které spousta z nás věnuje dobrovolně svůj
čas… Potkali jsme se tedy na prvním letošním setkání dobrovolníků, zaměstnanců
a jinak spřízněných duší Saleska, na takzvaném „SCUKU“. Cílem tohoto večera bylo

zorientovat se v poslání a hodnotách Saleska
a zároveň si dopřát notnou dávku smíchu,
což se nám povedlo. Příště zas!
Veronika Tomečková

Chystáme pro vás
Otevřené kluby

Na listopad plánujeme pro starší účastníky
zahájení cyklu Filmáč klubu VeSPOD, který
je zaměřen na promítání zajímavých filmů.
Klubáci si budou moci vybrat ze tří zajímavých filmů a ten, který získá nejvíce hlasů,
bude promítán. Na začátku každého promítání proběhne krátké představení filmu a na
konci promítání bude diskuse o filmu. Promítání probíhá jednou za měsíc ve čtvrtek
v rámci otevírací doby klubu (17.00–20.00).
Pro mladší členy navštěvující klub Oratoř je

SaVIO je zkratka pro „Salesiánské vzdělávací
a inspirativní okruhy“. Jedná se o vzdělávací
program určený především rodičům, ale také všem zájemcům o výchovu. Probíhá formou přednášky a diskuse s odborníky z pedagogiky a psychologie. Příležitostně i jiných
oborů. Přispívá k osobnímu růstu a zkvalitnění výchovy. SaVIO nabízí:
• podněty k osobnostnímu růstu účastníků
a ke zkvalitnění jejich výchovného působení mezi dětmi a mladými
• získání nových vědomostí a rozšíření všeobecného rozhledu
• rozvíjení citlivosti pro tělesný, duševní
a duchovní rozměr člověka
Kdy a kde probíhá:
pro školní rok 2017/2018 jsme pro Vás připravili cyklus přednášek s
Mgr. Karlem Opravilem.
Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Absolvoval
dlouhodobý psychoterapeutický výcvik SUR
a výcvik v systemické terapii. Působil na základní škole jako učitel preventista, jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické
poradně v Kroměříži a ve Zlíně. Vedl Krizové
centrum ve Zlíně a Středisko výchovné péče
taktéž ve Zlíně. Speciální pedagog, etoped
s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na
mezilidskou komunikaci, rizikové chování
dětí a mládeže. V současnosti působí jako
vedoucí Střediska výchovné péče HELP
v Uherském Hradišti a jako lektor mnoha
seminářů po celé České republice.
První přednáška se konala v říjnu pod názvem Jak přežít výchovu svých dětí…
Jak vychovávat dítě, aniž mu utrhneme hlavu. Účastníci se naučili, jak se domlouvat, jak
nastavit hranice, jak se připravit na pubertu,
co dělat a nedělat, když se z našeho dítěte stává „neřízená střela“.
Druhá přednáška se koná ve středu 15. 11.
v 19.00 ve sportovním sále Saleska na téma
Máma s tátou se už nemají rádi…
Co si jako rodiče musíme hlídat, na co si dávat pozor, když se partnerské cesty rozejdou.
Rodiče se naučí, jak se chovat při partnerských krizích před dětmi a co dělat a nedělat
v předrozvodové a porozvodové fázi, aby minimalizovali ubližování dětem.
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Seniorský klub RÉVA
PROgRAM PRO VeřejNOST

KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Místo konání: Volnočasové centrum KOTLANKA
Kotlanova 7, Brno-Líšeň
ČTVRTeK 2. LISTOPADU 2017 od 14.00 hod.
14.30–15.30 hod.: Sousedské vztahy v paragrafech a malý Halloween
Beseda s odborníky Občanské poradny Dialog s diskuzí. I dýně budou...

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

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

16.00–17.00 hod.: Kurz cvičení pánevního dna

2. lekce: Praktický nácvik cvičení pánevního dna (posilování, relaxace) a správného
držení těla. (Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

ČTVRTeK 9. LISTOPADU 2017 od 14.00 hod.
14.00–18.00 hod.: Pleteme, háčkujeme a vyšíváme

Popovídáme, předáme si zkušenosti a vytvoříme něco hezkého pro děti z líšeňského
Klokánku.

15.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

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

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

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

AKCE
Čtvrtek 9., 16., 23., 30. listopadu 2017; 14.30–17.00 hod.
NUTRIČNÍ PORADNA NA KOTLANCe
Individuální konzultace s nutričními terapeuty Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity: správná skladba a úprava stravy, výběr potravin, údaje na obalech,
redukce tělesné hmotnosti, další z oblasti výživy a potravin. Poradenství je zdarma.
Možnost rezervace termínu na tel.: 734 313 653 nebo e-mail: reva@kclisen.cz.
Místo konání: Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

Pondělí 20. listopadu 2017, sraz v 12.45 hod.
u hlavního vchodu Kraví hora 2, Brno
eXKURZe DO BRNĚNSKÉ HVĚZDÁRNY A PLANeTÁRIA

Prohlídka budovy, pozorovatelny s dalekohledy, Exploratoria s výstavou o vesmíru,
ukázka zázemí a projekce v sále digitária.
Rezervace nutná na tel.: 734 313 653 nebo e-mail: reva@kclisen.cz.
Vstupné 50 Kč – hrazeno u vstupu do Hvězdárny.

