ROÈNÍK XXV
Èíslo 12

V Líšni
PROSINEC
2015

ZDARMA

Foto: J. Prodělal

Vážení a milí sousedé,

Slovo starosty

blíží se čas svátků, které děti milují a my dospělí se je snažíme přežít. Všichni společně doufáme, že po čase
hektických příprav se spolu se svými blízkými sejdeme u svátečního stolu. A hlavně, že si najdeme čas
na to, abychom se po delší době zastavili, oddechli si a se svou rodinou se plně oddali atmosféře vánočního
rozjímání. Pro každého z nás znamenají vánoční svátky něco jiného, ale přál bych nám všem, aby pro nás
všechny znamenali to, že se potkáme s těmi, na které si během roku neumíme najít příliš mnoho času,
a především, abychom našli společnou řeč. Byl bych moc rád, kdyby se nám atmosféru a poselství Vánoc
podařilo přenést i do celého následujícího roku. Aby odlesk svíček vánočního stromku zůstal svítit nejen
v očích našich nejmenších. Abychom k sobě měli všichni blízko.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
Břetislav Štefan
Ve středu 9. prosince 2015 od 17.00 hod. se ve velkém sále radnice, Jírova 2, uskuteční veřejná debata
o plánovaných úpravách parku při ulici Trnkově – „starý hřbitov“.
Všichni, kteří chtějí přispět svými podněty, názory i připomínkami jsou srdečně zváni.
Mgr. Břetislav Štefan, starosta
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Zprávy z radnice

Budování prošlapových chodníčků
Radnice městské části pokračuje v budování prošlapových chodníčků, a to zejména na
místech, kde je zvýšený pohyb občanů. Jedná se především o zkratky k zastávkám městské
hromadné dopravy (u tramvajové zastávky Jírova, Kotlanova) jak v nové, tak i staré Líšni
(při ul. Obecká). Dalšími místem, kde vznikl prošlapový chodníček je hojně využívaná cesta
k budově České pošty na Vlkově ulici.

Městská část vychází vstříc při budování prošlapových chodníčků občanům z ulice Popelákovy, kteří
mezi sebou uspořádali podpisovou akci za účelem zhotovení chodníčků. Prošlapové chodníčky budou zhoMiloš Freiberg, II. místostarosta
toveny v průběhu měsíce listopadu.

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 17. 12. 2015

ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň naleznete aktuálně na

www.brno-lisen.cz.
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Rozšíření hřbitova v Líšni
Město Brno zahajuje stavební úpravy hřbitova
v městské části Brno-Líšeň.

Rada města Brna schválila v úterý 22. září 2015 smlouvu o dílo
na první etapu stavebních prací, které budou znamenat zvýšení počtu
míst pro pohřbívání do země a rozšíření prostoru v urnovém háji.
Součástí investice je také výstavba parkoviště a veřejných toalet.
Investice dosáhne výše 11,8 mil. Kč.
V I. etapě se jedná o vymezení počtu hrobů – pohřbívání do země, urny do země a kolumbária. Dále se jedná o provedení části parkoviště o 46 parkovacích stáních. Co se týká samotného hřbitova,
tam se navýší počet míst o 413 pro pohřbívání do země, o 285 míst
v urnovém háji a 240 kójí v kolumbáriu. Nový objekt WC, sadové
úpravy a další budou provedeny dle projektové dokumentace.
Faktické informace:
Investor: Statutární město Brno, Dominkánské nám. 1, 607 67 Brno,
zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Písařík, tel.: 606 629 082, technickým dozorem investora pověřen: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno-Štýřice,
vykonavatel: Dušan Crha, tel.: 532 144 211, Hana Bednářová, tel.:
532 144 202, 603 960 892, projektant: Ing. arch. Harald Čadílek, tel.:
603 258 650, termín zahájení (předání staveniště): 3. 11. 2015, ukončení: 275 kalendářních dnů.
Celá investiční akce je realizována i dozorována z úrovně města
Brna. Jako představitelé samosprávy naší městské části ji samozřejmě
budeme sledovat a také se informovat u zodpovědných pracovníků
investora, zhotovitele a zejména technického dozoru na její průběh
i na případné komplikace.
Věříme, že akce proběhne v řádném termínu a její průběh nebude
vyvolávat žádné negativní reakce nás, líšeňských občanů.
Břetislav Štefan
starosta

Spolky a sdružení

Práce s klienty „pod vlivem“
Nízkoprahový klub Likusák neziskové
organizace Ratolest Brno stále častěji pracuje
s mladými lidmi, kteří vyhledají služby klubu, i když jsou „pod vlivem“.
Likusák, který působí v Brně-Líšni, Vinohradech a poměrně nově také v Novém
Lískovci, poskytuje sociální služby mladým
lidem ve věku 12–26 let z těchto městských
částí, kteří se někdy vlastní a jindy cizí vinou
dostávají do těžkých životních situací.
Odborníci z řad Ratolesti, kteří v Nízkoprahovém klubu působí, jsou mladým lidem
dostupní od pondělí do čtvrtku v časovém
rozmezí od 15.00 do 19.00 hodin jak v klubu,
tak terénu i on-line, skrze sociální sítě. Aktuálně od listopadu, po dobu chladného období, je klubový prostor k dispozici i v pátky
od 14.00 do 18.00 hodin. Mladí lidé se sociálními pracovníky mohou řešit problémy, se
kterými se potýkají doma, ve škole, s kamarády, partnery apod.
Stále častěji se sociální pracovníci setkávají s tím, že mladí lidé, kteří navštěvují klub,
řeší mnohdy svou situaci prostřednictvím
užívání návykových látek. Počínaje tabákem
a alkoholem, až po experimentování s nejrůznějšími typy drog.
„Od počátku roku jsme klientům nabídli
celkem 456× odbornou pomoc ve formě po-
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radenství a preventivních aktivit. Je pro nás
důležité, aby dospívání bylo pro mladé lidi
bezpečné. Důležité pro nás je i to, aby se měli mladí kam obrátit pro podporu a pomoc,
a to i v případě, že nemají věci úplně pod kontrolou. V jiných sociálních službách se často tzv. ,vstup do klubu pod vlivem‘ zakazuje. Nám
to dává příležitost s klientem
probrat reálný stav, který u něj
nastal se všemi důsledky.“ Vysvětluje Mgr. Zuzana Šťastná,
vedoucí Nízkoprahového klubu
Likusák.
Užívání návykových látek
se mění podle dostupnosti přírodnin v různých ročních obdobích. Velmi oblíbené se v posledních týdnech stávají opět
nejrůznější psychotropní houby a to zejména z rodu Psilocybe, známých jako Lysohlávky.
Účinnou látkou hub rodu Lysohlávek je
psylocibin. Jedná se o látku chemicky příbuznou např. serotoninu. Lysohlávka se vyskytuje v podzimních měsících v některých
lokalitách České republiky. Požívá se většinou syrová, eventuálně sušená. Obsah účinné látky v houbách bývá různý a sílu nelze
dopředu odhadnout. Nyní se,
jako marihuana, houbičky pěstují i v domácím prostředí,
avšak s velmi odlišnou koncentrací účinné látky. Mnoho lidí
se díky neznalosti těchto rozdílů předávkuje a způsobí si nemalé zdravotní obtíže. Ty mohou vyústit až v tzv. „flash backy“, tedy stavy, které jsou
podobné těm při užívání drog
i v tzv. „střízlivém stavu“. Tedy
aniž by někdo látku užil.

