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Dušičky – období, kdy se hranice mezi světem živých a mrtvých
ztenčuje, den, kdy se setkáváme s dušemi svých předků. Je to čas
vzpomínání, odpouštění i rozjímání nad vlastními životy ať už věřících lidí či světských. Napříč kontinenty se obdobný svátek s různými rituály slaví na přelomu října a listopadu a jeho historie sahá
hluboko do minulosti, neboť samotná smrt a úvahy o ní patří
k nejstarším myšlenkám vůbec. Téměř všechna náboženství jsou
založena na tom, že smrtí vše nekončí, ale dále pokračuje. Svátek
Památky zesnulých u nás v současné době slavíme 2. listopadu. Nejčastěji u nás hroby zdobíme živými květinami, které
nám připomínají, že smrtí všechno nekončí a věnec nám evokuje
nikdy nekončící koloběh života a smrti a barva jehličnanu nám
dává naději na další život a nesmrtelnost. Ohni svíček, který nechybí v Líšni snad na žádném z hrobů a vytváří tak jedinečnou atmosféru, je přisuzováno mnoho nejrůznějších významů. Symbolicky
například očišťuje duše zemřelých, smiřuje nás s odchodem blízkého i s naší vlastní smrtelností. V katolické církvi jsou rovněž
v tento den slaveny speciální mše.

Otevírací doba na líšeňském hřbitově:
leden, únor, listopad, prosinec..........................7–17 hod.
březen, říjen.....................................................................7–18 hod.
duben až září...................................................................7–19 hod.
Památka zesnulých.................................................7–19 hod.
včetně předcházející soboty a neděle

Pokud si budete chtít upravit hrob, přivést okrasnou antuku, štěrk
nebo jiné těžké předměty, nemusíte toto nosit v rukách, je možné
si na Správě hřbitovů města Brna, p.o., Vídeňská 96 (tel. 543 212 762)
půjčit klíč od brány a dle jimi stanovených pravidel si těžké věci
přivést k hrobu autem. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit
na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště dle stanovených pravidel!
Doporučení – dříve než začnete zařizovat pohřeb s uložením do
hrobu u pohřební služby, předem si odstraňte z hrobu veškerou
výzdobu, okrasný štěrk (antuku) apod. v případě, že ji budete chtít
znovu použít. Pohřební služba není sto po domluvě dodržet termín vykopání hrobu a učiní toto dle kapacit i do hodiny po vašem
odchodu z jejich prostor!!! Případně trvejte na stanovení pokuty
v objednávce ve výši věcí, které na hrobě máte a mohly by být
poškozeny.
Na výkopové práce na hrobě je záruka dva roky, proto neplýtvejte
zbytečně vlastní energií a financemi, když se hrobové místo s nově
uloženými ostatky propadne nebo vám na hrobě zůstane neúměrně velký přebytek hlíny a toto včas vyreklamujte! Správně by jste
do hrobu neměli vůbec zasahovat!

Nechť tento čas prožijete ve smíření s živými i mrtvými.
l Petra Švehlová, foto Petra Švehlová

ŽIJÍ MEZI NÁMI:
MARTA MOKRÁ
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Kompostování. Jde to i na sídlišti
Přemýšlíte, že byste chtěli udělat něco pro přírodu? Chcete pomáhat snižovat ekologickou zátěž, která vzniká v souvislosti
s naším stylem života? Je to velká vize, ale pomoci k jejímu
naplnění můžeme my všichni. Brno v nedávné minulosti instalovalo hnědé popelnice na bioodpad. Převážením však opět
spalujeme fosilní paliva a prohlubujeme uhlíkovou stopu.

V Líšni jdeme o kousek dál a podpořili jsme
komunitní kompostování

Na základě společného podnětu dvanácti domácností jsme pořídili rotační kompostér, který umožňuje zpracovávat bioodpad od
20 až 30 osob. Tento typ kompostéru má hned několik výhod. Je
opláštěný, aby se ke zbytkům jídla nedostali hlodavci. Navíc je také
zateplený, což urychluje přeměnu bioodpadu na kvalitní substrát
za vyšších teplot a zabraňuje tak vzniku plísní a odstraňuje zápach.
Společně tak pomáháme šetřit životní prostředí. Snižujeme množství odpadu vyváženého na skládky a získáváme bohaté hnojivo
vhodné pro obohacení půdy, záhonů či květináčů.
V případě přebytků využije městská část substrát k přihnojení nově vysazených stromů. Pokud máte zájem o komunitní kompostování, rád vás podpořím. Zkuste prověřit zájem spoluobčanů ve

vašem okolí a zamyslete se, kde by umístění kompostéru bylo
možné. Podejte, prosím, společnou žádost a společně zkusíme najít řešení.
l Břetislav Štefan, Váš starosta

Participativní rozpočet Dáme na Vás
Budu rád, když podpoříte projekty, které jsme navrhli do participativního rozpočtu. Záleží jen na vás, který se vám líbí. Je to
jednoduché a funguje to. Město Brno každoročně nabízí Brňanům možnost podílet se na projektech, které pak v rámci participativního rozpočtu zafinancuje. Tato aktivita se jmenuje
Dáme na vás a projekty, které budou realizovány, vybírají sami
obyvatelé města Brna. Je to jednoduché. Kdo získá během hlasování největší podporu občanů, jeho projekt je podpořen až
třemi miliony korun. Občané Líšně v tomto roce navrhují tyto
3 projekty. Budeme moc rádi, když je podpoříte. Zde je jejich
krátký popis.

Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni

Kavárna v krásném prostředí parku může být příjemným místem
k setkávání rodin s dětmi, seniorů, přátel – zkrátka všech. Proto je
důležité podporovat místa, která umožňují komunitní setkávání
a užívání si společných chvil. V Centrálním parku Rokle chybí celoroční provoz kavárny, který by zpříjemnil pobyt návštěvníkům parku, nedalekého oblíbeného dětského hřiště či „dirty parku“, kde se
každý den potkávají milovníci jízdy na kolech. Místem, kde by
mohl být projekt realizován, může být veřejný prostor vedle skautské základny. Provoz kavárny a související letní zahrádky umožní
a především zpříjemní pobyt v Rokli maminkám s dětmi, babičkám a dědečkům s vnoučaty a mladým lidem obecně. Vytvoří se
tak i potřebné zázemí pro komunitní a společenské akce, které zde
již nyní probíhají a budou přítomností kavárny podpořeny. Kavárna
v tomto městském parku bude skvělým místem pro relaxaci a zázemím pro aktivní odpočinek. Na provozních nákladech projektu
se bude finančně podílet městská část.

Ovocný sad v rokli

Líšeňská rokle prošla zásadní obnovou a občané si její zkrášlení
velmi chválí a intenzivně park využívají. Přesto mezi Líšeňskými
rezonuje názor, že by v parku byla být významnější výsadba zeleně.
Proto přicházíme s návrhem ovocného sadu, který by zeleň částečně doplnil a oživil zdejší prostor. Ovocný sad v rokli by měl renovovat velké zelené plochy, které jsou hojně využívány občany
Líšně. Stávající výsadba stromů je realizována především podél liniových prvků, což je vzhledem k velké ploše rokle škoda. V rámci
tohoto návrhu by se měl vysázet menší ovocný sad, který by zkrášlil
menší část rokle (do 1.500 m2). Ovocné stromy by měly být vyso2

kokmeny původních českých odrůd, které
jsou vhodným útočištěm pro volně žijící
hmyz i ptáky. Ovoce ze stromů by bylo volně
dostupné pro všechny návštěvníky rokle.
Vznikl by příjemný prostor například pro pikniky a odpočinek pod korunami v jarním čase voňavých stromů
plných květů. Součástí tohoto záměru je také instalace hmyzích
hotelů, které by poskytly domov užitečnému hmyzu.

Za vodou v Líšni

V projektu chceme obnovit vybrané líšeňské studny osazené ruční
pumpou, tradiční součást zdejších ulic, a propojit je vycházkovou
stezkou. Studny zároveň považujeme za cenné zdroje užitkové vody, které mohou pomoci ušetřit stále vzácnější vodu pitnou. Mezi
přední témata nejen ve většině světa, ale i v Brně patří negativní
dopady sucha a ubývání kvalitních zdrojů vody. Jedním ze způsobů, jak bojovat proti takovým jevům, je uvážlivé využívání dostupných vodních zdrojů a péče o ně. Líšeň má v tomto směru výhodu.
Může těžit z dědictví po předcích – z přítomnosti velkého množství
veřejných studní vybudovaných v průběhu minulých století. Přestože některé z těchto cenných zdrojů užitkové vody již zanikly, zůstaly zde zachovány přibližně tři desítky z nich, které jsou dosud
vybaveny ručními pumpami, i když obyčejně nefunkčními. Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi obnovili jedenáct
z nich, u nichž oprávněně očekáváme aktivní využívání místními
občany. Na třech místech dále navrhujeme vybudování vodního
prvku, který by vedl ke zvelebení veřejného prostoru. Obnovené
studny plánujeme propojit vycházkovou stezkou a opatřit je tabulkami odkazujícími pomocí QR kódů na informace o současných
i historicky důležitých vodních prvcích obce a o vodě obecně
(umístěné na webových stránkách pro ten účel vytvořených). Protože líšeňské pumpy bereme jako jeden celek, budou QR kódy
umístěny i na nerenovovaných pumpách. Stezka bude zahrnovat
i několik informačních panelů na význačných místech Líšně. Projekt vznikl za podpory a pochopení líšeňské radnice, která uvažuje
o opravě dalších studní a pump.
Pokud se vám projekt líbí, podpořte jej! Hlasování probíhá od
1. listopadu zde: www.damenavas.brno.cz . Pokud máte jiný dobrý
nápad, neváhejte ho přihlásit do příštích ročníků. Dáme na vás.
l Břetislav Štefan, Váš starosta
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
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dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.