ZMĚNA PROgRAMU VYHRAZeNA

líšeňské noviny

LISTOPAD
2017

Spolky a sdružení

ČTVRTeK 16. LISTOPADU 2017 od 14.00 hod.
Seniorská akademie s Městskou policií Brno a Městskou policií Rosice
14.30–16.00 hod.: Prevence násilné kriminality
Přednáška Luboslava Fialy, preventivně informační oddělení MP Brno.

16.00–17.00 hod.: Zvládání krizových situací, sebeobrana

Praktická výuka s Ing. Petrem Hubem, velitelem MP Rosice. Vhodný oděv s sebou.

ČTVRTeK 23. LISTOPADU 2017 od 14.00 hod.
14.00–18.00 hod.: Pleteme, háčkujeme a vyšíváme

Popovídáme, předáme si zkušenosti a vytvoříme něco hezkého pro děti z líšeňského
Klokánku.

16.00–17.00 hod.: Kurz cvičení pánevního dna

3. lekce: Praktický nácvik cvičení pánevního dna (posilování, relaxace) a správného
držení těla. (Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

ČTVRTeK 30. LISTOPADU 2017 od 14 hod.
14.30–15.30 hod.: Advent v Révě – Černá kuchyně za bílého dne
Beseda s PhDr. Irenou Loskotovou, Ph.D. z Ústavu archeologie a muzeologie MU
o přípravě pokrmů a jejich konzumaci v každodenním provozu středověké domácnosti.

15.30–18.00 hod.: Adventní dílnička
16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

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

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

KONTAKTY A INFORMACe:

Kulturní centrum Líšeň CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: reva@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz

www.kclisen.cz
V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka, Kondiční
a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.
Provoz a program Seniorského klubu Réva zajišťuje Kulturní centrum Líšeň,
příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň. Na přípravě programu spolupracujeme s Rodinným
centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto subjekty jsou
zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné a dostupné
volnočasové aktivity pro seniory.
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Kam v Líšni
1. 11.–30. 11. „Hlína za nehty“ Líšeňská pasáž zve na výstavu Hany Sosíkové.
2. 11. 14.30 Sousedské vztahy v paragrafech a malý Halloween.
čtvrtek		

Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

2. 11.

16.00 Počítačová poradna.
čtvrtek		
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

2. 11.

16.00 Kurz cvičení pánevního dna.
čtvrtek		
Kotlanova 7 (Kotlanka). Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.

3. 11.

19.00 Cimrman Revival Sivice: Afrika aneb Češi mezi lidožravci.
pátek		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné v předprodeji: 150 Kč Smsticket a Kotlanka.
		
Vstupné na místě 170 Kč studenti a senioři. Vstupné na místě 200 Kč dospělí.

4. 11. 9.00-12.00, 13.00-15.00
sobota		
Burza zimních

sportovních potřeb, oblečení a obuvi. ZŠ Horníkova.

6. 11.

15.00-16.30
pondělí		
Kurz UBRÁNÍM SE! Majetková
		
Spolek Presafe, Kotlanova 7 (Kotlanka).

trestná činnost.

7. 11.		
úterý		

Večerní keramika pro dospělé již s vánoční tématikou
21. 11. glazování – více informací na www.salesko.cz. Salesko, Kotlanova 13.

8. 11.

8.00
středa		

prezentace Turnaj
TJ Sokol Líšeň.

9. 11.		

Uspávání zvířátek – od 16.45 malé tvoření a podávání čaje uvnitř i venku, od 17.30

čtvrtek		
		

ve stolním tenisu neregistrovaných.

krátký program na venkovním hřišti a průvod s lucerničkami ke zvířátkům. Vstupné dobrovolné,
vstup do areálu od dětského hřiště. Lucerničku nebo lampion s sebou. Salesko, Kotlanova 13.

10. 11.

16.30 Lampionový průvod. Konečná autobusu Mariánské údolí, vstupné dobrovolné
pátek		
(za nepříznivého počasí se nekoná) RC Pastelka.

10. 11.

18.30 Svatomartinská zábava.
pátek		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 190 Kč.

11. 11.

9.00-12.00 Dětská
sobota		

burza. ZŠ Horníkova.

11. 11. 19.00 Ve státním zájmu. Divadelní spolek Nahoď Vranová.
sobota		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 100 Kč.
11. 11.		
sobota		

Výstava psů voříšků a psů bez PP.

4. ročník, KK Zetor Jedovnická 7a.

13. 11.

15.00–16.30
pondělí		
Kurz UBRÁNÍM SE! Podvody
		
Spolek Presafe, Kotlanova 7 (Kotlanka).

14. 11.		
úterý		
		

na seniorech.

Kurzy Alfa (stručný, ale souhrnný úvod do praktického křesťanství).
Více na kohoutkova.h@gmail.com.
Nadace pro radost, Horníkova 34a. Vstup zdarma.

15. 11. 19.00 Máma s tátou se už nemají
středa		
Salesko, Kotlanova 13, program SaVIO.

rádi… Přednáška s Mgr. Karlem Opravilem.

15. 11. 18.00 Přednáška o energetické psychologii. David Bulva, terapeut energetické
středa		
psychologie a EFT. Vstupné 100 Kč, přihlášení na www.pastelka.net.
		
RC Pastelka, nám. Karla IV. 4/4
16. 11.		
čtvrtek		
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ČTVRTKOVÁNÍ.