Mimo jiné, i o těchto stavech, které houby způsobují, informují sociální pracovníci
Nízkoprahového klubu Likusák. S klienty
v rámci prevence rozebírají intoxikaci různými návykovými látkami a zmiňují i důsled-

ky, které takovéto chování mladých lidí může mít. Mezi nejčastější důsledky užívání
návykových látek patří zejména zhoršení
prospěchu ve škole, vztahů s vrstevníky i rodinou. Negativní vedlejší účinky návykových látek jsou nevolnost, zdravotní obtíže,
problémy s koordinací, deprese, úzkost. Některé poruchy mohou přetrvávat dva až tři
dny. Vysoce nebezpečná je kombinace s jinými psychoaktivními látkami a velkým rizikem je v psychotickém stavu sebevražda.
Lysohlávky jsou často vyhledávanou látkou i z toho důvodu, že na nich nevzniká
závislost. Cílem Nízkoprahového klubu Likusák je poukázání na nebezpečí, která se
s užíváním návykových látek pojí, či informováním o možných způsobech řešení
svých závislostí, např. formou přeposlání do
návazných služeb, které se na léčby závislostí
specializují.
Mgr. Jitka Rytířová, sociální pracovnice
Nízkoprahového klubu Likusák
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Aktivity pro seniory v Líšni
AKTIVITA

LEKTOR/KA

DEN

ČAS

VSTUP

MÍSTO

1. KONDIČNÍ
Jóga

Magda Rudolfová

pondělí
čtvrtek

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

Cvičení pro seniory

Olga Šebestová
Radka Kellnerová

pondělí
středa

10:00
10:45

Cvičení na posílení a zpevnění svalů.

2. KLUBOVÉ
Tarokový klub

Karel Kabelka

úterý

17:00
20:00

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

1. 12. 2015

14:00 - 18:00

8. 12. 2015
15. 12. 2015

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

vstup volný
vstup volný
vstup volný

Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
Předvánoční posezení

11. 12. 2015

16:00 - 17:30

vstup volný

úterý

15:00
16:00

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

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

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

Ladislav Škraňka

Kotlanka

Kotlanka

Pravidelné setkávání seniorů
Mikuláš, taneční zábava
Volná zábava
Vánoční Charlieho andílci

Klub informatiky

Kotlanka

Dělňák
radnice
Dělňák

kavárna ve farním dvoře

Kotlanka

3. TVOŘIVÉ
Keramika

Jarmila Sinčáková

Základní techniky s hlínou.

Výroba drobných dárečků

Originální dárečky vyráběné technikou tiffany.

12. 10. 2015

úterý
pátek

Kotlanka
Kotlanka

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

4. ZÁBAVNÉ
Jiří Schmitzer – recitál

4. 12. 2015

19:00

200/230 Kč

Dělňák

Jaroslav Samson Lenk

12. 12. 2015

19:00

200/230 Kč

Dělňák

Vážná hudba na zámku Belcredi

17. 12. 2015

18:00

50 Kč

19. 12. 2015

13:00
22:00

vstup volný

Líšeňské Vánoce

Zámek Belcredi
Dělňák

5. VĚDOMOSTNÍ
Angličtina pro seniory
Moravská architektura a její Brno
Přednáška - Vídeňská secese v Brně

Jazyková škola
Light point

čtvrtek

10:00
10:45

1500 Kč/rok
850 Kč/půl roku

Kotlanka

Jana Mlatečková

9. 12. 2015

17:00

doporučené
vstupné: 30,- Kč

Kotlanka

Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň a na telefonních číslech 544 210 182 a 731 117 114.
Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28, radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice

Klub seniorů
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

PRODEJ POHOŘELICKÝCH
KAPRŮ V LCOS
16.–23.12.2015 / 7–19 hod.

Veselé vánoční svátky
a šťastný nový rok 2016 přejí
LCOS ✴ DD CENTRUM ✴ LÉKÁRNA MASAROVA ✴ SKLIZENO ✴ TEXTIL ANIČKA ✴ RESTAURACE U FIDELA

LÉKÁRNA
MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz

HNY
ŠEC KTY
NA V ODU ERIN
PR EUC

PRO MAMINKY S DĚTMI
Sunar 3, 4, 2x600 g
Cemio Metric 308 bezkontaktní teploměr
Vibovit Vánoce
+ lampička ve tvaru dinosaura
Nurofen suspenze, 100 ml
Sunar Complex 2, 3 a 4
navíc akce 5+1

399 Kč
899 Kč
309 Kč
89 Kč
219 Kč

V NABÍDCE MÁME ŠIROKÝ SORTIMENT VÁNOČNÍCH BALÍČKŮ

u

Stříbrná neděle (13.12.) 8.00–15.00 h
Zlatá neděle (20.12.) 8.00–15.00 h
V tyto adventní neděle obdrží naši zákazníci
dárek zdarma – zimní balíček Nivea.

-20%

fid
ela

OTEVÍRACÍ DOBA O ADVENTNÍCH
NEDĚLÍCH A NA ŠTĚDRÝ DEN:

VÝHODNÉ PROSINCOVÉ NABÍDKY
Ibalgin 400, 24 tablet
39 Kč
Ataralgin, 20 tablet
61 Kč
Mucosolvan sirup pro dospělé
99 Kč
Afrin nosní sprej mentol
89 Kč
Guttalax, 30 ml
109 Kč
Apo-Ibuprofen, 100 tablet
109 Kč
Corega fixační krém, 40 g
89 Kč
Panadol Extra, 30 tablet
69 Kč
Sinecod sirup, 200 ml
119 Kč
Coldrex horký hápoj citron, 14 sáčku
159 Kč

PROMOAKCE
10.12.

CE
RESTAURA

STEAKOVÁ NABÍDKA
Vyberte si každý sám
aneb poskládejte si
vlastní talíř

Tradiční kváskový chléb
a křupavé pečivo
Džemy, povidla a med
Sezonní zelenina a ovoce,
bedýnky
Nešizené mošty, sirupy
a ovocné pálenky
Víno z moravských
vinohradů a řemeslná piva
z českých a moravských
minipivovarů
Bezlepkové potraviny,
RAW food a superfood
Bio potraviny a dětská
výživa
Vybrané zahraniční
speciality
Čerstvá káva a poctivé
svačinky
A mnohem, mnohem víc
opravdového jídla
EV

U NÁS VÍTE, CO JÍTE!

SL

1.1.2016 OTEVŘENO 12–24 h
Více informací na www.ufidela.cz

-1

www.ddrogerie.cz
www.domacipotrebybrno.cz

OV

Ý

24.–26.12. ZAVŘENO
31.12. OTEVŘENO OD 11–?
SILVESTROVKÁ OSLAVA
odstartuje v 19 hodin, vstupné 160 Kč/osobu,
zahrnuje přípitek a příspěvek na hudební
produkci

✃

4. a 21.12.2015 proběhne podpora
prodeje vůní a dekorativní kosmetiky, za akční
ceny na vybrané zboží. Při výběru správné
vůně Vám pomůže profesionál a domů si
odnesete zabalený hotový dárek.

Sváteční
otevírací
doba

Farmářské mléko, jogurty,
sýry, vejce a máslo

N

Nabízíme též službu balení vánočních
balíčků na míru. Dle vytíženosti
na počkání, nejpozději do druhého dne.