Nicméně
aKtualitY ii. místostaRostY
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, měsíc listopad je už tradičně
odpad ze zahrady, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly
měsícem hlasování o projektech participativního rozpočtu
drobných
domácích zvířat.které
Naopak
do kontejneru
(PaRo,
damenavas.brno.cz),
bylyse
vyhodnoceny
jakonesmí
provkládat maso,
kosti,
uhynulá
zvířata, do
olejPaRo,
a obaly
z potravin,
veditelné.
Návrhy,
které
lidé přihlašují
se často
prolínají s tím, co řešíme na radnici. A proto bych se tématu chtěl
věnovat
v tomto čísle a zároveň Vás upozornit na čtyři líšeňské
ZÁŘÍ 2019
projekty, které můžete v soutěži podpořit.
Nejdříve bych chtěl upozornit, že je vhodné, aby navrhovatelé svoje návrhy s radnicí předem konzultovali. Některé problémy se totiž
dají vyřešit relativně snadno a není nutné jít zdlouhavou cestou
PaRo. Jiné se už v minulosti řešili a vyřešení brání např. právní překážky. Naopak některé větší věci mohou díky PaRo získat další
zdroj financování, neboť prostředky městské části (MČ) jsou omezené. A v některých záležitostech může dojít i k velmi užitečné
spolupráci mezi navrhovatelem a MČ ku prospěchu věci.
Dobrým příkladem takové
spolupráce je projekt iniciativy
Líšeň za vodou, která se věnuje tématu záchrany historických veřejných studní a do PaRo přihlásila projekt Za vodou
v Líšni. Tento projekt vidím jako
velmi užitečný nejen kvůli popularizaci tématu, ale také jako
možný zdroj prostředků na
údržbu studní a jejich okolí.
V Líšni máme totiž 27 studní
evidovaných v majetku městské části a několik dalších neevidovaných ležících na veřejných prostranstvích, které bychom měli udržovat, ale náklady na to nejsou zanedbatelné.
Tvůrci projektu vytipovali 11
Zdroj: Líšeň za vodou
studní, které by chtěli v jeho
rámci rekonstruovat. Městská část identifikovala ještě několik dalších, které by lidé rádi využívali, a nechala provést analýzu jejich
stavu odbornou firmou. Následně jsme se domluvili, že MČ v první
etapě nechá opravit 8 studní, které do projektu PaRo nejsou zahrnuty (s jedinou výjimkou, která potřebuje okamžitý zásah). Tato
etapa zahrnuje studny na Belcrediho, Jateční, Klicperově 12, Kubelíkově 53, Ondráčkově 207, Šimáčkově 54 a 119 a Štítného 36 a mě-

třídění bioodpadu je k přírodě

i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
la by být hotova již během tohoto měsíce. Cela proto budu rád, když nabízené možnosti
kové náklady na opravu všech osmi studní jsou
využijete.
250
tis. Kč. Další etapu bychom pak provedli
Martin Příborský
– II.
místostarosta
vzávislosti
na výsledku
hlasování.
Jiným skvělým počinem na záchranu líšeňské historie je projekt
3
Oprava památek v Líšni zahrnující tři boží muka a sochu před
klášterem. Musím upozornit, že opravu jedné z nich, boží muka
v parku na Trnkově, se už od začátku roku snažíme vyřešit jako jeden z posledních kamínků do stavebnice kompletně zrekonstruovaného parku. Je to však mnohem složitější, než jsem si představoval, protože se jedná o památkově chráněný objekt, a tak celý
proces vyžaduje několik razítek navíc a spolupráci s profesionálními restaurátory, kterých se nedostává. Nyní již máme hotový projekt opravy a čekáme na schválení památkáři. Pokud se podaří je
získat, mohli bychom opravovat během léta. Tím chci zdůraznit, že
proces opravy památek je náročný a jakákoliv podpora z PaRo by
se velmi hodila.

Pak jsou zde ještě dva projekty v Rokli, Kavárna v centrálním parku Rokle v Líšni a Ovocný sad v Rokli, o kterých píše pan starosta na jiném místě. Přeji všem soutěžícím projektům hodně štěstí
v hlasování!
Mezi navrhovanými projekty v první fázi PaRo bylo i vybudování
přístřešku zastávky na Velké Klajdovce. Tuto záležitost jsme
však vyřešili už během léta, kdy jsme ve spolupráci s firmou EuroAWK nechali přístřešek vybudovat. Musel být ovšem posunut
o kousek výš, kde jsou městské pozemky. Následně jsme tedy museli řešit přesunutí označníku, který zřizují společnosti provozující
městskou dopravu. Po několika měsících čekání, kdy si tento „horký brambor“ mezi sebou posílaly Kordis a DpmB, jsme ten označník nakonec nechali přesunout sami. Stále mě nepřestává udivovat, kolik času někdy zabere vyřízení úplné banality.
A na závěr dnešních aktualit bych Vás chtěl srdečně pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Karla IV., které
proběhne na první adventní neděli 28. listopadu v 17:00. Tuto tradici jsme velmi úspěšně zahájili v roce 2019, ale loni jsme ji kvůli
protiepidemickým opatřením konat nemohli. Tak doufejme, že
letos již bude pandemie pod kontrolou a akce se uskuteční. Bude
připraven kulturní program i občerstvení.
l Martin Příborský, II. místostarosta

Přišli jste o DoDavatele enerGií? nePanikařte
Překotná situace na trhu s energiemi vyděsila řadu odběratelů. Ti se dnes mohou lehce stát oběťmi takzvaných
šmejdů, kteří jim nutí nevýhodné smlouvy s novými dodavateli. Přerušení dodávek energií přitom nehrozí ani těm,
jejichž dosavadní partner zajišťující plyn nebo elektřinu
zkrachoval.
Šmejdi se snaží zneužít například situace, kdy jeden z velkých
dodavatelů energií, společnost Bohemia Energy, oznámila, že
nadále nedokáže zajistit dodávky energií pro své stávající
klienty. Na zákazníky této společnosti se ale vztahuje takzvaný
institut dodavatele poslední instance, který je má chránit
a zajistit jim možnost odebírat energie bez přerušení dodávek.
Nemusí pro to nic dělat, tito dodavatelé se jim sami ozvou
a předají důležité informace. „Dodavatelé poslední instance
jsou tu proto, aby zákazníci nezůstali bez dodávek energií, ať
už se na trhu děje cokoli. Uděláme maximum pro to, aby k nám
noví klienti, kteří kvůli selhání svého dosavadního dodavatele
musí využít tohoto institutu, přešli hladce a bez problémů,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie, která je právě jedním pěti dodavatelů poslední instance
v ČR. Zákazník si dodavatele poslední instance (DPI) nevybírá
sám, ale je mu přidělen v souladu s legislativou, a to podle disLISTOPAD 2021

tribučního území, na kterém se nachází dotčené odběrné místo. Pro území Líšně je to právě EO.N Energie. „Klienti, kteří
o svého dodavatele přišli, nemusí vůbec nic dělat, sami se jim
ozveme a předáme jim všechny důležité informace, jako například cenu za dodávku, výši záloh, termín splatnosti i kam peníze posílat. Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví
a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás
a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu. Očekáváme, že v blízké době k nám v rámci institutu DPI přejde
několik stovek tisíc klientů. Můžu je všechny ubezpečit, že
u nás mají absolutní prioritu a budeme se jim věnovat přednostně,“ vysvětluje Jan Zápotočný. Klienti ale musí počítat
s tím, že u řady z nich dojde ke zvýšení cen. „Je třeba počítat
s tím, že ceny budou reflektovat současné dění na trhu, protože pro nové klienty, kteří k nám přicházejí v rámci institutu DPI,
budeme muset elektřinu a plyn nakoupit na trhu za aktuální
ceny, které nejsou zrovna přívětivé,“ vysvětluje Jan Zápotočný.
Dodávku elektřiny a plynu dodavatel poslední instance může
zajišťovat nejdéle šest měsíců od jejího zahájení v tomto režimu. Kdykoliv během této doby si zákazník může vybrat jiného
dodavatele energií a uzavřít s ním smlouvu novou.
l (jsp)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vloupání v Líšni. Zloděje lákají sklepy
Policisté z židenického obvodního oddělení se v posledních týdnech zabývají zvýšeným počtem případů vloupání do sklepů
bytových domů v Líšni.
Zloději si nejčastěji odnášejí kola, koloběžky, sportovní vybavení
i nářadí. Podle poznatků kriminalistů k vloupáním dochází nejčastěji kolem třetí hodiny ráno, a pachatelé s odcizenými věcmi odjíždí nočními rozjezdy. „Na dopadení pachatelů intenzivně pracujeme a na bezplatné lince 158 přivítáme jakékoli informace od
občanů, kteří si všimnou podezřelých osob a věcí,“ uvedla Petra
Ledabylová z Oddělení tisku a prevence jihomoravské policie.
Podle ní by lidé neměli být lhostejní třeba tehdy, když uslyší podezřelé zvuky z prostor sklepů, hlavně v nočních a brzkých ranních
hodinách. „Raději neprodleně zavolejte policisty, kteří místo zkontrolují. Pokud zjistíte, že už k vloupání došlo, nevstupujte do sklepa,
nemanipulujte s předměty a volejte policii. Neumožňujte také
vstup do domu lidem, které neznáte, a kteří se pod různými záminkami snaží dostat dovnitř,“ doplnila Ledabylová.
Policisté také upozorňují na to, aby obyvatelé a majitelé domů zvážili instalaci kamerového systému a bezpečnostních zámků či stálé zamykání dveří. To ovšem s ohledem na požární bezpečnost.
Pokud se chcete dozvědět více o praktickém a účinném zabezpe-

čení majetku, řadu informací a tipů najdete také v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se!“ Ta je zdarma ke stažení v App Store i na Google
Play.
l (jsp)