Mikulášské sáčky. Salesko, Kotlanova 13, Klub rodičů.

líšeňské noviny

Kam v Líšni
16. 11.

18.00 Vážná hudba na zámku.
čtvrtek		
Zámek Belcredi, Pohankova. Vstupné 50 Kč (studenti a senioři), 100 Kč dospělí.

18. 11.		

sobota

Farmářské trhy. Ulice Jírova.

18. 11.

10.00-14.00, 15.00-19.00
sobota		
Víkendové taneční kurzy pro dospělé.
		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Cena 800 Kč pár/kurz.

19. 11.

16.00 Divadlo Líšeň: Sávitrí.
neděle		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč, představení je vhodné pro děti i dospělé.

20. 11.

15.00–16.30
pondělí		
Kurz UBRÁNÍM SE! Násilná
		
Spolek Presafe, Kotlanova 7 (Kotlanka).

trestná činnost.

22. 11. 17.00 Příběhy líšeňských pamětníků. Křest publikace. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.
středa		
Vstup zdarma. Slavnostní křest 2. vydání vzpomínek líšeňských seniorů vzniklých
		
ve spolupráci s místními středními školami a líšeňskými spolky.
24.–26. 11. Od 10.00 Festival Divadelní Baf! DĚLŇÁK, Klajdovská 28.
28. 11. 9.00–12.30
úterý		
„Primánem na zkoušku“.
		

28. 11.

Workshop pro žáky 5. tříd ZŠ. Gymnázium AKADEMIA, Rašelinová 9.

10.00 Divadlo KATO: Pohádka O
úterý		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč.

Terezce a Matějovi.

30. 11. 10.00–12.00, 16.30–17.30, 17.30–18.30
čtvrtek		
Výroba adventních věnců.
		
Salesko, Kotlanova 13. Cena: 60 Kč, přihlašování od 16. 11. přes recepci.
1. 12.

18.00-19.00, 19.00-20.00
pátek		
Výroba adventních věnců.
		
Salesko, Kotlanova 13. Cena 60 Kč, přihlašování od 16. 11. přes recepci.

1. 12. 18.00 Klokánci na led. Benefiční koncert pro Klokánek.
pátek		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.
2. 12. 17.00 Adventní koncert Nadace pro radost.
sobota		
Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny. Salesko, Kotlanova13. Vstupné dobrovolné.
5. 12. 17.00 Setkání s Mikulášem. RC Pastelka, zahrada Orlovny, Holzova 7.
úterý		
Vstupné 50 Kč za dítě (za nepříznivého počasí se nekoná).
Do Líšně se sjede šestnáct divadel

P

rvní adventní víkend bude v líšeňském Dělňáku ve znamení divadla. Od 23.
do 26. listopadu se zde bude konat Festival divadelní BAF!, který přivítá šestnáct představení. Diváci budou moci zhlédnout divadla z Brna a okolí, například
z Břeclavi, Hodonína či Syrovic, ale i z celé republiky – z Mostu, Prahy či Loun.
Žánr vystoupení není nijak omezen, organizátoři se naopak snaží o co největší
pestrost, lze se tak těšit na veselé komedie, dramata, satiru, hry autorské i již dávno
napsané, české i světové. Přijedou jak divadla nová či začínající, tak soubory, které
již v amatérském světě něco znamenají a sklidily mnohé divácké úspěchy.
Každé představení bude hodnotit „porota“ složená z odborníků, tato hodnocení
budou veřejná a mohou se do nich zapojit i samotní diváci. A kdy jindy zažijete, že
můžete říct svůj názor přímo tvůrcům představení!
Detailní program bude zveřejněn na webu www.divadelnibaf.cz nebo na webových stránkách Kulturního centra Líšeň www.kclisen.cz.
Alexandr Průša

líšeňské noviny
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DĚLNÁK, KOTLANKA

a další podzimní místa v okolí…
LISTOPAD 2017

KDY
JDU

PÁTEK 3. LISTOPADU
Vstupné v předprodeji: 150 Kč
od 19.00 hod.

Vstupné na místě: 170 Kč (studenti

a senioři), 200 Kč (dospělí)
CIMRMAN REVIVAL
SIVICE: AFRIKA ANEB ČEŠI MEZI LIDOŽRAVCI
Cimrmanova hra AFRIKA nás zavede do nitra kontinentu téměř
nedotčeného civilizací. Předprodej: Smsticket a Kotlanka.

PÁTEK 10. LISTOPADU

od 18.30 hod
Vstupné: 190 Kč
(předprodej Kotlanka a Prodejna sport. trikotů, Šimáčkova 14)

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA

Zachování tradice sv. Martina a s tím spojené svatomartinské víno a husa

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
KDY
JDU

SOBOTA 11. LISTOPADU
Vstupné: 100 Kč
od 19.00 hod.

DIVADELNÍ SPOLEK NAHOĎ VRANOVÁ:
VE STÁTNÍM ZÁJMU

KDY
JDU

50 Kč (studenti a senioři),
100 Kč (dospělí)

ČTVRTEK 16. LISTOPADU
od 18.00 hod.

KDY
JDU

VÁŽNÁ HUDBA NA ZÁMKU

Vážná hudba na zámku Belcredi je společný projekt Kulturního centra
Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno. Cyklus 7 koncertů
se koná od října 2017 do dubna 2018.