PIVNÍ SPECIÁL
STAROBRNO
RESERVA 2015
výjimečný pivní speciál té
nejvyšší kvality, zlatavé barvy
s příjemnou hořkostí v chuti

PÓ

VÁNOČNÍ KAZETY
Po celou dobu předvánočního období máme
v nabídce bohatý výběr vánočních kazet
za bezkonkurenčně nízké ceny.
Upozornění: Vánočních kazet máme
omezené množství a po vyprodání je již
nebude možno doobjednat!

Výběrové řeznictví. Denní
nabídka čerstvého
drůbežího, vepřového
a vyzrálého hovězího masa.
Kvalitní vakuované jehněčí,
králíci, zvěřina a další druhy
masa

KU

79,–

Regionální jihomoravské
produkty

Poctivé uzeniny vyrobené
z masa

ARIEL PRACÍ
KAPSLE 15 ks

více druhů
cena od 2 balení

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PRO MALÉ I VELKÉ
VOŇAVÉ VÁNOČNÍ BALÍČKY
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

0%

Štědrý den (24.12.) bude otevřeno
8.00–15.00 h.

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ
ZABÍJAČKA A
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
5.12.2015
přijďte ochutnat speciality
z domácí zabíjačky

Vánoce v líšeňské farnosti

Vánoce 2015
v líšeňské farnosti
Betlémské světlo
Betlémské světlo budeme rozdávat v úterý 22. 12. v 17.00
hodin v kostele. Vystoupí národopisný soubor Líšňáček
doprovázený cimbálovou muzikou Líšňáci.

Přijměte pozvání na společné prožití svátečního odpoledne,
kdy naše cesty budou směřovat do starobylého Betléma,
abychom znovu mohli prožít tento stále živý příběh.

Živý Betlém

v pátek 25. prosince od 15.30 hodin

na prostranství za farním kostelem sv. Jiljí v Brně-Líšni.
Srdečně zvou účinkující a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí.

Bohoslužby v době vánoční
Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den

15.00 hod. bohoslužba slova a rozdávání betlémského
světla v Salesku
22.00 hod. půlnoční mše sv. v kostele
22.30 hod. bohoslužba slova a rozdávání betlémského
světla v Salesku

Pátek 25. 12. – Boží hod vánoční

7.00 hod. v kostele
8.30 hod. v Salesku
10.00 hod. v kostele
V 15.00 hod. v kostele svátostné požehnání, po něm
od 15.30 hodin Živý Betlém na prostranství za kostelem.

Sobota 26. 12. – Slavnost sv. Štěpána
7.00 hod. v kostele
8.30 hod. v Salesku
10.00 hod. v kostele

Neděle 27. 12. – Svátek Svaté rodiny

Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb.
V 16.00 hodin koncert v kostele – vystoupí národopisné
soubory Stará Líšeň a Líšňáček, doprovázené cimbálovou
muzikou Líšňáci.

Čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra

Poděkování a prosba o Boží pomoc – od 15.00 hod. výstav
eucharistie v kostele, děkovná mše sv. v 16.00 hod.

Pátek 1. 1. – Nový rok, Slavnost Matky Boží,
		 Panny Marie
Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb.

Středa 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně

SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM

8.00 a 18.00 hod. v kostele, při mši sv. žehnání zlata,
kadidla a křídy.

5. prosince v 16.00 na farním dvoře
kostela sv. Jiljí ve staré Líšni

Čeká na vás Mikuláš s andělem, zpívání, malá nadílka, přátelská
atmosféra, vhodné i pro nejmenší děti, protože jsme čerty
zavřeli.. .
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Adopce v Brněnské ZOO – akce školní družiny ZŠ Masarova
Na podzim pořádala školní družina jubilejní 10. ročník akce
Adoptuj zvířátko ze ZOO.
Adoptivním rodičem se stává ten, kdo přispěje celou či vyšší
částkou určenou na vybrané zvíře.
Tato částka přibližně odpovídá finančním ročním nákladům na krmení vybraného zvířete. Adoptivním rodičům náleží
adopční osvědčení a právo umístění jmenovky u ubikace zvířete.
V minulých létech jsme přispívali na chov klokánků kolikovitých, tygra sumaterského, surikat, lachtana, medvěda ledního,
šimpanze, žirafy síťované…
Ve všech odděleních ŠD jsme pekli, vařili a připravovali občerstvení na naše prodejní stánky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem šikovným rodičům, prarodičům atd., kteří napekli a navařili spoustu skvělých
dobrot.
Celkový výtěžek z prodeje 12 108 Kč jde na chov tygra sumaterského a předali jsme ho na našich výletech do ZOO.
Za celý kolektiv vychovatelek ŠD
H. Pollaková

Zahraniční návštěva na ZŠ Masarova
Na ZŠ Masarova zamířila vzácná mezinárodní návštěva z Polska a Islandu. Učitelé a ředitelé ze základních škol se přijeli podívat na zasedání školního parlamentu „Masařky“. Hosté si nejprve
prohlédli naši školu, poté jsme je pozvali na naše pravidelné setkání. Zasedání trvalo přes hodinu, celé jej, naprosto perfektně,
překládal do angličtiny člen Masařek Kuba Pirochta z 9. C. Hodnotili jsme prožitkový kurz, prohlédli si fotky a diskutovali o námětech ze tříd. Využili jsme také přítomnosti pana ředitele
a mnohé z otázek byly směřovány přímo k němu. Dále jsme informovali o projektu Škola pro demokracii, do kterého je náš školní
parlament zapojen. Na závěr proběhla debata hostů z Polska
a Islandu s členy parlamentu, vzájemně jsme si předali inspiraci
na akce a probrali fungování žákovských parlamentů v zahraničí.
Na památku si od nás odvezli školní trička.
Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemném duchu. Setkání
bylo velmi zajímavé a inspirativní.
Mgr. Kateřina Aulehlová

Zasedání parlamentu proběhlo netradičně v úterý, v den příjezdu návštěvy z Polska a Islandu. Vyměnili jsme si s nimi několik
rad a nápadů na akce, nebo různá zlepšení školy, dozvěděli jsme se od nich, jak to funguje na jejich škole a v jejich parlamentech.
Mně se to moc líbilo a myslím, že to byla skvělá zkušenost!
Eliška Vávrová 9. A

líšeňské noviny

7

Školství

Svatý Martin v mateřské škole Neklež 1a
„Na svatého Martina, bývá dobrá peřina.“
„Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.“
„Na svatého Martina, kouřívá se z komína.“
9. 11. 2015, v 16.00 hodin, se naše školní zahrada proměnila ve
vonící kus země, provoněný tlejícím listím a trávou, kouřem z pálení
bramborové natě, hořícími svíčkami
v podzimních, dětmi vyrobených, svícíncích, skořicí, vanilkou, ořechy, medem, tvarohem a mákem na svatomartinských dobrůtkách, které pro tuto novou akci připravily maminky dětí.
Společně jsme se letos rozhodli, že
budeme dětem více přibližovat historii
světa, podtrhovat dobré lidské vlastnosti,
rozdávat úsměv, dobrou náladu a přátelství, protože to nic nestojí a to málo může
dát každý z nás.
Vzpomínku na svatého Martina, narozeného v roce 316, jsem uvedla několika slovy, neslíbila jsem a nezaručila, že
zrovna dnes napadne bílý sníh, ale bylo
v mých silách slíbit příjemně prožité podvečerní chvíle, jinak všedního pondělního dne.
Celý program, o životě svatého Martina, (dramatizovaly děti
předškolního věku v dobových kostýmech ze třídy Berušek), na stanovištích si rodiče s dětmi vyráběli koníky, svítící skleněné lucerničky, zúčastnili se koňského turnaje, ochutnávali všechny martin-