Změřte si kondici zdarmA
Jak jste na tom s fyzickou kondicí? Jaké je vaše složení těla
a kapacita plic? Pokud jste se narodili v letech 1991 nebo 1992
v Brně či Znojmě, vše zmíněné a ještě víc vám bude změřeno
zdarma v bohunickém kampusu.
Stačí se přihlásit na info@celspac.cz nebo přes webové stránky
www.celspac.cz.
Bezbolestná vyšetření jsou anonymní. Brněnští vědci z centra
RECETOX Masarykovy univerzity tato data potřebují ke zhodnocení zdravotního stavu brněnské populace ve studii CELSPAC: Young
Adults. Děkujeme vám. Team Centra RECETOX.
l (maj)
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Zastavme se v ulicích
A tentokrát trošku, trošičku jinak. Kameny, písek, petrolej
a rozžhavený wolframový drát! Ano, dnes se s vámi podělíme
o střípky informací o dláždění našich ulic, jejich osvětlení a práci dělníků.
Cesty byly vždy spojeny s obchodem, proto nepřekvapí, že první
naše okresní silnice vedla z Líšně do Juliánova. Postavena byla
v roce 1885 a usnadňovala cestu Líšňáků na brněnské rynky. Druhá
vedla do Slatiny a teprve v roce 1902 byla vybudována silnice do
Podolí.
Silnice do Slatiny byla rekonstruována v roce 1938. Pro tento účel
byl zřízen v Líšni pracovní tábor pod vedením majora Zaorala pověřený právě rozšířením, vyrovnáním a vydlážděním této komunikace. Pracovalo v něm 100 lidí, ubytováni byli v malém sále Sokolovny a Dělňáku. V Orlovně byla kuchyň a kancelář. Dělníci nosili
vojenské oblečení, jejich hodinová mzda byla 1,50 Kč a finanční
podporu dostávala i jejich rodina. Pro rozšíření silnice bylo nutné
vykoupit i část sousedících pozemků, cena byla stanovena na
2 Kč/m2. Samotná obec si na stavbu silnice vypůjčila 70 tis. Kč, které byly použity na úpravy chodníků.
V roce 1925 došlo k vybudování a vydláždění silnice na náměstí
Karla IV. a v okolních ulicích. V období první republiky byl rozvoj
obcí silně podporován, v Líšni tehdejší Ministerstvo sociální péče
přispívalo na plat silničního dělníka 8 Kč denně. Také došlo k otevření lomu a pro snazší dopravu kamene byla zřízena silnice přes
Zeliska – ulice Střelnice. Získávání kamene v Líšni je historicky zaznamenáno již v roce 1347, kdy kámen putoval do Brna na městskou dlažbu. To znamená, že když chodíte po Starém Brně jako
byste po Líšni chodili! Ale zpět, v roce 1937 došlo k dalšímu dláždění ulic, obec k tomu přispěla částkou 113 tis. Kč na zřízení chodníků
a odvod vody.
Dne 7. 12. 1903 bylo náměstí osvětleno petrolejovými lampami. Byly upevněny na vysokých dřevěných sloupech, samozřejmě se

zhášely a čadily, tak měl pan Matěj Šlof, který lampy obsluhoval,
dost práce.
„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden…“ A v Líšni to bylo
25. 6. 1922, kdy se prvně rozsvítilo veřejné elektrické osvětlení.
V domácnostech to bylo o čtyři dny později. O elektrifikaci se staral
23členný obecní výbor a Elektrické družstvo. Už v roce 1920 byly
postaveny první sloupy elektrického vedení. Původně měla být
přípojka vedena z Maloměřic, ale pro odpor majitelů pozemků došlo k přepracování původních plánů a ročnímu zdržení. Hlavní přípojka byla tedy nakonec vedena ze Židenic.
A ještě poslední kousek dějepisu, a to rok 1885, kdy byly zavedeny
v Líšni čísla domů i názvy ulic. Některé si svá jména z roku 1884
zachovala do dnešních dnů i přes bouřlivou historii, a to ulice Podhorní, Salajní, Klajdovská a Hřbitovní. Jiné ulice měnily své názvy
s dobou, dříve Budín je nyní Šimáčkova, Dlouhá je Ondráčkova,
Panská je Pohankova a z Brněnské je Trnkova. Ale nejdůležitější
není název, ale jen to, jak se vám v ulici žije!
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková,
l zastupitelky za KDU-ČSL (Spolu v Líšni), foto Petra Švehlová

Žijí mezi námi
Líšeňská rekordmanka

V Líšni žije mnoho zajímavých a významných občanů, s bohatými
životními zkušenostmi a zážitky. Jednou z nich je paní JUC. Marta
Mokrá žijící ve Staré Líšni. V letošním roce se dožila 100 let a všechny kolem překvapuje svojí vitalitou, přehledem, pozitivním pohledem na svět a zájmem o dění kolem sebe. Přestože již velmi špatně vidí i slyší, je stále plná energie a její vyprávění opravdu zaujme.
Její vitalita dle jejích slov souvisí i s životním stylem – od dětství
cvičila v Sokole, tancovala. Ještě před válkou se v kroji účastnila
setkání 300 tanečníků na Stadionu v Brně. Je až k neuvěření, že
ještě v 85 letech zvládla 100 skoků přes švihadlo!
Studium jí přerušila válka, kterou prožívala těžce – byla zasypaná
ve sklepě, kde se ukrývala před bombardováním, těžce zraněná
přežila. Díky maturitě, kterou složila na gymnáziu v Brně, mohla
pracovat jako administrativní pracovnice v Kuřimi a tak se vyhnula
nucenému nasazení v Německu. Po skončení války vystudovala
právnickou fakultu a získala titul JUC. V oblasti práva působila celý
život. Po roce 89 mohla práva dostudovat, ale tuto možnost již nevyužila. Se svým manželem, stavitelem, prožila 52 let nejprve v Juliánově a později v Líšni, kde nyní žije již 35 let a kde se také zapojila do veřejného dění jako členka KDU-ČSL.
Proč ale o paní Mokré mluvíme jako o rekordmance? Skutečně je
totiž zapsána v České knize rekordů. Kromě výše popsaných skuLISTOPAD 2021

tečností je totiž spisovatelkou publikující v nejvyšším věku. V životě se
zabývala literární tvorbou a také publikovala pod pseudonymem Ella
Ritterová v roce 2011 knihu Zrazená
královna o manželce faraona Tutanchámona a pod svým vlastním
jménem v roce 2020, bohužel jen
v elektronické verzi, knihu Poutník –
románovou fikci o životě Ježíše po
jeho ukřižování (ke stažení: https://
brno.unitari.net/). Kniha, díky které
se mezi rekordmany zařadila, se jmenuje Dlouháni a je doprovozena jejími kresbami. Vyšla na jaře 2021 v nakladatelství Šimon Ryšavý a byla vydána ke stým narozeninám autorky. Při psaní této veselé knihy se paní Mokrá odreagovávala od všech nepříznivých
událostí jejího života. I dalším čtenářům její řádky zpříjemňují a tím
i prodlužují život.
Zeptaly jsme se paní Mokré na to, co by vzkázala Líšňákům. Její
slova předáváme jako moudré poselství této výjimečné ženy všem
čtenářům LN. „Neberte život těžce, je krásný a lidé jsou většinou
hodní.“
S paní Mokrou si povídaly
l Eliška Vondráčková a Silvie Dražanová,
l zastupitelky KDU-ČSL (SPOLU), foto Petra Švehlová
5

KULTURA

Cyklus koncertů Vážná hudba na zámku bude mít
letos pozměněný název
Proděkan Hudební fakulty brněnské JAMU prof. MgA. Jindřich
Petráš přijal pozvání k rozhovoru o cyklu koncertů klasické
hudby, který tradičně nesl název „Vážná hudba na zámku“.
Pana Petráše jsem oslovila, jelikož u tohoto cyklu stojí od jeho
vzniku před osmi lety až dodnes. Minulý ročník přerušila kovidová epidemie, o to více se letos studenti těší, že opět zavítají
do obřadní síně na zámku Belcredi a budou moci předvést výsledky svého snažení a svůj um líšeňským posluchačům.

Katedra strunných nástrojů, Katedra varhaní a historické interpretace a Katedra klavírní interpretace. V jarní části cyklu pak vystoupí studenti Katedry zpěvu a Katedry bicích nástrojů.

Jak cyklus vznikl?
Před devíti lety mě oslovila ředitelka Kulturního centra Líšeň paní
Rumenová. Byl jsem v té době děkanem Hudební fakulty a paní
Rumenová hledala oživení pro
kulturní dění v Líšni. Na první
schůzce jsme se domluvili, že by
naši studenti mohli v Líšni, v krásném prostředí zámku Belcredi
vystupovat. Nabídka mě velice
zaujala vzhledem k tomu, že studenti budou mít další příležitost
veřejného vystupování, a navíc
v takovémto skvělém prostředí.
Hned v prvním ročníku jsme se
domluvili na vytvoření cyklu sedmi koncertů s měsíční periodicitou, které proběhnou v období října až dubna, přičemž na každém koncertě se představí vždy studenti jedné katedry Hudební fakulty.

Jak se Vám i studentům libí na zámku Belcredi?
Prostředí v obřadní síni zámku Belcredi je velice příjemné a na komorní koncerty tohoto typu ideální.

Jaké byly začátky?
Chvíli trvalo, než se cyklus dostal do povědomí. Nicméně jarní koncerty už měly návštěvnost 40 až 50 lidí, což je téměř plná kapacita
síně. A proto jsme se na základě úspěšného prvního ročníku domluvili, že naše spolupráce v podobě cyklu „Vážná hudba na zámku“ bude pokračovat. Nový ředitel Kulturního centra Líšeň Michal
Kročil navrhuje, aby se cyklus přejmenoval. Dle jeho slov vážná
hudba nemusí být nutně vážná, ale může být i radostná, veselá.
Ano je to tak, domluvili jsme se s panem Kročilem na novém názvu
– „Klasická hudba na zámku“.
Máte už představu, jaké nástroje budou studenti v letošním
cyklu prezentovat?
Představu máme. Opět se postupně vystřídají studenti našich kateder. Začneme Katedrou dechových nástrojů. Následovat bude

Mohou se diváci těšit na nějaké novinky?
Ano, novinkou, která vzešla od pana ředitele Kročila, je skutečnost,
že celý cyklus bude završen koncertem významného profesionálního umělce. Jméno je pro tento ročník zatím v jednání.