Politicko-eroticko-vědecko-filozofická komedie.

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

KDY
JDU

Vstupné: 60 Kč

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
SOBOTA 18. LISTOPADU
Cena:
10.00–14.00 / 15.00–19.00 hod. 800 Kč / pár / kurz

VÍKENDOVÉ TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Jednoduchou formou Vás TK Stabil Brno naučí tančit základní společenské tance
(waltz, tango, valčík, foxtrot), abyste vypadali dobře na tanečním parketu.
Jedná se o dva samostatné kurzy (dopolední a odpolední).

STŘEDA 22. LISTOPADU
od 17.00 hod.

Vstup zdarma

KŘEST PUBLIKACE PŘÍBĚHY LÍŠEŇSKÝCH PAMĚTNÍKŮ
Slavnostní křest 2. vydání vzpomínek líšeňských seniorů vzniklých
ve spolupráci s místními středními školami a líšeňskými spolky.

KDY
JDU

DIVADLO LÍŠEŇ: SÁVITRÍ

Vizuálně silný obraz barevných pohyblivých stínů na velkém plátně o lásce
a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze zajetí smrti.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
KDY
JDU

NEDĚLE 19. LISTOPADU
od 16.00 hod.

ČTVRTEK – NEDĚLE 23.–26. LISTOPADU
od 10.00 hod.

KDY
JDU

Vstupné: dle festivalu DivadelníBAF! (www.divadelnibaf.cz)

FESTIVAL DIVADELNÍ BAF!

Slavnostní křest 2. vydání vzpomínek líšeňských seniorů vzniklých
ve spolupráci s místními středními školami a líšeňskými spolky.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
KDY
JDU

ÚTERÝ 28. LISTOPADU
od 10.00 hod

Vstupné dobrovolné
Vstupné: 60 Kč

POHÁDKA PRO DĚTI
DIVADLO KATO: O TEREZCE A MATĚJOVI

Pohádka vypráví o pyšné princezně Terezce, která v den svých narozenin
vyžene svého milého Matěje do světa, aby šel pro ni uloupit šperky.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

KLOKÁNCI NA LED –
BENEFIČNÍ KONCERT PRO KLOKÁNEK
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KDY
JDU

Vystoupí školní pěvecké sbory ZŠ Holzova Cvrčci a DoTicha, violoncellové
kvarteto Four C, akustické duo Momenty a Garáž Band. Doprovodný
program: vánoční výrobky dětí z Klokánku, keramické výrobky Johanky
Strnadové a Radky Pešové, prodejní výstava fotografií spolku Foto-Líšeň.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
tel: 544 210 182, mobil 731 117 114,
e-mail: recepce@kclisen.cz
kulturnicentrumlisen www.kclisen.cz
předprodeje:

PÁTEK 1. PROSINCE
od 18.00 hod.

Změna programu vyhrazena!
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň.

partneři:

líšeňské noviny

Premiéra hry – Jak se Líšeň stala slavnou aneb Pravda o Napoleonovi

P

rvní rok činnosti našeho divadelního
spolku Marvánek se naplnil a výsledek
celoročního úsilí předvedeme divákům v sobotu 9. 12. 2017 večer od 19 hodin premiérou
naší hry „Jak se Líšeň stala slavnou, aneb
Pravda o Napoleonovi“, kterou uvedeme na
naší domovské scéně, v líšeňském „Dělňáku“.
Celá hra je pojata jako líšeňská taškařice
o dvou dějstvích. Tématem je pobyt Napoleona I. Bonaparte v Líšni. Podle ústních podání a legend se měl Napoleon objevit v Líšni
a Líšňáci jej chtěli údajně zajmout a předat
svému císaři. Na tyto prameny jsme hravou
líšeňské noviny

formou navázali a výsledek můžete posoudit
sami. Při zkouškách nám nejdříve bylo trochu úzko, jelikož jsme chtěli, aby hra byla komedie, aby se u ní divák smál a bavil. A nám
ze začátku hra tak vtipná nepřišla. Ale čím
víc jsme se oprošťovali od pouhého odříkávání textů a čím víc jsme se dokázali ponořit
do jednotlivých rolí, tím veseleji na zkouškách bylo a jsme přesvědčeni o tom, že každý
divák této hry si v ní najde něco, co ho určitě
přiměje k smíchu.
Premiéře bude předcházet od 18.00 hodin výstava fotografií ze zkoušek, z předcho-

zích vystoupení našeho divadla a z historie
divadelnictví v Líšni a samozřejmě nemůže
chybět ani bohaté, a to ryze tematicky zaměřené občerstvení.
Dovolujeme si Vás tedy tímto pozvat na
premiéru naší hry. Vstupenky v ceně 100 Kč
je možno zakoupit v předprodeji v KCL Líšeň, formou Smsticketu a samozřejmě i na
„Dělňáku“ před premiérou.
Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že si
večer s naší hrou užijete stejně tak, jako my
hraní ve Vaší společnosti.
Členové Marvánku
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Školství