ské dobroty a vyvrcholením byl příjezd živého koně s Martinem,
kterého si zavolaly paní učitelky Zdenka Nečasová a Iveta Suchánková. Slavnostní kouzelné odpoledne nadchlo víc jak 100 dětí a 200
rodičů a přátel školy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat právě těmto dvěma báječným
lidem, Zdence Nečasové a Ivetě Suchánkové, za scénář, zrežírování,
ozvučení, za obětavou práci s dětmi, 25 rodinám za občerstvení
a hlavně za neviditelnou náročnou práci celého kolektivu školy. Nejkrásnější odměnou pro nás všechny bylo vyprovázení svatého Martina z brány školy, aby mohl rozdávat dobro po celém světě tak, jak
ho přinesl do našich domovů. Rozzářili jsme společně nejen lampičky, ale i všechny užaslé dětské oči.
Za kolektiv mateřské školy
Jitka Kubecová, ředitelka školy

VYPOUŠTĚNÍ
BALÓNKŮ
S ČESKÝM JEŽÍŠKEM
NA ZŠ MASAROVA
Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akcí,
jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé
republice mohou děti vypustit svůj balónek
s přáníčkem pro Ježíška k nebi.
Letos se dětská přání k Ježíškovi vznesou již po
osmé. Pro rok 2015 se centrem této celorepublikové
akce stane město Pardubice. Moderátorem akce
bude herec Václav Vydra. Ten také prostřednictvím
Rádia Impuls, jako hlavního mediálního partnera,
dá pokyn k slavnostnímu vypuštění balónků.
KDE?

u ZŠ Masarova 11

KDY?

v pátek 4. prosince v 14.30

PROGRAM? nejdříve si vyzvednete balonek
a napíšete své přání.
Balónky pak v 15.15, na pokyn
z rádia, společně vypustíme.
K dispozici máme 330 balónků.
Těšíme se na Vás
Mgr. Renata Miková
a Mgr. Kateřina Trnková

8

líšeňské noviny

Školství

Shamrock a Leprochamus
provázeli tři učitele ze ZŠ Holzova při jejich putování za zdokonalováním angličtiny. Irský trojlístek a skřítek zajistili nejen nádherné
počasí ve dvou říjnových týdnech, ale i pohodu a bezproblémové prožití studijních týdnů v irském Corku.
V jazykové škole ACET učitelé diskutovali společně se studenty
z Francie, Německa, Švýcarska, Španělska, Japonska, Brazílie a dalších států o současných problémech, kultuře a jejich pohledu na dané
téma. Mnoho zajímavostí se také dozvěděli od členů hostitelských
rodin, u kterých byli ubytováni a kteří je přijali se srdečnou otevřeností. Krásné podzimní počasí provázelo i výlety do okolí Corku, při
procházce v zahradě Blarney castle, v městečku Cobh, známého jako
poslední zastávka Titanicu před jeho vyplutím do Ameriky, v rybářském městečku Kinsale, na úchvatných útesech Moher i v národním
parku Kilarney.
Všechny tyto získané poznatky využijí paní učitelky Lenka Ondrejechová, Šárka Prokešová a pan učitel Vladimír Ruban ve svých
hodinách a předají je svým žákům.
Další částí projektu Jazyky v zahraničí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl výjezd do Londýna,

kterého se zúčastnilo 50 žáků osmých a devátých tříd v měsíci listopadu. V jazykové škole si mohli ověřit úroveň svých jazykových dovedností, které uplatnili v praxi při návštěvě památek a zajímavostí
Londýna jako Westminster Abbey, Houses of Parliament, Downing
Street, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Národní galerie, Piccadilly Circus, Leicester Square, Tower Bridge a Tower
of London.
Pro žáky byl tento pětidenní zájezd nezapomenutelným zážitkem
a velkou odměnou za jejich studijní výsledky.
Pobyt ve Velké Británii nabízí naše škola žákům každý rok, ale
nikdy se nám nepodařilo vyjet s tak početnou skupinou (pro mnohé
rodiny je to finančně nedostupné). Proto si velmi vážíme této možnosti a věříme, že všichni zúčastnění získané znalosti a zkušenosti
plně využijí a budou pro ně přínosem v jejich budoucím povolání.
Více informací a fotografií z obou akcí naleznete na webových
stránkách školy.
Mgr. Lenka Ondrejechová

Stezka odvahy aneb Děti dětem na ZŠ Horníkova
Byli jste někdy ve škole po tmě? Jak vypadá škola v noci? Na podzim? Je strašidelná?
Učitelé, když v noci chodí domů po třídních
schůzkách, se trochu bojí. A jak jsou na tom
děti?
Členové školního parlamentu ve škole
občas spí, když odpoledne a večer plánují akce pro své spolužáky, a moc dobře vědí, že
v noci i jim jde na chodbách mráz po zádech.
Proto se během několika zasedání parlamentu věnovali přípravě akce, která na naší škole ještě
nikdy nebyla. Největší akce, jakou
kdy dosud ŽÁCI pro své spolužáky zorganizovali!
Parlamenťáci promysleli scénář celé akce, vyzdobili tři stanoviště, kde děti plnily úkoly – sestřelování netopýrů, hledání oříšků v krvavém hrnci a podpis do
strašidelné knihy, vyrobili si masky a rekvizity, vytvořili propagační letáček, propagovali akci ve
školním rozhlasu. Odvážné děti
líšeňské noviny

přišly v kostýmech, obrněné odvahou a podporou rodičů. Některé procházely stezku ve
skupinkách, jiné s rodiči nebo s čarodějkou
či nějakým hodným školním strašidlem.
Školou se linuly zvuky, skřeky, křik a jekot,
na konci stezky pak smích a hrdinství.
Všichni jsme byli překvapeni obrovským
zájmem odvážných dětí z Líšně, očekávali
jsme tak 40 odvážlivců a ve výsledku si stez-

ku prošlo 115 malých hrdinů. Slyšeli jsme
mnoho pozitivních ohlasů, tak už to tak vypadá, že se ze stezky odvahy stane tradiční
každoroční školní akce.
Do skupiny organizátorů příští rok přijmeme i nečleny parlamentu, protože zájem
dětí trojnásobně předčil naše očekávání.
V postrašidelné anketě jsme se dozvěděli, že
nejvíc se všem líbila mumie, Samara, střílení
do netopýrů a strašidla. A také:
„Byla to nejlepší stezka v mém životě.“ „Procházet školu po tmě
bylo prostě úžasný!“ „Bylo to boží.“ „Přijdu zase, protože jsem se
dobře vylekala.“ „Přijdu i příště,
určitě bude zase legrace.“
Příští rok na podzim u nové
tradiční akce na viděnou! Těšíme
se na všechna malá strašidla ze
škol i školek, která se nebojí,
a chtějí si užít legraci.