Co byste rád uvedl na závěr?
Jsem rád, že nový pan ředitel má zájem pokračovat ve stávajícím
cyklu koncertů a že naše spolupráce tak může probíhat i nadále.
Jistě budeme i do budoucna přemýšlet o dalších inovacích, které
přinesou divákům co nejzajímavější zážitky.

Kdo je profesor Jindřich Petráš
Narozen 1961, studoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce. Již během studií
se stal členem a sólovým hornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V letech 1985–1997 působil na stejném postu v České
filharmonii v Praze. Je vítězem a laureátem mezinárodních
soutěží v Mnichově, Markneukirchenu, Ženevě a Praze. Jako
sólista vystupoval s řadou předních českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem. Pedagogické
činnosti se začal věnovat v roce 1992, nejdříve na konzervatoři
v Praze a od roku 1996 na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně, kde je nyní profesorem hry na lesní roh. V letech
2012–2020 zastával funkci děkana Hudební fakulty a po ukončení druhého volebního období a nástupu nové děkanky prof.
Barbary Marie Willi, Ph.D. zastává v současné době funkci proděkana pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzdělávání. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh
při výuce na Konzervatoři Brno.
Aktuální informace sledujte na www.kclisen.cz v programu, facebookových stránkách www.facebook.com/kulturnicentrumlisen
a dvanácti vývěskách, které jsou rozmístěny napříč Líšní. S předstihem se tak dozvíte, na jaké interprety a nástroje se můžete těšit.
l Martina Rychtářová

Divadlo Marvánek opět v listopadu na prknech
Po více než roční odmlce, způsobené covidovou situací, se vrací Líšeňský ochotnický spolek Marvánek na prkna, co znamenají svět. V průběhu prázdnin jsme se rozrostli o několik nových, nadějných posil, které se ihned zapojily do nastudování
a hraní toho, co pro vás připravujeme.
V nejbližší době se můžete těšit na obnovenou premiéru pohádky
O nafrněné vichřici. Pandemické období nám nahrálo v tom smyslu, že jsme hru poněkud ozvláštnili, takže se můžete těšit na veselou a neobvyklou pohádku se zpěvy a tanci. Na toto představení
můžete přijít již 6. 11., pohádka bude začínat v 16 hodin na Dělnáku
a všechny vás srdečně zveme, ať jste v jakémkoliv věku, protože
z pohádky si jistě každý odnese to své. Děj pohádky se odvíjí na
čarokrásném paloučku, někde mezi Ochozem a Brnem, prostě
u nás, v Líšni. Paní vichřice se chce skamarádit se strašidýlky a kouzelnými bytostmi, které na paloučku žijí. Ti se s ní ovšem kamarádit
nechtějí a vyženou ji. No a právě tady začíná naše pohádka.
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Pochopitelně pracujeme i na komedii o Draculovi v Líšni. Protože
se náš soubor rozrostl o nové členky a členy, musel se scénář hry
přepracovat. Momentálně usilovně pracujeme na tom, abychom
vám mohli připravit alespoň tak příjemnou zábavu, jakou jste měli na Napoleonovi.
Na viděnou s vámi v listopadu se těší všichni Marvánci.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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První lize bychom se nebránili,
říká čerstvě sedmdesátiletý Karel Hladiš
Už třicet jedna let je
předsedou SK Líšeň. Za
jeho vedení klub postoupil z městského přeboru
do druhé ligy, vybudoval
stadion a vytvořil nejširší základnu fotbalové
mládeže v Česku. V polovině října oslavil sedmdesát. „Na ten věk se vůbec necítím. Připadám si
spíš jako padesátník,”
říká Karel Hladiš.
Jak dlouho ještě takové tempo vydržíte?
Myslím, že to zvládnu dál. Potřebuju jít každý den do práce. Fotbal
mě vytěžuje nejvíc, ale věnuji se i své původní profesi, stavařině.
Dělám dozor na stavbách nebo někomu pomůžu vyřídit stavební
povolení.
Jak vůbec vypadá váš běžný den?
Kolem sedmé už jsem u počítače, projdu maily SK Líšeň, zkontroluji účty v bankách a pak vyrazím na stavbu nebo nějaké jednání.
Ve dvanáct hodin vozím obědy své matce. Po jídle nedřímu a někam jedu. Mám to namíchané celý den, do toho dostávám úkoly
od rodičů svých pěti vnuků.
A v pondělí skončíte klidně až v devět večer, když máte pravidelnou schůzi vedení klubu.
Většinou ještě později. Schůzi už aktivně neřídím, jen poslouchám
a říkám, co je dál potřeba vyřešit. Klub výkonně vede David Linger,
ale já mám zatím poslední slovo.
Hrajete ještě aktivně fotbal? Chodíval jste pravidelně na páteční setkání starých pánů.
Jistě a pořád jim stačím, nejhorší tam nejsem. Nebýt autonehody,
kvůli které špatně mluvím a vidím, tak jsem úplně zdráv. Vždyť
i v zubech mám jedinou plombu.
V čele SK Líšeň jste od roku 1990. Jak vypadaly vaše začátky
v Líšni?
Pocházím z Uherského Brodu, v Brně jsem studoval střední i vysokou školu. Do Líšně jsme se přistěhovali z Bystrce v roce 1984. Ve
třiatřiceti jsem tu pro ně byl starý na fotbal, tak jsem začal trénovat,
napřed A muže a pak jsme s béčkem postoupili až do krajského
finále poháru.
Sport byl tehdy v Líšni pod Spartakem, vy jste byl u jeho dělení
na sportovní klub a Sokol.
Nikdo mi nevěřil. Báli se, že nedostaneme žádnou dotaci. Chtěli
nechat Spartak. Rozpočet byl devadesát tisíc, dnes je dvacet pět
milionů. Když se mě ptali, kde seženu čtyřicet tisíc, řekl jsem, že to
dám ze svého.
Zvenčí to vypadá, že v klubu řešíte všechno možné. Je vůbec
klub připraven na dobu bez vás?
Je tady sto lidí, kteří něco dělají. Trenéři i funkcionáři. Ve vedení
jsou to pánové a dáma Linger, Podlena, Čampové, Šmýd, Novák,
Wallová, Král a další. Připravují se na dobu beze mě. Ale sami mě
zvolili znovu předsedou, nevyhodili mě, tak musím pokračovat.
Když jsem psal první stanovy, stropem pro předsedu bylo dvanáct
let. Ale já neměl nikdy protikandidáta, tak se tehdejší výbor rozhodl stanovy změnit.
Sháníte sponzory, domlouváte hráče, rozvíjíte areál. Jak to můžete všechno zvládnout?
Sponzory jen naťuknu, dotahují to jiní. Jednám s novými hráči, pak
jsem pouze u prodlužování smluv. Vytipování hráčů neřeším, ale
mám při jejich výběru poslední slovo.
LISTOPAD 2021

Jezdíte se na posily i dívat? Poznáte, který hráč bude dobrý
a který ne?
Už v jednatřiceti letech jsem měl A trenérskou licenci. Prošel jsem
jako trenér Líšní či Bystrcí, praxi mám. Myslím, že umím v životě
dvě věci: stavařinu a fotbal.
Úspěšný jste i v jednání s úřady či politiky při shánění podpory
pro klub.
Jen reprezentuju výsledky a říkám, co potřebujeme. Kdybych v roce devadesát, kdy tady byla čtyři mužstva a hráli jsme městský
přebor na škváře, po někom žádal třicet milionů, zavřeli by mě do
blázince. Dodnes se v SK Líšeň proinvestovalo přes šedesát milionů. Je potřeba krok po kroku zvedat zázemí i výsledky. Používám
i argument, že jsem nikdy nebral v klubu mzdu a žiju z toho, co
vydělám stavařinou. Když mi něco zbude, tak i sponzoruju. Cílem
života není mít miliony.
Co je tedy podle vás smyslem života?
Dělat práci, která člověka baví a má výsledky pro lidi. Když starosta
někam přijede, devadesát procent lidí Líšeň zná. Pro známost Líšně jsme udělali víc než kdejaký politik.
To je hlavně díky A týmu, jemuž se už třetím rokem daří ve
druhé lize. Máte chuť zkusit si i tu první?
Děláme vše pro to, abychom měli licenci i na první ligu. Když pak
budeme na příčkách, které umožňují postup, zvážíme co s tím.
První ligu bychom museli hrát na Srbské. Samozřejmě bez zájmu
města a nových sponzorů není šance o tom uvažovat. Vše závisí na
výsledcích, náš prioritní cíl je stabilizovat se ve druhé lize.
První liga by neznamenala jen změnu stadionu, ale taky výrazně vyšší náklady, shánění hráčů a řešení spousty problémů.
Opravdu se vám do toho chce?
Vždy říkám, že ve fotbale má být nějaká hierarchie. Zbrojovka by
měla být v první lize, spolupracovat s námi coby druholigovým klubem, za námi další. Ale chuť řešit mám cokoli. Problémy s přechodem do profesionální druhé ligy byly větší. První a druhá liga jsou
v mnoha ohledech podobné.
Líšeň by byla po Zbrojovce, ČAFC Židenice, Rudé hvězdě, Moravské Slavii a Královopolské šestým klubem z Brna, který by
se do nejvyšší soutěže podíval.
Královo Pole uhrálo pouhých pět bodů, dostávali od soupeřů 8:0,
ale každý si pamatuje, že hráli první ligu.
Fotbalový areál v Líšni plánujete rozvíjet bez ohledu na postup.
Jak to vypadá s výstavbou třetího hřiště?
Odvolali jsme se vůči rozhodnutí stavebního úřadu ze Židenic.
A čekáme na nový územní plán, pak bude třetí hřiště určitě. Nejbližším cílem je rekonstrukce části A v Orlovně. Ta se zdržela kvůli
špatně vypsaným dotacím ze strany Národní sportovní agentury.
Zažádali jsme znovu a čekáme. Také jednáme s rodinou Belcredi
o rozšíření hracích ploch v Mariánském údolí.
SK Líšeň má nejvíc registrovaných hráčů do 18 let v republice.
Jak je to vůbec možné?
Odpracoval to Josef Hudec. Třicet let dělal nábory dětí, zavedl kategorie po ročnících. To byla jeho vize, kterou jsme realizovali. Mládež podporujeme dál, potřebujeme trenéry, peníze, chceme dostat žáky i dorostence do nejvyšší soutěže.
Co vám dělá v klubu největší radost?
Když vidím, jak děcka v sedmi až desíti letech fotbalově rostou
a jsou lepší než žáci a dorostenci v roce devadesát. Samozřejmě
v současné době i A muži svými výsledky.
A máte nějaké svoje přání?
Nic si nepřeju. Co chci, to dělám. Ale jedno přání vlastně mám: aby
to šlo v SK Líšeň pořád nahoru i beze mě.
l Tomáš Hložánek
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KAM V LÍŠNI