ZŠ Holzova
Velké projekty na ZŠ Holzova startují
S příchodem školního roku jsme na naší škole přivítali nové žáky,
nové posily pedagogického sboru a také jsme odstartovali hned dva
velké projekty, jejichž realizace bude probíhat nejen letos, ale i v několika příštích letech.
První projekt se nazývá Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně a je podpořen v rámci výzvy OP VVV
Inkluzivní vzdělávání pro koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách.
Cílem tohoto projektu je plošná podpora základních škol na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání,
prevence školní neúspěšnosti, podpora začleňování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do základního vzdělávání. Úplnou novinkou pro nás bude tzv. Kroužek
aktivního občanství a sociální gramotnosti, jež bude tvořen dvěma
zástupci z každé třídy na druhém stupni. Členové kroužku se budou
aktivně zapojovat do školního života a podílet se na chodu a rozvoji
školy, budou se spolupodílet na řešení problémů školy, vzniklých
v rámci vyučování i mimo něj, budou hledat a nalézat nejvhodnější
řešení problémů žáků, komunikovat s pedagogickými pracovníky
i vedením školy, dále se budou podílet na přípravě a realizaci školních
akcí a v neposlední řadě budou naši školu reprezentovat.
Druhým projektem, do něhož se naše škola zapojila, jsou tzv. Šablony podporované Evropskou unií. Finanční prostředky ze Šablon
naše škola využívá především na přijetí školního speciálního pedagoga a na vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na čtenář-

skou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi
a na nové metody v těchto oblastech. Nemalá částka bude využita
také na doučování žáků naší školy ohrožených školním neúspěchem
a na odborně zaměřená tematická setkání a spolupráci s rodiči žáků
školy. Věříme, že i díky těmto dvěma projektům dojde především
k ještě většímu zkvalitnění výuky na naší škole, ke zlepšení klimatu
školy i k prohlubování přátelských vztahů mezi školou, žáky a jejich
rodiči. Celý článek najdete na www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny.

Holzova bude mít své noviny
Naše základní škola se letos nově zapojila do projektu „Prevence
školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ a založila
Kroužek aktivního občanství a sociální gramotnosti, který bude mít
formu Žákovské rady. Cílem je vytvořit spojení mezi učiteli a žáky
tím nejlepším způsobem. „Spojkou“ mezi Radou, učiteli a vedením
školy jsou PhDr. Nela Šimáňová a pan ředitel Mgr. Stanislav Holubář.
Do Žákovské rady vybrala každá třída druhého stupně dva zástupce,
kteří mají za úkol předávat informace do jednotlivých tříd, podávat
návrhy na vylepšení prostředí a klimatu ve škole, aby byla škola příjemným místem. Novinkou je také plánovaný tisk školních novin,
na kterém se bude podílet spolu s Žákovskou radou Redakční rada,
jejímiž členy jsou např. grafici, fotografové, šéfredaktor či reportéři.
Obsahem novin by měly být rozhovory, osmisměrky, křížovky,
komiksy, články a fotografie z akcí školy.
Celý článek najdete na www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny
Ivana Šustková a Michal Urbánek, členové ŽR

ZŠ Novolíšeňská
Adaptační kurzy na ZŠ Novolíšeňská
Začátek školního roku je vždy ve znamení doznívajících prázdnin. Děti se zaujetím vypráví svým spolužákům i učitelům nejlepší
zážitky z prázdnin a ve třídách panuje přátelská atmosféra. Toto období je proto vhodné využít k naladění žáků ke vzájemné spolupráci
a podpořit zdravé vazby ve skupině.
Již několik let přichází k nám na školu množství nových dětí zejména do 6. ročníku, proto tradičně pořádáme právě pro 6. třídy
adaptační kurzy. Jejich cílem je navázat vzájemná přátelství s nově
příchozími žáky, prohloubit ty dosavadní, ale také podpořit vzájemný vztah mezi třídou a jejich novým třídním učitelem. Tento rok jsme
navázali spolupráci s Lanovým centrem Proud na Lesné. Díky jejich
výborně připravenému programu se žáci stali konstruktéry v NASA
a vyzkoušeli si přistání vlastnoručně vyrobené rakety, zdolávali
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výšky a překonávali strach. Přitom si trénovali schopnost vzájemné
spolupráce a poskytování podpory v kritických momentech.
Tento rok se poprvé uskutečnil adaptační den také pro 1. ročníky.
Během něho se žáci pomocí různých her učili svá jména, zjišťovali
o sobě nové věci a tím se více vzájemně poznávali. Program byl cílen
především na téma přátelství. Mluvili jsme s dětmi o tom, jak vypadá
dobrý přítel, co dělá i jak si přátelství mezi sebou udržet. Nakonec
jsme se také pořádně pochválili!
Iveta Rebrová, školní psycholog

Republikové kolo OVOV
Na stadionu VUT Pod Palackého vrchem se uskutečnilo republikové kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Naši školu
reprezentovalo družstvo ve složení: Michal Hnát z 8. A, Ondřej Šlapanský, Jan Ondráček z 9. A, Sebastian Raus z 9. C, Anděla Zahradníková z 8. C, Marta Klobásková a Eva Gronichová z 9. A a Viktorie
Felklová z 9. C.
Reportáž z klání najdete na www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny.