školní parlament Horníci
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Stalo se

Klub VeSPOD

Místnosti vyhrazené pro klub se sice nachází dost vysoko, shodou okolností přesně
v nadmořské výšce 333 m. n. m., přesto jsou
nejníže položené z celého Saleska, odtud
název klubu VeSPOD.
Navzdory svému přízemnímu umístění si
klub vybojoval své čestné místo na slunci
pravidelných programů Saleska. Již dlouhou
řadu let láká na atraktivní aktivity a přátelský přístup týmáků mladé lidi ve věkové kategorii 14 až 26 roků. Vstupní brána ke klubu,
jenž se nalézá za tělocvičnou, se otevírá pravidelně každé pondělí, středu, čtvrtek a pátek v 17.00 a zavírá se až s úderem osmé,
v pátek dokonce deváté večerní. V době kdy
je otevřeno, mohou klubáci přicházet a odcházet doslova kdykoliv.

Po většinu času panuje volná zábava. Volba
činnosti je na uvážení samotných klubáků.
Mohou sáhnout po deskových hrách, změřit
svou přesnost v šipkách, také v poněkud dynamičtějším kalču nebo si zahrát kulečník.
Za příhodného počasí se vybíhá na přilehlá
hřiště. Oblíbenou aktivitou je posezení s přáteli na nealko baru nebo na barevných pytlích v místnosti zvané Apendix. Volnou zábavu střídají pravidelné aktivity, které se rok
od roku liší. Letošní pondělky ovládlo filmové promítání. Ve středu si klubáci pravidelně
dávají do těla v posilovně, odměnou jim může být gurmánský zážitek v podobě italské
kuchyně, kterou připravují všichni dohromady a kterou končí středeční klub. Čtvrtky
jsou specializovány na míčové hry, horolezeckou stěnu, občas se vytáhnou taneční
podložky. Velkou oblibu si vysloužily tematické párty, které se konají poslední pátky
v měsíci, třebas ta na ledě nebo Fresh yellow
párty, na kterou všichni účastníci přišli ve
žlutých trikách.
Perličkami, které obohacují celý program
klubu VeSPOD, jsou nahodilé akce, jako je
„Lyžování s Putinem“ v podání Líšeňského
divadla, film „Rezistence“ ve Velkém Špalíč10

ku a patří sem i drsná paintballová střílečka
v nádražním hangáru. Několikrát do roka je
příležitost „přespání“ v klubu, jako tomu
bylo ve vánočním čase, či Silvestr na parníku
Poseidon, který byl znenadání přerušen velkou vlnou, převrácením parníku a následným putováním temnými a mokrými útrobami lodi k lodnímu šroubu, jedinému místu, kterým se dalo uniknout z lodi a zachránit si tak holý život. Tu a tam vyrazí klub
VeSPOD na celý víkend mimo Brno. Za
opravdový vrchol lze považovat pobytový
tábor Forest VeSPOD, letošní byl již třetí
v řadě.
Program klubu je rozmanitý, nikdo se zde
nenudí. Přesto tím nejdůležitějším, dalo by
se říct rodinným stříbrem Salesiánské rodiny, je osobní přátelský přístup vedoucích
k mladým. Tým je sestaven z dobrovolníků
a zaměstnanců Saleska, kteří se snaží být ve
středu všeho dění a posouvat celé společenství nenásilnou formou správným směrem.
Snaží se všemožně pomoct mladým v duchu
křesťanských hodnot, projít zdárně mnohdy
bouřlivé období svého života a dozrát v dospělou bytost. Mnozí klubáci nás navštěvují
již pěknou řádku let a někteří postupně začínají pomáhat s vedením Oratoře a i jinak se
aktivně zapojují do života Saleska. I když je
práce v klubu VeSPOD běh na dlouhou trať,
je vidět, že se daří.
Lukáš Kosík

Broučci uspávají zvířátka

Na začátku listopadu jsme se již tradičně sešli
v Salesku na akci Broučci uspávají zvířátka
a společně se připravovali na večerní průvod
s lucerničkami a lampiony.

A skutečně přijel! Všechny brouččí děti si vyzkoušel a když viděl, že jsme dobře připraveni a na všechno víme odpověď, měl radost
a poslal nás na cestu ke zvířátkům, které jsme
měli uspat. Cesta ozářená svíčkami, lampiony a lucernami byla příjemná, našli jsme
všech deset zvířátek a obrázky s nimi jsme
uložili do postýlek.
Zbývalo už jen zazpívat ukolébavku, rozloučit se a cestou domů si svítit na cestu…
Děkujeme všem za krásný listopadový podvečer a těšíme se na Vás na dalších akcích.
Martina Kosíková

Chystáme pro vás
Klub VeSPOD

17. 12. Vyrob dárek, udělej radost
18. 12. Vánoční oslava v klubu VeSPOD

Oratoř

7. 12. Mikulášská Oratoř
11. 12. Turnaj v kalču a přespávačka
V Oratoři proběhne klání mezi dětmi v oblíbeném kalču. Nebudou chybět zajímavé ceny. Po turnaji si nachystáme spacáky, karimatky, pyžamo, plyšové medvídky a bude
následovat přespání v prostorách Saleska,
které bude obohaceno zajímavými hrami
a možná bude i nějaké překvapení…
14. 12. Filmová Oratoř
22. 12. Vánoční Oratoř
Krásný vánoční čas se blíží. Čas dárků, kaprů
s bramborovým salátem, ale hlavně čas sváteční atmosféry. Narodil se nám Ježíšek a my
tuto jedinečnou událost oslavíme v Oratoři
u nazdobeného stromku zpěvem koled a rozdáváním dárků.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

10. 12. Čtvrtkování – Hrátky s pedigem
24. 12., 15.00 hod.
Vánoční bohoslužba slova s rozdáváním
Betlémského světla.
Vezměte si s sebou lucerničku a svíčku.
Od 11. 1. do 17. 1. 2016 proběhne v Salesku
KARNEVALOVÝ TÝDEN.
Více informací na webu a plakátcích.
Programy Klubu rodičů a dětí končí 18. 12.
2015, v novém roce se na Vás těšíme od 4. 1.
2016.

SaVIO - salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost
Letos se z každého dítěte stal malý brouček
– vyráběli jsme tykadla a taky jsme si vybrali, zda chceme být beruškou, motýlem, plošticí či roháčem – obrázek jsme si vymalovali,
přilepili na kolíček na prádlo a připnuli
k bundě.
Venku se setmělo, postýlky pro zvířátka byly
nachystány a my jsme se sešli venku na hřišti,
abychom se od paní profesorky Broučkové
dověděli, že do naší broučkovské školy přijede na kontrolu školní inspektor…

Vánoce stokrát jinak

ThMgr. Milan Klapetek
Předvánoční rozjímání bude věnováno smyslu Vánoc
v cyklu církevního roku
a přiblížení několika z mnoha významů těchto svátků,
spojených s vánočním evangeliem jakožto
Božím darem pro člověka.
Kdy: úterý 15. 12. 19.00
Kde: klub VeSPOD
líšeňské noviny
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Empík cyklista a ètvrśáci ze ZŠ Novolíšeòská
Žáci čtvrtých ročníků absolvovali první část výchovného programu Empík cyklista. Cílem projektu je příprava děti na samostatnou účast v silničním provozu po dosažení 10 let a prevence ke snížení dopravní nehodovosti. Pro zvýšení motivace je Empík cyklista
organizován jako celoroční soutěž pro žáky 4. ročníků brněnských
škol. Na závěr akce žáci absolvují teoretické testy a praktické jízdy.
Pokud splní stanovená kritéria, obdrží od strážníků Městské policie
Brno Průkaz cyklisty. Na konci školního roku proběhne slavnostní
vyhlášení nejlepších jednotlivců, tříd a škol. Dopravní výchova
probíhá v novém moderním areálu v blízkosti koupaliště Riviéra,
které bylo otevřeno začátkem října. Rozlehlé dopravní hřiště je

zčásti zastřešené, což umožňuje praktickou výuku i za nepříznivého
počasí. Teoretická výuka je situovaná do učeben dopravní výchovy
vybavených moderní interaktivní technikou. Třetinu Empíka máme za sebou a už se těšíme na jarní lekce. Akci hodnotíme velice
kladně – probíhala v novém a moderní prostředí, obsah výuky byl
přizpůsoben věku dětí. Instruktoři byli klidní, trpěliví a maximálně
se dětem věnovali.