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – SENIOŘI – OSTATNÍ

1.–30. 11.
LÍŠEŇSKÁ PASÁŽ ZVE NA VÝSTAVU „OBRAZY A DEKORAČNÍ
		
PŘEDMĚTY“ JANY FIŠEROVÉ A „ŠPERKY A KERAMICKÉ RELIÉFY“
		HANY SOSÍKOVÉ
		

29. 9.–15. 12.
		
		
		

4. 11.

18.00
		
		
		

4. 11.

14.00
		
		

5. 11.

19.30
		
		

6. 11.

16.00
		
		
		

6. 11.

14.00
		

8. 11.

9.00–12.00
		
		
		

11. 11.

13.00
		
		
		
		

11. 11.

15.00–17.00
		
		

12. 11.

19.30
		
		
		

13. 11.

9.00–13.00
		

15. 11.

9.00–12.00
		
		
		

18. 11.

14.00
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!Výstava prodloužena do 15. prosince!

SVĚT OČIMA LÍŠŇÁKŮ

Výstava černobílých fotografií spolku Foto-Líšeň. Pořádá Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci s Foto-Líšeň.
Výstava je přístupná veřejnosti v pondělí od 16 do 18 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 hod.
(případně sledujte aktuality na webových stránkách nebo Facebooku)

KLASICKÁ HUDBA NA ZÁMKU

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

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Přednáška Českého telekomunikačního úřadu aneb čeho se na internetu vyvarovat a jak se chránit. Vstup
zdarma. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka). Informace: tel. 734 313 653, info@kclisen.cz.

VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU LÍŠŇÁCI

Přijďte si poslechnout oblíbené i méně známé lidové písně, zazpívat si a zatančit!
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Pořádá KC Líšeň. Vstupné na místě 70 Kč.

O NAFRNĚNÉ VICHŘICI

Divadlo Marvánek pro vás připravilo pohádku pro děti. Příběh, odehrávající se na líšeňském palouku,
kde žijí roztomilá lesní strašidla a vodník s paní vodníkovou naruší nafrněná vichřice.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Pořádá KC Líšeň. Vstupné na místě 70 Kč.

SK LÍŠEŇ – 1. FK PŘÍBRAM

Stadion SK Líšeň.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

Senioři, na Kotlance máte nově prostor nezávazně se potkat, seznámit se, posedět u kávy a popovídat o životě.
Strávit příjemné dopoledne se svými vrstevníky. Bez registrace a členství. Přijďte a buďte s námi! Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA A SYNAGOGY

Průvodce nás seznámí s historií a vývojem hřbitova i obřadní síně, osudy významných osobností a židovskými
rituály. Pro zájemce ke zhlédnutí film o historii židovského osídlení v Brně a okolí. Vstup zdarma.
Sraz u památky Nezamyslova 27, Židenice v 12.45 hodin. Kapacita je omezena.
Místo na exkurzi je nutné si rezervovat předem na drazanova@kclisen.cz, tel. 734 313 653.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

Individuální poradenství Ing. Ladislava Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou
(notebook, tablet, chytrý telefon). Vstup zdarma. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

POHÁDKA V HANTECU

Určeno pro dospělé. Ryze brněnská integrační komedie, která však upřímně pobaví i ne-Brňáky.
Divadlo Klauniky vás zve na zajímavé pojetí známých pohádek v hantecu.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Pořádá KC Líšeň. Vstupné na místě 150 Kč.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Ulice Jírova.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

Senioři, na Kotlance máte nově prostor nezávazně se potkat, seznámit se, posedět u kávy a popovídat o životě.
Strávit příjemné dopoledne se svými vrstevníky. Bez registrace a členství. Přijďte a buďte s námi! Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Přednáška MUDr. O. Suchoně z FNUSA na téma cévní soustavy, prevence a léčba. Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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19. 11.

19.30
		
		
		
		

20. 11.

16.00
		
		

22. 11.

9.00–12.00
		
		
		

23. 11.

17.30
		
		
		
		

25. 11.

18.00
		
		
		

25. 11.

14.00
		
		

25. 11.

15.00–17.00
		
		

27. 11.

13.30
		

27. 11.

9.00–12.00
		

28. 11.

17.00
		
		

29. 11.

9.00–12.00
		
		
		

2. 12.

14.00
		
		
		
		

SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA

Pořádá a zve na IV. ročník Orel Líšeň. K tanci a poslechu hraje kapela Na2fáze, předtančí skupiny Mystery
a Esperanza. Možnost zakoupit i tradiční svatomartinskou večeři (husí prsa, knedlík, zelí). Bohatá tombola
a občerstvení zajištěno. Prodej vstupenek: Trikoty MasChaf Style, Šimáčkova 14 a Obchůdek Čtyřlístek,
Bednaříkova 1b (u Alberta). Dělňák, Klajdovská 28.

MALÉ DĚTSKÉ HODY S LÍŠŇÁČKEM

Zveme všechny příznivce folklóru na oslavu 40. výročí působení dětského souboru. Přijďte podpořit děti,
zazpívat si i zatancovat. Akce se koná za podpory ÚMČ Líšeň a KCL Líšeň. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

Senioři, na Kotlance máte nově prostor nezávazně se potkat, seznámit se, posedět u kávy a popovídat o životě.
Strávit příjemné dopoledne se svými vrstevníky. Bez registrace a členství. Přijďte a buďte s námi! Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

SOKOLSKÁ AKADEMIE 2021

Sokolské taneční skupiny Mystery, Roxanne, Střevíčky, ukázky cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí. Jako
hosté vystoupí Národopisný soubor Líšňáček a žáci ZUŠ A. Doležala. Akademie se koná s dotační podporou
MČ Líšeň. Velký sál sokolovny, Belcrediho 27. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít příjemný podvečer
plný pohybu, tance, hudby a zpěvu. Hana Chmelová, náčelnice odboru všestrannosti TJ Sokol.

KLASICKÁ HUDBA NA ZÁMKU

Studenti hudební fakulty JAMU a Kulturní centrum Líšeň vás zvou na 2. koncert z cyklu Klasická hudba na
zámku. Vystoupí posluchači Katedry strunných nástrojů. Obřadní síň zámku Belcedi, Pohankova ulice.
Pořádá KC Líšeň. Vstupné na místě 60/120 Kč.

ADVENTNÍ DÍLNIČKA S POSEZENÍM U HORKÉHO PUNČE

Vyzkoušíme nějaký receptík na dobrý punč a budeme se věnovat rukodělnému vánočnímu tvoření
z přírodních materiálů.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

Individuální poradenství Ing. L. Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou
(notebook, tablet, chytrý telefon). Vstup zdarma. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

SK LÍŠEŇ – MFK VYŠKOV

Stadion SK Líšeň.

VÁNOČNÍ JARMARK NA ZŠ HOLZOVA

Pořádá ZŠ Holzova.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Na místě kulturní program za účasti líšeňských folklórních souborů a občerstvení.
Náměstí Karla IV. před kostelem. Pořádá KC Líšeň.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

Senioři, na Kotlance máte nově prostor nezávazně se potkat, seznámit se, posedět u kávy a popovídat o životě.
Strávit příjemné dopoledne se svými vrstevníky. Bez registrace a členství. Přijďte a buďte s námi! Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

PÉČE O ZELEŇ VE MĚSTĚ BRNĚ ANEB PŘIJĎTE SE ZEPTAT!

Přednáška Ing. Alexandry Koutné z p. o. Veřejná zeleň města Brna. Co všechno obnáší péče o zeleň ve městě.
Proč je udržení zeleně ve funkční podobě důležitější a zároveň těžší než kdy dříve. Využití dešťové vody,
způsoby ochrany stromů a výsadba bylin a květin. Závěrem odpovíme na všechny vaše dotazy. Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

3. 12. 19.30
MIKULÁŠSKO-VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
		S CIMBÁLOVOU MUZIKOU LÍŠŇÁCI
		

Zvou vás všechny děti, teta Hela, Verča, Mery za DNS Líšňáček. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28.

Více informací na www.kclisen.cz.
Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19) dle aktuálních nařízení.
LISTOPAD 2021
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ HOLZOVA

ZŠ HORNÍKOVA

Dopravní výchova ve 2. a 3. třídách

Slavnostní otevření Přírodní zahrady
MŠ Čtyřlístek při ZŠ Horníkova

Žáci 2. a 3. tříd navštívili Centrum dopravní výchovy Amavet. Zde si
zopakovali a ujasnili pravidla chování chodců a cyklistů. Výukový
program Chodec děti doprovodil do školy. Cestou řešily, jak se
správně chovat jako chodec i cyklista. V programu Cyklista třeťáci
dojeli na kole na hrad. Následovala praktická výuka na dopravním
hřišti. Všichni si to užili a hlavně si zopakovali, nebo se naučili pravidla bezpečného chování chodce, cyklisty.