líšeňské noviny

Školství

ZŠ Horníkova
Projekt Edison na ZŠ Horníkova
Uvědomujeme si, jak důležité je, při učení se cizímu jazyku,
poskytovat našim žákům příležitost k jeho využívání. Nejvýznamnějším jazykem dneška je nepochybně angličtina. Podobně jako
v loňském roce jsme se proto rozhodli věnovat jeden zářijový týden
projektu Edison.
Jedná se o návštěvu sedmi zahraničních vysokoškolských studentů na naší škole. Měli za úkol vést pod dohledem našich zkušených učitelů pět vyučovacích hodin denně. Letos k nám přijeli Hiba
z Jordánska, Salma z Tuniska, Sofie z Brazílie, Ting-Ting z Číny, Ana
z Chorvatska, Eva z Kypru a Akram z Iráku. Žáci měli možnost konfrontovat své znalosti palčivých problémů současného světa, které
jsou často velmi pokřiveně prezentovány v našich médiích, s autentickými zkušenostmi našich hostů.
Naše děti zjistily, že hluboká víra nemusí být v rozporu s běžným
životem. Že věřící člověk může být módním návrhářem, může se zamilovat, prostě mít i všechny starosti a chyby, jež nám jsou jako lidem
vlastní.
Vyvrcholením návštěvy bylo představení Global Village. Během
šedesáti minut přestavili stážisté spolu s našimi žáky své domovské
země. Setkání s člověkem z odlišného světa člověka nejen obohacuje,
ale konfrontuje ho i s nepříjemnými skutečnostmi. Naši stážisté například těžko chápali, že máme svůj čas doslova rozplánovaný na
vteřiny a automaticky předpokládáme, že se tomuto zodpovědnému
přístupu k povinnostem přizpůsobí. Že být někde včas je základní

L

ctností Středoevropana. Na druhou stranu si musíme přiznat, že stážisté, kteří na pódiu plakali dojetím, když zpívali píseň, přinášející
jim vzpomínky na svou vlast, pohnuli i naším srdcem, jež jsme se
naším rozumem bohužel naučili tolik kontrolovat.
Těšíme se, že si budeme moci svoji angličtinu zlepšit i příští rok,
tentokrát už ve třetím ročníku projektu Edison. Ono je důležité nejen
usilovat o dobré známky a plnit bez reptání všechny úkoly, které před
nás učitelé cizích jazyků kladou, ale i prakticky si vyzkoušet schopnost reálně se domluvit ve zkoušce, která se jmenuje Život. Celý článek najdete na www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny.
-cel-

Cesta atletického úspěchu
O tom, že v naší ZŠ jsou šikovní atleti a atletky, víme. Naši žáci se
proto zúčastnili atletického čtyřboje a vedli si opravdu skvěle. V konkurenci dvanácti škol se družstvo chlapců umístilo na pěkném
5. místě. Děvčata si vedla ještě lépe a svou konkurenci nechala daleko
v závěsu. Nejen že individuálně brala dvě medaile (1. místo mezi děvčaty patřilo Kláře Klementové a 2. místo Terce Ohnoutkové), ale vybojovaly si 1. místo a tím i postup na krajské finále do Břeclavi.
Krajské klání se dívkám opět vydařilo a zaslouženě si odvezly
cenné vítězství, a tedy i postup do republikového finále do Kolína.
Všem zúčastněným a především postupujícím (Klára Klementová,
Tereza Ohnoutková, Stela Holasová, Viktorie Úšelová, Antonie Bočková) patří pochvala za odvedené výkony a vzornou reprezentaci
školy.

Fotoarchiv Líšně

íšňáci, milovníci fotografií, historie a Líšně vůbec, rádi bychom
Vám touto cestou představili projekt FOTOARCHIV LÍŠNĚ,
který díky MČ Brno-Líšeň, Foto-Líšeň z.s. a přízni Archivu města
Brna již nějakou dobu běží a který, jak pevně věříme, se díky Vám
podaří obohatit o Vaše fotografie a snad pomůže odkrýt i některá
tajemství starých fotografií. Rádi bychom, aby tyto snímky pomohly
nám všem a generacím budoucím, uchovat a poznat Líšeň lépe v jejím
historickém vizuálním vývoji, zvycích, lidech, kráse a originalitě
vůbec. Věřte-nevěřte, ale v Archivu města Brna jsou bohužel fotografie Líšně jedny z těch nejméně početných, ve srovnání s ostatními
městskými částmi.
Co tedy chceme přesně dělat: Rozhodně Vás nechceme obrat o Vaše
fotografie, které doma po desetiletí hýčkáte a jsou pro Vás cenou
vzpomínkou na Vaše rodinné příslušníky, události v Líšni, domy
a ulice, ve kterých jste v Líšni bydleli. Rádi bychom je s Vaším souhlasem převedli do digitální podoby, přidali k nim Vaši, pokud možno,
co nejpřesnější charakteristiku o tom co nebo kdo je na fotce, kde
byla pořízena, z které doby je a kdo ji případně fotil. Je nám jasné, že
budete mít i snímky, u kterých toho budete vědět pramálo a budete