Mgr. Olga Zehnálková.
ZŠ Novolíšeňská

inzerce

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC

Navštivte nás

LÉKÁRNA pod Klajdovkou
Horníkova 34, Brno-Líšeň

Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice

tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz

tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
www.lekhornik.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 %.

Domácí zabijaèku 11.–12. 12. 2015

poøádá SK Slatina, areál SK Slatina – pivnice
na Spartaku (vchod z ul. Tuøanka 1, Brno-Slatina)

Otevírací doba:

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

Condro Diamant vánoèní 120 tbl – 589 Kè
Marśánci vánoèní + dárek – 279 Kè
Hlíva ustøièná s lactobacily a šípkem 1+1 zdarma – 359 Kè
Olfen gel 2×100 g – 250 Kè
Široký výbìr vánoèních balení za výhodné ceny
NOVINKA: po pøedložení tohoto inzerátu 15 % sleva
na jednu Vámi vybranou položku z nákupu (slevy se nesèítají)

pátek 11. 12. od 10.00 do 20.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijaèky, prodej

sobota 12. 12. od 8.00 do vyprodání

prodej pochutin ze zabijaèky: tlaèenka, jitrnice, jelita,
škvarky, sádlo, ovar, polévka èerná
(do vlastních nádob),
uzená slanina, uzený bok,
uzená krkovice, maïarská klobása,
šunková klobása

K l i d n é a v e z d ra v í p ro ž i t é v á n o è n í s v á t k y p øe j í v š e m i n z e re n t ù m
p ra c o v n í c i t i s k á r n y S E TT R O N I C .
líšeňské noviny
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V městské části Líšeň se 17. října v Dělňáku odehrál první
ročník taneční soutěže s názvem Rest In Beats Battle. Soutěž byla zaměřena na souboje v populárních tanečních
„street style“. Atmosféra byla neskutečná, dohromady dojelo přes 200 tanečníků, kteří mezi sebou usilovně bojovali
o první místa. Vidět jste zde mohli taneční špičku z celé ČR,
ale také tanečníky ze Slovenska, Ukrajiny, Polska, Japonska,
Kazachstánu či Ruska. Všem sponzorům i návštěvníkům
děkujeme a budeme se těšit na příští ročník!
Abstract Mo Dynasty a Kulturní centrum Líšeň

Jiří Schmitzer recitál

(pátek, 4. 12. 2015, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Jiří Schmitzer DAMU absolvoval roku 1974, poté nastoupil
do Činoherního studia v Ústí nad Labem a od roku 1985 je
členem Ypsilonky. V polovině 70. let přišel herecký průlom
v úspěšné komedii Oldřicha Lipského „Marečku, podejte mi
pero!“.
Jiří Schmitzer se postupně vypracoval do podoby hojně obsazovaného a uznávaného českého herce, kterému přinesly
popularitu i jeho písničkové recitály. S jedním z nich vystoupí také v Líšni.

Jaroslav Samson Lenk: Van men šou

(sobota, 12. 12. 2015, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Osobitý přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent. Tvůrce hudby a textů k dětským televizním večerníčkům, moderátor, stálice české folkové a písničkářské scény.
Tento svérázný hudebník působí na pódiích a v masmédiích
v různých sestavách a sdruženích i jako sólista či producent
již 35 let. Nyní se svým širokým repertoárem navštíví také
líšeňský Dělňák.

Přejeme vám krásně prožité
vánoční svátky a štěstí ve všem,
co si člověk může jen přát!
Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
1. 12. (út) 18.30 hod.
6. 12. (ne) 16.00 hod.
8. 12. (út) 10.00 hod.
9. 12. (st) 17.00 hod.
17. 12. (čt) 18.00 hod.
19. 12. (so) 13.00 hod.
19. 12. (so) 18.00 hod.

Fotoprojekt VIA Líšeň:
Spolu a zvlášť – vernisáž
Cimrman Revival Sivice:
Čertovo kvítko – pohádka
Divadlo Scéna: Vánoční hvězda
Moravská architektura a její Brno:
Vídeňská secese v Brně – přednáška
Vážná hudba na zámku
Líšeňské Vánoce
Adventní setkání s hudbou barokních mistrů
v kostele sv. Jiljí v Líšni

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

přicházím za Vámi s návrhem – pojďme společně v Líšni
vytvořit Spolek pro převážně vážnou hudbu.
Na příští rok jsem prozatím připravil čtyři koncerty.
19. 3. 2016 v líšeňském kostele texty sv. Františka přečte
prof. Vladimír Krátký a Graffovo kvarteto zahraje skladby
J. Suka, W. Schulze.
15. 5. 2016 v zámeckém parku zazní koncert – Pocta Antonínu Dvořákovi. Text přednese pan Josef Somr a slavný
kvartet nazvaný Americký zahraje opět Graffovo kvarteto
a ke spoluúčinkování v Kvintetu si přizve Bohuslava Matouška.
Na podzim potom 25. 9. 2016 bude Španělský večer Al-Andalus na zahradě Dělnáku. Vystoupí zde španělská tanečnice Virginie Delgado Olmedo, Petr Vít – flamenková kytara
a Azar Abou – perkuse.
Závěrečný koncert se uskuteční v hale Saleska, kde účinkovat bude komorní orchestr Ars collegium, sólista i recitátor
jsou v jednání.
Věřím, že se v Líšni najde dost hudbymilovných lidí a že
společně vytvoříme tradici koncertů, na které budou chodit
posluchači z celého Brna. Věřím, že v Líšni potkáme i lidi,
kteří nám budou ochotni pomoci také finančně.
Na závěr bych Vás rád pozval na Adventní setkání s hudbou
barokních mistrů, které se koná v sobotu 19. 12. 2015
v 18 hodin v kostele sv. Jiljí v Líšni. Na tento koncert přijal
pozvání mistr slova pan Alfred Strejček a na housle zahrají
Štěpán Graffe a Jiří Besperát, na cembalo pak Šárka Besperátová.
Těším se na setkání s Vámi

Jiří Besperát

líšeňské noviny
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Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu 7. 11. 2015
Příjemné podzimní dopoledne strávilo
v sobotu 7. listopadu 22 hráčů, dospělých
i dětí, v malém sále Líšeňské sokolovny na
tradičním turnaji ve stolním tenisu.
Kategorie dospělých nabídla ve startovní
listině seznam hráčů, který obsahoval jména
17 mužů, z nichž někteří patří ke stálým
účastníkům turnajů.
Po několika rekordních turnajích, co do
počtu startujících, klesla tentokrát účast
školní mládeže hluboko pod průměr.
Proto v kategorii mládeže do 15 roků
hrálo v jedné skupině pět hráčů každý s každým na tři vítězné sety o celkového vítěze. Po
odehrání všech zápasů bylo toto pořadí: Filip
Fejta – ZŠ Mutěnická, Jakub Hájek – ZŠ Mutěnická, Filip Hoda – ZŠ Masarova, Jiří Juránek – ZŠ Novolíšeňská, Martin Trungel –
ZŠ Novolíšeňská.
Dospělí po odehrání tří základních skupin vytvořili postupem prvních dvou hráčů
šestičlennou finálovou skupinu. Po odehrání
posledního zápasu bylo toto pořadí: Ivo Prokeš, Martin Slavíček, Michal Slezák, Robert
Koudelka, Jan Koláček st., Tomáš Mezlík.