Švestkobraní

21. září na zahradě školy Pohankova proběhlo ŠVESTKOBRANÍ. Paní učitelky připravily 20 stanovišť. Žáci Žákovské rady pomohli
s hladkým průběhem akce. Ve dvojicích: prvňák–třeťák, druhák–
druhák děti radostně, za podpory starších spolužáků splnily všech
20 úkolů – udělej švestkový knedlík, přenes bedýnku, poskládej
puzzle, nakresli švestku poslepu, přenes švestku na lžíci, roztřiď
ovoce a zeleninu… Odměna pro všechny byla sladká – švestka
a koláč se švestkovými povidly.

Ve čtvrtek 7. 10. proběhlo slavnostní otevření Přírodní zahrady naší
mateřské školy Čtyřlístek. Při slavnostním otevření měly děti spolu
se svými rodiči možnost vyzkoušet všechny vzdělávací prvky, které jsou na zahradě nově umístěny, jako například dendrofon, hrabaliště, které symbolizuje čtvero ročních období a interaktivní panely, které slouží k poznávání světa rostlin a zvířat. Děti se se svými
rodiči také podílely na výsadbě ovocných keřů. Během celého odpoledne děti tvořily keramické ozdoby a květináče, které budou na
zahradě umístěny.

Kuchyňka a dívčí klub v novém

Po loňské renovaci školního klubu, kde děti tráví volné hodiny, se
k nepoznání proměnil prostor cvičné školní kuchyňky a přilehlého
dívčího klubu pro pracovní činnosti. V několika uplynulých měsících proběhla kompletní rekonstrukce obou místností. Prostory
jsou vymalovány, podlahu pokrývá nové linoleum, kuchyňka je
vybavena novými skříňkami, spotřebiči a dřezy. Děti v hodinách
vaření pracují i s novým kuchyňským náčiním a připravují voňavé
dobroty. Dívčí klub bude využíván žáky prvního i druhého stupně
pro výuku pracovních činností. Kromě běžných rukodělných prací
jsou připraveny šicí stroje, na kterých se dívky z 8. tříd seznámí se
základy šití a vlastnoručně si vyrobí polštáře či plátěné tašky. Další
skupiny dětí se mohou těšit na drátkování, výrobu šperků a řadu
dalších kreativních činností. Prostory čeká ještě zútulnění záclonkami a dalšími doplňky. Pohodovou atmosféru pomáhají vytvořit
také půvabné kresby na zdi s nezaměnitelnou poetikou paní učitelky Lhotové.
Na financování rekonstrukce se kromě školy z velké části podílel
Spolek rodičů při ZŠ Holzova. Ten získává prostředky nejen z příspěvků rodičů každého dítěte, ale zejména z organizace školního
plesu a karnevalu. Doufejme, že letos epidemiologická situace dovolí tyto akce uskutečnit a umožnit v budoucnu opět přispět na
různé školní akce či opravy prostor, které dětem zpříjemní čas strávený ve škole.

Vybudování Přírodní zahrady MŠ Čtyřlístek bylo financováno
z projektu Ministerstva životního prostředí, které svojí dotací podporuje budování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti a příspěvku ÚMČ Brno-Líšeň. Celá zahrada
slouží k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku, a zároveň podporuje učení venku, které se prolíná
celým výchovně vzdělávacím procesem naší mateřské školy. Za
vybudování zahrady patří poděkování naší obci, MŽP, firmě Flora
Servis s.r.o. a v neposlední řadě patří velké poděkování za úpravy
zahrady technickým a pedagogickým zaměstnancům ZŠ a MŠ
Horníkova, kteří se nemalou částí podíleli na finálních úpravách
zahrady.

Sportovní soutěže

Atletický čtyřboj
Tak konečně! Sportovní klání mezi školami se téměř po roce a půl
opět rozběhla. První ze soutěží nás čekal atletický čtyřboj družstev
na ZŠ Laštůvkova. V kategorii mladších (6. a 7. třída) žáků se nám
příliš nevedlo. Chlapci i děvčata obsadili shodně 4. místo, i když
u dívek umístění ovlivnila velká nemocnost. Pěkný výkon však
předvedli jednotlivci – Patrik Nimrichter celkově 5. místo, Natka
Skálová 2. místo, Barbora Krsková 4. místo. O den později nastoupili starší žáci (8. a 9. třída). Chlapci soutěž zakončili na 5. místě.
O parádní umístění se postarala děvčata, kdy nenašla přemožitele
a postoupila do krajského kola konaného v Břeclavi. Skvělý výkon
zde podala Jitka Nečasová, kdy v soutěži obsadila 1. místo.
Sportu zdar!!

SBOŠ – florbalový turnaj žáků 1. stupně
Do tradičního turnaje pořádaného Sítí brněnských otevřených
škol naši chlapci vstoupili výborně. Po třech jednoznačných výhrách postoupili ze skupiny a čekalo je play-off turnaje. Po dlouhém a urputném boji jsme obsadili krásné třetí místo. Chlapcům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
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ZŠ MASAROVA

ZŠ novolíšeňská

Hezký úspěch žáků Masarky

Dějepisná exkurze

První sportovní akce, které se naše škola zúčastnila po covidovém
omezení, byl atletický čtyřboj, který bývá považován za jednu
z nejtěžších soutěží, jakých se základní školy účastní. Proč tomu
tak je? Každý účastník musí během jednoho dne absolvovat následující povinné disciplíny: sprint a vytrvalostní běh. Další dvě disciplíny si účastníci volí dle svých preferencí. Mají na výběr ze dvou
skokanských disciplín (skok daleký nebo vysoký) a disciplín zaměřených zejména na sílu horních končetin. Hod míčkem či vrh koulí. Velkou roli zde hraje i taktika a výběr závodníků. Městské kolo
soutěže se již tradičně odehrálo ve dvou dnech na ZŠ Laštůvkova
v druhé polovině září. První den soutěžili atleti do sedmé třídy. Zde
si také naše škola připsala největší úspěch, a to v podobě třetího
místa v kategorii mladší žáci. O tento úspěch se svými perfektními
výkony zasloužili: Marian Kuvik, Matěj Frišauf, Radim Miškeřík, Tobiáš Koláček a Ondřej Vávra, který skončil i třetí mezi jednotlivci!
Díky třetímu místu a nemožnosti účasti ZŠ Laštůvkova v krajském
kole, budou naši chlapci bojovat o co nejlepší umístění v Jihomoravském kraji. Všem zúčastněným děkuji a gratuluji ke skvělému
umístění a reprezentaci školy. Ostatním kategoriím se také dařilo,
bohužel to však na medailové umístění nestačilo. I tak chci všem
závodníkům poděkovat a ocenit jejich nasazení a přístup k soutěži.
l Mgr. Vojtěch Jelínek

Na podzim tohoto roku se vybraní žáci pod vedením paní učitelek
Kopecké, Červínkové a Fruhwirtové zúčastnili dějepisné exkurze
na kouzelné poutní místo na Vysočině. Téma dějepisné exkurze
zaujalo přes 40 žáků ze všech letošních sedmých tříd. Žáci navštívili moderní Muzeum nové generace, které se nachází v areálu
zámku ve Žďáru nad Sázavou, a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V muzeu se žáci seznámili se životem mnichů
v období středověku, mohli si prohlédnout různé listiny, kroniky,
spisy. Dozvěděli se dokonce, jak vypadal běžný den mnicha, dispozice místního kláštera – k čemu sloužily jednotlivé budovy. V druhé
části prohlídky se žáci ocitli v období baroka a jednoho z největších
světců té doby – Jana Nepomuckého. Také zde se žáci dozvěděli
mnoho informací o životě v dané době, kultuře, a hlavně církvi
a životě sv. Jana Nepomuckého. Kostel sv. Jana Nepomuckého,
památka světového kulturního dědictví UNESCO, nechala na své
návštěvníky dýchnout doslova božskou atmosféru. Genialitu výstavby a hry s čísly jeho autora, nejvýznamnějšího barokního architekta, Jana Blažeje Santiniho-Aichela, se žákům snažila přiblížit
paní průvodkyně, která si svým výkladem získala všechny zúčastněné.
l Mgr. Jana Červínková

Školní zahrada v novém

Můj erb, můj znak?

Znak čili erb byl barevným znamením na štítě každého středověkého rytíře a charakterizoval určitou osobu. Erb byl praktickým
vojenským zařízením, podle kterého se rozlišovali spojenci od soupeřů ve vřavě boje. Může takový erb najít v dnešní moderní době
ještě uplatnění? Pro sedmáky našla středověká heraldika své použití v hledání vlastní osobní charakteristiky. Na hodině dějepisu
dostali žáci 7. ročníků úkol navrhnout středověký erb s vlastní osobitou symbolikou. Cílem nebylo vytvořit dokonalé dílo s přesnými
figurami, ale přenést svou výjimečnost a osobní zájmy do prostoru
erbovní symboliky. Žáci se s neobvyklým úkolem popasovali s odvahou středověkého rytíře a výsledek můžete zhlédnout na uvedeném odkazu (https://padlet.com/jurajsvec/Bookmarks).
l Mgr. Juraj Švec
LISTOPAD 2021

Školní zahrada při ZŠ Novolíšeňská byla dlouhou dobu v nevyhovujícím stavu. Část zahrady byla zaplevelena náletovými dřevinami a ostružinami, chyběly zde stromy, přírodní učebna, přívod vody a prvky k výuce. V roce 2020 se nám podařilo získat peníze
z projektu Přírodní zahrada. A začaly se dít věci. Koncem minulého
školního roku a během prázdnin došlo k terénním úpravám, likvidaci náletových dřevin, výsevu nového trávníku a stavbě přírodní
učebny. Proběhly také dvě brigády, při nichž se do zvelebování
prostoru zapojili vyučující. V září, po nástupu do školy, jsme uspořádali dva projektové dny, v nichž se do úprav pustili i naši žáci.
A museli se vypořádat s těžkými úkoly – sázeli ovocné stromy
a keře, sbírali kameny, skládali vyvýšené záhony a kompostéry,
přesazovali jahodníky, zalévali, natírali plot. V současné době zahrada představuje pěkné a bezpečné prostředí pro výuku i relaxaci. Chodíme sem v rámci výuky pozorovat přírodu, starat se o zasazené rostliny a realizujeme další části projektu.
l Mgr. Eva Mališová
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Kroužky se opět otevřely