sami chtít o nich vědět víc. Díky tomu, že nám už nějaké fotografie
rukama prošly, je tu naděje, že se nám snad společně podaří co nejpřesněji výše uvedené charakteristiky doplnit. Nemyslete, že tato
výzva je směřována pouze na obyvatele staré části Líšně! Líšeňské
sídliště už tu stojí bezmála přes třicet let a fotky z průběhu jeho výstavby a začátku jeho osídlování jsou dnes skutečně pozoruhodné.
Vždyť i nyní se nestačíme divit, jak se nám celá Líšeň doslova mění
před očima.
S Vaším souhlasem budou Vámi poskytnuté snímky zařazeny do
kroniky městské části, případně použity na výstavách týkajících se
života v Líšni. Bez Vašeho dalšího souhlasu nebudou Vaše fotografie
použity k jiným než uvedeným účelům, podstoupeny dalším osobám,
zveřejněny v tisku nebo tištěných publikacích a dalších médiích,
včetně Vašich osobních dat.
Co můžete konkrétně udělat Vy: Podívejte se do Vašich rodinných
fotografických pokladů a zkuste v nich najít staré fotky Líšně, různých událostí v Líšni jako jsou hody, prvomájové průvody, oslavy
osvobození, divadelní představení, líšeňské trhovkyně… ale i třeba
pohřební průvody, které byly dříve v Líšni běžné apod. Prostě vše, co
druhým může Líšeň a život Líšňáků přiblížit a o co by jste se chtěli
podělit. Napište prosím na mailovou adresu fotoarchiv-lisen@
seznam.cz, případně na poštovní adresu radnice – Úřad Městské části Brno-Líšeň, Fotoarchiv Líšně, Jírova 2609/2, 628 00 Brno, že se
chcete zapojit do tohoto projektu s fotkami, které máte a uveďte na
sebe kontakt, my se s Vámi spojíme a domluvíme se na dalších podrobnostech. Do budoucna plánujeme, že budou pravidelné časy
a místo, kam budete moci přijít osobně s fotkami, podněty, případně
otázkami. První setkání se uskuteční v pondělí 13. 11. 2017 od 17 do
18 hodin v předsálí (vstup z atria) ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2609/2.
Zároveň bychom rádi na těchto stránkách otiskly pravidelně nějaké
tematické střípky z Fotoarchivu Líšně, pokud k tomu dáte Váš souhlas. Aktuální fotografie a alba jsou z pokladů rodiny Švehlovy.
Ing. Petra Švehlová, člen Foto-Líšeň z.s.
za správu Fotoarchivu Líšně MČ Brno-Líšeň
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Otrhej stromek
a oprav s námi
domek!
Jak na to, najdeš na

www.netbox.cz/lisen

Vintéka na Jírově 8 (vedle radnice)
Vás zve dne 11. 11. 2017
na Svatomartinská vína z naší produkce
V nabídce bude:
Müller Thurgau
Muškát Moravský
Veltlínské červené rané
Svatovavřinecké rosé
Svatovavřinecké
Modrý portugal
Ceny od 10 Kč za 1 deci. Otevíráme již v 11 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kadeřnictví na zámku Belcredi opět v provozu

UZENINY–LAHŮDKY Mirenka
Místo plné chuti

• klobásy, cigára, točeňák z udírny
• domácí tlačenka, škvarky,
maďarské výpečky
• uzeniny, sýry krajené přímo před Vámi
• VELATICKÉ PEČIVO
• čerstvé maso – vepřové, hovězí,
kuřecí, krůtí
OBJEDNÁVKY na farmářská vejce,
kuřata, kačeny, krůty...

Najdete nás:

Líšeň, Jírova 8

(40 m za Albertem, vedle vinotéky)

Odhad tržní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

!

volejte: 775 674 541
nebo o něj požádejte

20 % sleva do konce roku 2017
14

www.annamackova.cz
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Potřebujete zaplatit zálohu na byt, dům,
který si chcete koupit ?

Potřebujete prodat svůj byt, dům a máte

exekuci, která v prodeji brání ?
Potřebujete vyřešit vaše bydlení a nemáte
momentálně potřebnou hotovost ?

Potřebujete okamžitou hotovost ?
Pokud slovo Potřebujete použít i v jiném pøípadì, než
jsem vám z naší praxe uvedli, zavolejte nám, uděláme
vše, aby jste již nic NE potøebovali !

www.AIMreal.cz • tel. 602 877 220
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 VÁNOČNÍ STROMKY Z VYSOČINY, rozvoz po Brně zdarma,
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 160–200 cm, t: 702 909 454.
 Máte doma neposlušného, bázlivého, kousajícího psa a chtěli
byste to změnit? Rád Vám ukážu, jak se opět stát vůdcem smečky.
J. Opat, www.jakspravnenapsa.cz
 WEB147.CZ – Graﬁcké práce pro vaši prvotřídní prezentaci.
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LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

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

 Přijmeme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň, nepřetržitý provoz,
práce s PC. Nabízíme až 80 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis.
Kč, věrnostní odměny, dlouhodobou perspektivu. Tel.: 773 087 670.
KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.

rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

domluvíme se
na termínu
dodání

dodáme
diskrétnì

D ovoz i n ko n t i n e n è n í c h p o m ù c e k
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz

 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.
 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.

Široký výbìr pøípravkù na podporu imunity.

Napø. IMUNOCOMPLEX 30 tob. – 225 Kè, Hlíva 60 kapslí 1+1 a další.
HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

 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

STAÈÍ

ZAVOLAT

 Příjmeme pracovníky na HPP s inv. d. na zkr. úvazek. Pozice strážný,
recepční, psovod. PPH spol. s r. o., Wurmova 3, Brno, tel. 602 595 682.

Je dobré znát cenu své nemovitosti.