TJ Sokol Líšeň a Sportovní komise RMČ Brno-Líšeň
pořádají

Mikulášský volejbalový turnaj mixů
neregistrovaných
Datum: sobota 5. 12. 2015
Místo: velký sál sokolovny Belcrediho 27, Líšeň
Startovné: 400 Kč na družstvo • Zahájení: 8.00 hod.
Družstvo: 2 ženy + 4 muži • Ceny: Mikulášská nadílka
Občerstvení: zajištěno

Exhibice – miniturnaj veteránů
Zahájení: 8.00 hod., prezentace 7.30 hod.
Družstvo: ženy nad 45 let, muži nad 50 let
Přihlášky: Radek Bábiček, babicek@seznam.cz
Partnerem akce je Sportovní komise RMČ Brno-Líšeň.

Svá vítězství z několika posledních turnajů bez porážky obhájil Ivo Prokeš, ale tentokrát o ně musel tvrdě bojovat. Je potěšitelné, že se v kategorii dospělých úspěšně prosadili, donedávna školáci, Martin Slavíček
a Tomáš Mezlík.
Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi diplomy a věcné
ceny. Příjemný sportovní den s mnoha dramatickými zápasy připravil pro všechny zúčastněné ve své herně Sokol Líšeň. Pořadatelské zajištění bylo tradičně velmi dobré, stejně
jako spolupráce se sportovní komisí MČ Brno-Líšeň.
Fotografie z turnaje naleznete na www.
brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.

jsme...
JEDEN TÝM, JEDEN KLUB, JEDNO MĚSTO

CHCEŠ HRÁT FLORBAL?
Florbalový klub FBC Židenice (www.fbczidenice.com) právě teď hledá sportovně nadané dívky
(ročník narození 2003, 2002, 2001 a 2000).
Tréninky probíhají na halách Purkyňova, Technická a sokolovna Židenice.
Více informací na tel.: 608 409 062 nebo na emailu: sarka.stara@fbczidenice.com,
nabor@fbczidenice.com

NEVÁHEJ A STAŇ SE NAŠÍ HRÁČKOU!
jsme...

JEDINÝ ŽENSKÝ EXTRALIGOVÝ TÝM JIŽNÍ MORAVY

Ladislav Breicetl

líšeňské noviny
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SK Líšeň se zapojil do debaty o budoucnosti orlovny
Určitě jste už zaznamenali, že v posledních měsících se stále častěji hovoří o budoucnosti prostoru za líšeňskou orlovnou. Není žádným tajemstvím, že spolek SK Líšeň tam chce obnovit hřiště a zastřešit ho, aby ho mohli hlavně mladí fotbalisté, malé fotbalistky, líšeňské
školy a další sportovci z Líšně využívat i přes zimu, a nemuseli platit
drahý nájem v halách a tělocvičnách v širokém okolí, kam rodiče
musí děti vozit. Na podporu tohoto záměru vznikla i petice, kterou

Stav po převzetí orlovny v roce 2003

Stav po opravách

dosud podepsaly stovky obyvatel Líšně. Fotbalisté totiž orlovnu v roce 2003 převzali pod svá křídla v době, kdy byl záměr vedení radnice
prodat ji trhovcům na sklady. Investovali do ní a pro sportovní účely
opravili vnitřní prostory bývalého kina. Využít prostor za objektem,
který vždy sloužil sportovcům a sportovkyním je logickým pokračováním výše uvedených snah. Mezi líšeňskou veřejností se také debatuje o jiných možnostech využití bývalého hřiště za orlovnou. Jednu
z diskusí o problematice budoucnosti orlovny uspořádalo vedení
radnice 5. listopadu. Za SK Líšeň se ho zúčastnil předseda spolku

Stav po převzetí orlovny v roce 2003

Karel Hladiš, aby informoval přítomné o plánech na obnovení hřiště,
o technickém a legislativním rámci projektu a jeho o finančním zajištění. Z úst předsedy Hladiše zazněl i závazek udržitelnosti projektu
a vytvoření prostoru pro líšeňské spolky v bývalé budově Eﬀety. Karel Hladiš přednesl i konstruktivní návrh na vybudování veřejného
parku v proluce na náměstí Karla IV. za autobusovou zastávkou mezi
domy č. p. 10 a 12 nebo u konečné zastávky tramvaje na nám. Kar-

la IV. a Ondráčkovou 20 (za lékárnou). Také stávající Dělnický dům
disponuje zahradou. Tyto objekty jsou všechny v majetku města Brna
a už dlouhou dobu let nejsou téměř vůbec využity.
Zveme všechny zájemce na veřejnou debatu o dalším využití
orlovny, kterou svolá opět vedení radnice.
Vedení SK Líšeň je ochotné kdykoliv a komukoliv svůj záměr
představit a debatovat o něm s občany Líšně.
Michal Šebela
(redakčně zkráceno, příspěvek nemusí vyjadřovat názor redakční rady)

Stav po opravách

Úspěšný podzim líšeňských přípravek
Čtyři první a dvě druhá místa jsou největší úspěchy deseti soutěžních líšeňských
fotbalových přípravek a minipřípravek v letošní podzimní části jejich soutěží. Líšeň obsadila všechny skupiny, které se ve městě
Brně hrají, v několika skupinách přitom hrají
mužstva Líšně se staršími protihráči. Lídry
tabulky jsou kategorie U10, U10B, U9 a U7A.
14

Mladé naděje z U10B dokonce nepoznaly
hořkost porážky a vedou tabulku s 24 body
a náskokem šesti bodů na druhý Start Brno.
Áčko U7 má z líšeňských přípravkových týmů nejlepší střeleckou bilanci, když svým
soupeřům nasázelo 157 gólů. Stříbrnou pozici si přes zimu udrží U11 a U11B. Prvně jmenovaný tým přitom na první místo ztrácí jen

2 body, druzí jmenovaní fotbalisté z Líšně
jsou od čela tabulky 3 body. Celou podzimní
část ligových soutěží odehrály líšeňské přípravky na nově vybudovaném travnatém
hřišti v Mariánském údolí. Teď je čeká i finančně náročná zimní příprava v pronajatých halách mimo Líšeň, aby mohly na jaře
navázat na své úspěchy.
Michal Šebela
líšeňské noviny
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PRODEJ VÁNOÈNÍCH STROMKÙ

borovice, smrky, støíbrné smrky, jedle
dennì nové èerstvì øezané stromky
OVOCE, ZELENINA „Na koneèné“, Líšeò –
ulice Svánovského, naproti supermarketu Albert
tel.: 605 258 897, 605 547 360
Velký výbìr za skvìlé ceny. Po domluvì dovoz až domù.
Jsme tu pro vás: PO–PÁ 9.00–18.30, SO 8.00–17.00
NE 8.00–17.00
Prodej dennì od 1. 12. do 24. 12.