Po táborech, které zaplnily prázdniny, jsme začali od 13. září nový
školní rok otevřením kroužků a aktivit pro děti, mládež a rodiny.
Kromě již zaběhlých kroužků jsme nově nabídli kroužek Robotika,
Dílnička, Dračí doupě… I tento začátek školního roku byl poznamenán opatřeními spojených s pandemií koronaviru. Jsem moc rád,
že oproti loňskému roku jsme mohli v aktivitách pokračovat. Z plánovaných akcí zatím proběhly všechny. Pro odvážné děti, které
neměly 27. září školu, jsme nabídli akci „Za školou se svatým Václavem“. V říjnu jsme pro děti z Otevřeného klubu připravili přespávačku „S Malým princem ke hvězdám“ (22.–23. 10.), pro děti
ze sportovních kroužků přespávačku „Sport night“ (26.–27. 10.),
pro taneční kroužek přespávačku Street Weekend HVK junior
(5.–6. 11.). Po delší době se 1.–2. října uskutečnila pro mladší i starší
děti, které chodí pravidelně na taneční kroužek, přespávačka
Street Weekend junior a HVK. Pod vedením Lucky a Lenky se skvěle podařila. Jak už je tradicí, rodinám jsme v prostorách tělocvičny
nabídli 2. 10. Podzimní saleskovou burzu. Plánujeme i další akce
a věříme, že se budou moci uskutečnit. Děkujeme všem za podporu.
l Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Stalo se
Za školou se svatým Václavem bylo fajn!

Parta odvážných se ocitla 27. září v době sv. Václava. Čekaly na ně
nelehké zkoušky. Nejen, že se museli stát platnými členy knížecího
dvora, ale zároveň bylo jejich úkolem vybudovat kostel. Oporou
jim v jejich snažení byla babička Ludmila, která tu pro ně byla vždy
s úsměvem a dobrou radou. To se ovšem nedalo říct o knížeti Boleslavovi, Václavovu bratru, který se vše snažil překazit ze všech sil.
Naše pážata se ho ale nezalekla. Naučila se střílet z luku, jezdit na
koni, dvornímu chování i tanci. Nakonec se jim podařilo vystopovat Boleslava s ukradenou vitráží a kostel dokončit. Kníže Václav
ocenil jejich nebojácnost a náležitě je odměnil. Děkujeme za příjemnou akci, příště zas!
l Veronika Tomečková, za tým Otevřeného klubu

Připravujeme

Uskutečnění plánovaných akcí je závislé na aktuálních koronavirových opatřeních. Salesko se od října až do září příštího roku bude
účastnit žákovské a juniorské pingpongové soutěže pod Českou
asociací stolního tenisu. Zároveň se pod touto asociací v Salesku
uskuteční 17. 11. BTM (bodovací turnaj mládeže) pro mladší a nejmladší žáky. 20. 11. proběhne v Salesku pingpongový turnaj SHM.
Uspávání zvířátek se uskuteční v úterý 9. 11., sraz v 17 hodin u Saleska. S sebou vezměte čelovky nebo baterky.
Výroba adventních věnců v Salesku se připravuje na 25. a 26. listopadu. Cena 150 Kč – v ceně korpus, drát a větve, za drobný poplatek možno dokoupit dekorace na věnec. Bodce a svíčky vlastní!
Přihlašování od 1. listopadu na recepci Saleska, platba pouze v hotovosti. V případě nepříznivé epidemiologické situace budou přihlášeným zájemcům připraveny balíčky.

Zahájení provozu kluziště se blíží

V Salesku začínáme připravovat kluziště na zimní sezonu.
S provozem bychom chtěli začít na začátku prosince. Aktuální
informace o zahájení provozu sledujte na webu nebo informačních cedulích na Salesku.

Kulturní léto se spolkem Líšeň sobě
V létě jsme si všichni vynahrazovali, co se v době covidu nesmělo.
My ve spolku Líšeň sobě jsme třeba nemohli organizovat sousedské kulturní akce – a tak jste nám chyběli, že jsme jich od července
nachystali hned pět. Koncem prázdnin to byl už dvanáctý festival
Líšeň sobě. Tři dny vám na třech krásných a důležitých místech
hráli divadlo, hráli a zpívali umělci z Líšně i z daleka. A počet návštěvníků ukazuje, že festival už dalece přesahuje měřítko naší
městské části. Aby ne. Kostelíček, zahradu Orlovny nebo Jedlý
park dole v sídlišti chce vidět každý. V červenci, září a teď v říjnu
jsme na tradiční farmářské trhy na Jírově přinesli kulturní program.
K nákupu zdravého jídla hraje hudba a povídají loutky a je vidět, že
se u pódia rádi zastavujete a trávíte na trzích víc času. Přesně
takhle si představujeme spolupráci spolků a samosprávy – nakonec to mají hezčí všichni. A druhou říjnovou neděli někteří z vás
přišli na druhý ročník Posledního koncertu. Tentokrát snad není
poslední proto, že zase zakážou zpívat, ale jenom jako loučení
s končící sezonou. Na komorní akci v zahradě Orlovny vás přišly
desítky, ale večerní akce s dětmi a lampiony měla kouzlo, jaké by
jinde nemohlo vzniknout. Díky všem, kdo sledujete naše stránky,
pomáháte nám s organizací a chodíte za námi a za kulturou. Společně děláme Líšeň sousedštější a vítáme všechny, kdo se chtějí
přidat. Najdete nás na Facebooku na stránce Líšeň sobě, nebo nás
můžete kontaktovat na Lisensobe@email.cz.
l Filipína Cimrová, předsedkyně spolku Líšeň sobě
l foto Petra Švehlová
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Výlet líšeňských seniorů do Poslanecké sněmovny
Líšeňští senioři na pozvání pana profesora Vlastimila Válka navštívili Poslaneckou sněmovnu, kde jsme byli velmi přívětivě přijati
a bylo nám umožněno nahlédnout do všech zákoutí zákonodárné
půdy. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se sedí v poslaneckých lavicích,
prohlédli jsme si i přilehlé prostory i kuloáry. Ve Werichově vile
jsme poseděli u kávy a obědem v Café Therapy jsme podpořili nadaci, jejímž cílem je vrátit lidi s těžkým osudem zpět do pracovního
procesu. Pan Jiří Pospíšil, správce nadace Medy Mládkové, nás provedl Sovovými mlýny a představil nám rozsáhlou sbírku obrazů
světoznámého malíře Františka Kupky. Chceme alespoň touto
cestou poděkovat líšeňskému poslanci panu prof. Válkovi za krásný a vydařený výlet do Prahy.
l Simona Formánková

Líšňáček slaví 40 let
Zveme všechny příznivce folklóru na Malé dětské hody
s Líšňáčkem dne 20. 11. od 16 hodin na Klajdovské ulici – Dělnický
dům v Líšni. Na těchto malých hodech oslaví dětský soubor
40. výročí působení. Přijďte podpořit děti, zazpívat si i zatancovat.
Akce se koná za podpory ÚMČ Líšeň a KCL Líšeň. Dále vás DNS
Líšňáček zve na Mikulášsko-vánoční koledování s cimbálovou muzikou Líšňáci 3. 12. od 19.30 v Dělnickém domě na Klajdovské ulici.
Zvou vás všechny děti a teta Hela, Verča, Mery.

Sokolská Akademie 2021
Odbor všestrannosti Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Líšeň, pořádá v úterý 23. listopadu v 17.30 hod. ve velkém sále sokolovny,
Belcrediho 27, AKADEMII 2021.
Uvidíte sokolské taneční skupiny Mystery, Roxanne, Střevíčky,
ukázky cvičení předškolních dětí a rodičů a dětí. Jako hosté vystoupí Národopisný soubor Líšňáček a žáci ZUŠ A. Doležala. Akademie se koná s dotační podporou Městské části Brno-Líšeň
a proběhne dle platných protiepidemických podmínek, platných
v den konání. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít příjemný
podvečer plný pohybu, tance, hudby a zpěvu.
l Hana Chmelová,
l náčelnice odboru všestrannosti TJ Sokol Brno-Líšeň

8. říjen – Památný den
sokolstva
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka
tragických událostí roku
1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci
„Akce Sokol“ zatklo na
1.500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni,
vězněni, deportováni do
koncentračních táborů.
Plných 93 % z nich do
konce války zahynulo.
Ještě během této noci
podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté
považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační
aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
V Líšni jsme si tento den připomněli zapálením svíček u pamětní
desky, která zdobí venkovní zeď naší sokolovny. Nad hlavním vstupem do budovy visel slavnostní prapor a v sobotu 9. 10. 2021 jsme
uspořádali podzimní výlet. Naše cesta vedla z Útěchova po zelené
turistické značce (Brněnská podkova) do Bílovic nad Svitavou, odtud jsem došli po červené značce (cesta S. K. Neumanna) do Obřan. Celý den byl krásný, slunečný a plný vůní podzimní přírody.
l Hana Chmelová,
l náčelnice odboru všestrannosti TJ Sokol Brno-Líšeň

Domácí zabijačku 12.–13. 11. 2021
pořádá SK Slatina, areál SK Slatina

pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina)

pátek 12. 11. od 10.00 do 18.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej

sobota 13. 11. od 8.00 do vyprodání

prodej pochutin ze zabijačky: tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo, ovar,
polévka černá (do vlastních nádob), uzená slanina, uzený bok,
uzená krkovice, maďarská klobása, šunková klobása, zabijačkový guláš
LISTOPAD 2021
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Skladník v Aktinu

Do týmu hledáme nové parśáky na plný úvazek pro pøíjem
a zaskladnìní zboží, a taky pro expedici zásilek a jejich rozvoz na naše prodejny.
Nabízíme:
 8hodinovou pracovní dobu
 mzdu 23.000–30.000 Kè
 stravenky, pøíspìvek na MultiSport kartu,
penzijní pøipojištìní, slevu na sortiment e-shopu
 od podzimu práce v nových moderních prostorách
v Brnì-Líšni
V pøípadì zájmu a pro více informací pøejdi na odkaz
https://aktin.cz/skladnik-v-aktinu èi napiš na email
jobs@aktin.cz. Tìšíme se na Tebe!