Vypracuji Vám odhad prodejní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %, 4× a více uveřejnění – 15 %.

líšeňské noviny
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111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz

www.romanorel.cz
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno

70.000 KÈ

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

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

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

AŽ

Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

AKCE:

3.990 Kč

původní cena
6.280 Kč

ové
koupelnavení
b
vy

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

ŠIROKÁ NABÍDKA

OBKLADŮ
a DLAŽEB

SLEVA na koupelnové doplòky

10%

platí do 30. 11. 2017

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

1 890 Kč
2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, PVC
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Sport

V

Fotbalová radost se vrátila do Líšně

e středu 11. října, tedy na den přesně, po deseti letech, kdy
tehdy divizní tým SK Líšně, senzačně porazil ve třetím kole
domácího poháru, mistrovskou Slávii Praha, se v líšeňském fotbalovém areálu, uskutečnilo exhibiční utkání mezi oběma soupeři.
Téměř tisícovka diváků sledovala souboj mezi hráči SKL Team
2007 a internacionály Slávie Praha, jejíž kolektiv měl značně vyšší
věkový průměr a oproti domácím odehrál celý zápas téměř bez
střídání. Za domácí nastoupili, až na výjimky, všichni, kteří před
deseti lety oslavili nečekaný úspěch. Samotný zápas přinesl pěkné
fotbalové momenty na obou stranách a skončil zaslouženou remízou, když na každé straně padly dvě branky – viz. statistika níže.

Celému tomuto slavnostnímu odpoledni předcházel nápad
tehdejšího a vlastně i současného kapitána líšeňského Áčka a dlouholeté opory, Rudy Čampy, sejít se s bývalými spoluhráči a po letech dát vzpomenout na slavné chvíle. A protože ani vedení líšeňského fotbalového klubu, v čele s předsedou panem Hladišem,
nebylo proti, podařilo se toto utkání uskutečnit. Za deset let se fotbalový stadion v Líšni změnil k nepoznání, vyrostla nová tribuna
se sportovním zázemím, rekonstrukcí prošly všechny kabiny
a restaurace zajišťující občerstvení pro návštěvníky fotbalových
zápasů, vznikla reprezentativní V.I.P. místnost, takže všem účastníkům středečního odpoledne bylo, kromě dobrého fotbalu, co
ukázat. A tady je nutné připomenout, že bez podpory městské části
Líšeň, města Brna, jihomoravského kraje, MŠMT a všech sponzorů, by možná nebylo co ukazovat.
Odpolední program zahájily přípravky mateřského klubu, kteří na obou polovinách travnaté plochy sehrály několik miniutkání
a tito malí hráči předváděli přicházejícím divákům všechno to, co
se učí na svých trénincích, za což si několikrát vysloužili spontánní
potlesk. Na vedlejší umělé trávě bylo připraveno pro nejmenší několik atrakcí, aby jim odpoledne pěkně ubíhalo.

O moderování hlavního zápasu se postaral sportovní redaktor
ČT, pan Petr Kubásek, který před utkáním podrobně představil
všechny aktéry a okomentoval i situace promítané na velkoplošné
obrazovce, jak z vlastního průběhu, tak záběry staré deset roků.
Domácím hráčům předal před zahájením utkání starosta městské
části Brno Líšeň, pan Štefan, upomínkové dresy, repliky, ve kterých
se hrál historický zápas.
Ve sportovním areálu v Líšni panovala dobrá a uvolněná atmosféra, po utkání proběhla tradiční děkovačka a autogramiáda všech
zúčastněných a hlavní hvězdy zápasu se nebránily společným
fotkám, o které je požádali přítomní diváci, mezi kterými byla
spousta osobností ze sportovního, kulturního i politického dění. Je
celá řada lidí, kterým by se slušelo za přípravu a organizaci tohoto
sportovního odpoledne poděkovat, protože tomuto setkání předcházelo mnoho schůzek a jednání, nad kterými tito dobrovolníci
strávili spoustu svého volného času. Protože tento výčet by byl příliš dlouhý, věřím, že každý, kdo pro tuto akci cokoliv udělal, se
v tomto textu najde a odměnou bude spokojenost všech zúčastněných. Stejné poděkování patří i sponzorům této akce, díky jejichž
pomoci se mohla uskutečnit.

A na závěr trošku statistiky:
SKL Team 2007 – Slávia Praha int. 2 : 2 (1:1)
Branky: Jaroš Jiří, Outrata Pavel – Müller Martin, Hrdlička
Tomáš. Sestava SKL 2007: Sedmidubský Tomáš, Kučera Libor, Cupák David, Čampa Rudolf, Vlček Radim, Oprchal Zbyněk, Polák
Přemysl, Pecha Petr, Buršík Tomáš, Outrata Pavel, Jaroš Jiří, Raušer Jiří, Kupský Tomáš, Krejčí Jiří, Široký Marek, Ryšánek Pavel.
Realizační tým: Smrček Bohumil – trenér, Sádlík Libor – asistent, Dostál Jiří – trenér brankářů, Král Michal – vedoucí, Hornová
(roz. Cupáková) Lucie – masér. Sestava Slávia Praha: Šimurka Juraj, Došek Lukáš, Hunal Tomáš, Ondrejčík Gustav, Filinger David,
Kalivoda David, Hrdlička Tomáš, Kuka Pavel, Janoušek Roman,
Müller Martin, Hrdlička V., Mareš Jan – manažer
Tomáš Šperka, člen výboru SKL (foto J. Prodělal)
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