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno, tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
14
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Zveme Vás do Líšeňské vinotéky s posezením.
Velký výběr stáčených i lahvových vín.
Máme pro Vás aktuálně výborný burčák – bílý i červený.
Najdete nás u Alberta, Bednaříkova 1a.

Po – Ne:
14 –21 hod.

 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, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny,
rychle a spolehlivě, 25 let praxe. Bednář. Tel.: 608 880 107.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654
 Hledáme zájemce o vykonávání pravidelného úklidu v bytovém
domě s dvanácti bytovými jednotkami v Líšni. Vhodné i pro důchodce. Bližší informace na tel. 608 633 565.
 Koupím BYT nebo RD v této lokalitě 1+KK–2+KK, 3+1-4+1 nebo
RD. PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis a vše vyřídím! Prosím
nabídněte  Volejte mob: 775 20 21 22.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Možnost rezervace e-receptu telefonicky nebo
pomocí formuláøe na webu a stále nabízíme
zdarma dovoz inkontinenèních pomùcek.

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

Proti nachlazení:
Otrivin spr – 79 Kè, Robitussin antitussicum – 139 Kè.
V prodeji také dárková balení oblíbených pøípravkù.

 www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR.

Elerium finance s.r.o.
ÚÈETNÍ KANCELÁØ BRNO-LÍŠEÒ

 VYMĚNÍM OB 2+kk, 53 m2 (mezonet) na ulici Popelákova, s balkónem a pěkným výhledem na Starou Líšeň za 3+1 nebo 4+1 v Líšni.
Štědré odstupné! Tel. 725 524 745.

Nabízíme kompletní vedení úèetnictví
Vaší firmy za nejvýhodnìjší ceny.
web: www.eleriumfinance.cz
tel.: 776 156 649, e-mail: eleriumfinance@email.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.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.

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

 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.
 KOSMETIKA-PEDIKÚRA, ZÁMEK BELCREDI, POHANKOVA 8,
parkování u vchodu, tel. 739 150 260.
C

 HLEDÁME ZÁJEMCE O PRAVIDELNÝ ÚKLID v rodinném domě
ve Staré Líšni, obytná plocha 170 m2, vhodné i pro důchodce.
Informace na tel. 602 726 506 po 17. hod.
M

Y

CM

MY

 ČIŠTĚNÍ odpadů a kanalizací, inastalatérské a zámečnické práce.
Běžné opravy i havárie. Mob: 728 688 391, www.rokodom.cz.
CY

CMY

K

 ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ PRÁCI V BRNĚ-SLATINĚ. Úklid autosalonu, prac. doba od 5.00 h., (3 hod. práce), po–pá, po zaškolení
plat 7000 Kč. Více při osobním setkání. Tel.: +420 739 408 401,
e-mail: eliska.stehulova@yakin.cz.
 Knihy Ryšavý, velký VÁNOČNÍ VÝBĚR DĚTSKÝCH KNIH, tel. 775 368 748.
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Líšeňské dorostence trénuje bývalý obránce
Zbrojovky Vladimír Michal
Trenérem líšeňského staršího dorostu je někdejší prvoligový
hráč Zbrojovky Brno Vladimír Michal. Krajní obránce, který se
po návratu z vojny v Písku postupně zapracoval do základní
sestavy Zbrojovky, odehrál v nejvyšší československé a později samostatné české soutěži celkem 87 zápasů. Posledních šest
v dresu Slovácké Slavie Uherské Hradiště. Po ukončení kariéry
se stal trenérem. Vedl zejména dorostenecké a juniorské celky
ve Zbrojovce, či Slovácku.
Jak velký je rozdíl mezi fungováním Líšně a profesionálních
center, v nichž jste působil?
Určitě měla střediska v Brně a Uherském Hradišti kvalitnější zázemí s více hřišti. Zajišťují tu hráčům z větší vzdálenosti i internátní
bydlení. Měla také více profesionálních trenérů. Ale tady se mně
líbí téměř rodinné prostředí, které zde funguje.
Dostanete se někdy na hlavní hřiště?
Hlavní hřiště v Líšni je vyhrazeno pro druholigový fotbal. Tomu naprosto rozumím. Druholigový tým je vždy výkladní skříní klubu.
Doma trénujeme třikrát v týdnu na umělé ploše. Jednou týdně
máme přípravu na přírodním trávníku v Maloměřicích. Za mistrovskými zápasy jezdíme do Zbýšova u Brna, kde jsou na nás mílí,
přívětiví a snaží se připravit hřiště co nejlépe. Ale málo platné, je to
jen náhradní domov. V klubu naplněném mnoha družstvy to však
nejde jinak.
Nereptají hráči na to, že se připravujete na umělém trávníku,
či jezdíte za zápasy mimo Brno?
Plně to všichni chápeme. V tom zásadní problém nevidím. Proto
mám na tréninku skoro vždy plný počet hráčů. Chlapci tohle dokáží skousnout. Jinak tomu nebylo ani ve Zbrojovce, kde jsem s tehdejším dorostem, v němž byli Pernica, Šural, Mazuch a další budoucí prvoligoví hráči, jezdil k zápasům do Velkých Bílovic.
Jak velký je váš kolektiv?
Představuje osmnáct chlapců do pole a dva brankáře.
Trénuje i ve více fázích?
Nikoliv. Ani já nejsem plně profesionalizován. Mám svoji práci, po
níž se vydávám odpoledne z Mikulova do Brna.

Máte v kolektivu naděje, které byste doporučil kolegovi Valachovičovi do prvního mužstva?
Mezi moravskou dorosteneckou a druhou ligou je propastný rozdíl. Málokdy se najde hráč, který by vskočil přímo mezi elitní fotbalisty. Ale dva, tři hráči by se mohli zapojit do zimní přípravy, třeba
i B mužstva, aby zjistili, co potřebují sami k tomu, aby se do mužského fotbalu dostali co nejdříve. Kdybych měl nyní někoho doporučit, byl by to Jirka Vlach. Je útočník a těch nemají nikde dost.
Nicméně sám musí na sobě ještě hodně pracovat.
Máte nějaký konkrétní úkol?
Ne. Ale je mně jasné, že mám připravit hráče nejen pro mistrovské
soutěže, ale hlavně k plynulému přechodu mezi dospělé. Nepočítá
se ani s tím, že bychom měli opustit současné soutěže, v nichž
jsme zařazeni.
Hrajete nejvyšší moravskou soutěž. Jak se v ní cítíte?
Samozřejmě, že chceme vyhrávat každý zápas, ale sportovně musím přiznat, že někteří soupeři jsou nad námi. Asi nejlepším celkem soutěže je Vysočina z Jihlavy, která nás na podzim zdolala 4:1.
Při vhodném nastavení tréninkového procesu bychom mohli v budoucnu konkurovat i ligovým klubům.
l David Linger

Přijede Příbram
V listopadu čekají na líšeňské fotbalisty poslední tři zápasy druholigové soutěže. Dva z nich se odehrají na domácím hřišti. V sobotu
6. listopadu přijede do Líšně dlouholetý účastník nejvyšší soutěže 1. FK Příbram. Výkop je ve 14 hod. Podzimní část pak zakončí zápas
16. kola, v němž v derby zápase nastoupí Líšeň proti nováčkovi MFK Vyškov, jemuž má co oplácet. Letní utkání totiž skončilo v Drnovicích smírem, který vybojoval nováček až v nastavené hrací době. Derby se hraje v sobotu 27. listopadu od 13.30 hod.

Orel v Líšni je i po létech stále aktivní
Asi víte, že jednota Orel v Líšni je jednou z prvních jednot založených na Moravě (r. 1902) a ve své činnosti, kromě hodnot křesťanských, kladla velký důraz na sportovní činnost svých členů a zdravého ducha v těle. To se jí dařilo velmi úspěšně (výjma těžkých
politických období v zemi) a myslím si, že se může pochlubit i sportovní činností více jak sto let od založení.
Zmíním aktivní ping-pongový kroužek, který navštěvují děti, mládežníci i dospělí. Úžasný nápad, kdy jednota zapůjčuje každoročně
dva ping-pongové stoly pro širokou veřejnost do zahrady Orlovny,
vzbudil velký zájem i kladný ohlas. Ty byly často využívány po celý
den a věříme, že je zde budeme moci pro vás umístit i v dalších
letech. Dále chci zmínit kroužek florbalu, o který je též zájem napříč generacemi. Ráda se pochlubím i perličkou, že máme v jedno-

tě člena (s velkým Č), který v letošním roce má za sebou již dva
úspěšné závody s titulem IRONMAN.
Kromě sportovní činnosti se Orel Líšeň stal již podvakrát hlavním
organizátorem akce „Ukliďme Česko“. V našem případě „Ukliďme
naši Líšeň“, aby byla ještě krásnější a čistější. Do akce se zapojují
s chutí a radostí desítky dobrovolníků z řad dětí, rodičů i seniorů.
Akce nám vynesla velkou pochvalu a uznání. Moc si toho vážíme
a určitě v ní budeme i nadále pokračovat.
A v závěru bych vás všechny chtěla pozvat na společenskou
událost – V. ročník Svatomartinské zábavy, kterou pořádáme
ve spolupráci s KCL Líšeň v pátek 19. 11. od 19.30 hod. v Dělňáku.
l Hana Chaloupková za jednotu Orel Líšeň
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