Albert

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Pronajmu garáž, ul. Jedovnická, v dosahu MHD Horníkova–
Elplova, světlo + zásuvka 220 V. Tel.: 603 453 450.
 Z důvodu stěhování hledám vhodný dům, max. 40 km od Brna.
Děkuji. T: 737 309 875.
 Kadeřnictví – Líšeň, Synkova 16a. Modelace nehtů, manikúra,
P-shine na objednávku. Tel. 602 759 958 (po 19. h 724 222 535).)
 PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ do os. vlastnictví, PROHLÁŠENÍ
vlastníka SVJ, zaměřování bytů. Informace zdarma na tel.: 724 304 603.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.

prodej
stromkù
zde
bus è. 56

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

Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Ne–Pá 14–20 hod.,
So 9–12 a 14–20 hod. Nově otevřeno také v pátek dopoledne 9.00–12.00 hod.

Dopøejte svým vlasùm profesionální péèi
a zaslouženou regeneraci.

KADEØNÍK – VÁCLAV KNECHT
nabízí dámské a pánské kadeønictví
vè. regeneraèních vlasových kùr.

Používám BRAZIL KERATIN Bio, který obsahuje šampon s keratinem,
kondicionér s keratinem a vlasové sérum. Tato jedineèná sada pro
zlepšení kvality vašich vlasù je skvìlou volbou pro všechny typy vlasù.
Dopøejte svým vlasùm luxusní péèi, aby byly zdravé a krásné!
Navštivte mne v novì otevøeném salonu v pøízemí budovy polikliniky
Horníkova 34, Brno-Líšeò. V oboru pùsobím již 10 let.
Tìším se na Vaši návštìvu +420 731 768 604

KURZY v Líšni od 11. ledna 2016 – 10 lekcí
Centrum zdravého pohybu – KCL Kotlanova 7

HORMONÁLNÍ JOGA – èt 18 h
PILATES –
po 8:30+17 h, st 17+19 h, èt 17 h

 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

Rezervace: www.fitclubvalerie.cz, 775 629 862

 PŘEPRAVA PRO SENIORY, OSOBY NA VOZÍČKU A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Odvezeme vás k lékaři, na rehabilitaci,
na úřady či na nákup. NONSTOP. Tel.: 776 750 222, 776 750 222.

Zveme na

 Koupím byt v této lokalitě. Peníze z prodeje domu, RK nevolat.
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910.
 Hledáme ke koupi dům, alespoň s malou zahrádkou. Může být
i k opravám v horším stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 736 123 995.
 CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Líšeň, Konrádova 2a, výměníková
stanice. Otevřeno: Po–Pá 10–17 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.
 PPH s.r.o., příjme pracovníky na ostrahu, recepci, psovody
a dozor v muzeu. Vhodné pro OZP. Tel. PO–PÁ – 543 249 303.
 VÝROBA STUDENÉ KUCHYNĚ A CUKRÁŘSKÝCH SPECIALIT
Vlasta Růžičková vám na přání připraví zákusky, minizákusky, obložené mísy, slané dorty, chuťovky, kanapky, chlabíčky, předkrmy
a ﬁngerfoody. Přijímáme objednávky na Silvestra. Nám. Karla IV.
č. 13, Brno Líšeň, tel. 724 245 306, www.vlastaruzickova.cz.

líšeňské noviny

V I NOH R A DS K É T R H Y 2 015
pod záštitou starosty MÈ Brno-Vinohrady PhDr. Jiøího Èejky

v ž dy v sob ot u:
5 . 12 . a 12 . 12 . 2 015 .
Èas: 9.00–14.00.
Místo: vydláždìná plocha pøed radnicí
MÈ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 (ze strany parku).
Poøadatel: KVIC Brno-Vinohrady
Info: www.kvicvinohradybrno.cz
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Sport

V Líšni se hraje 1. liga
Patrně jen velmi málo lidí v Líšni tuší, že jedno z družstev
Sokola Líšně hraje prvoligovou soutěž. Je to pochopitelně dáno tím,
že o lokální úroveň sportů se dnes zajímá jen málo lidí a i k těm se
takové informace dostávají jen zřídka.
Líšeň má mnohaletou tradici v řadě sportů. Nejznámější je
pochopitelně fotbal, ale na vysoké úrovni se zde hrál například
pozemní hokej, košíková nebo badminton. K velmi úspěšným
sportům se v Líšni řadí též stolní tenis. V padesátých letech hrálo
smíšené družstvo ligové soutěže a po oddělení mužských a ženských soutěží hrálo družstvo mužů ještě dlouho soutěže krajské.
Ženské družstvo zde nebylo.
Nové období začalo v roce 2009 a jako řada jiných věcí, bylo to
částečně dílem náhody. Tři přední hráčky Moravské Slávie, Radka
Babáková a sestry Eliška a Simona Pinnerovy, z nichž dvě v té době
bydlely v Líšni, se dohodly, že přestoupí do zdejšího Sokola. V prvním roce reprezentace Líšně suverénním způsobem vyhrály divizi
a postoupily do 2. ligy. V ročníku 2011–2012 sem přestoupila i Klára Babáková a v roce 2012, po ukončení angažmá v Německu, další
jejich bývalá vynikající spoluhráčka Nela Hájková. Jak přibývalo hráček, stoupal tým tabulkou vzhůru. V sezoně 2011–2012 se
umístil ve 2. lize na 5. místě, o rok později na 3. a v ročníku 2013–
2014 postoupil do 1. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže ve stolním
tenisu u nás.

Družstvo Líšně nastupuje k utkání ve složení
zleva R. Babáková, Z. Hortová a K. Babáková.

Po postupu do 1. ligy bylo A mužstvo doplněno o jednu z bývalých nejlepších brněnských hráček 1. ligy Zuzanu Hortovu a do
ročníku 2014–2015 jsme byli schopni postavit i družstvo B v 2. lize.
Bohužel však Z. Hortová z pracovních důvodů hrála jen několik
zápasů a N. Hájková si v polovině soutěže odešla plnit mateřské
povinnosti. Oddíl si tak zajistil účast v dalším ročníku 1. ligy až
v předposledním zápase. Družstvo B se po dobrých výkonech
umístilo na 5. místě 2. ligy. Do další sezony jsme od počátku měli
na mysli především posílení družstva A. Proto jsme zajistili hostování dvou mladých, ale již ostřílených hráček mistra republiky
Hodonína, a třetí hráčky z Jihlavy, neboť hráčky na střídavý start
mohou odehrát jen polovinu zápasů. Pochopitelně jsme předpokládali též účast družstva B ve 2. lize.
Na schůzi oddílu však přišlo velké překvapení. Proti startu
těchto hráček se zvedl odpor a byl požadován jen start našich hráček ve 2. lize. Situace se vyřešila tím, že bylo postaveno jen družstvo A i s hostujícími hráčkami a celé družstvo B přešlo na hostování do Řeznovic. Je smutné, že ve velké městské části, jako je Líšeň, výkonnostní sport nachází jen mizivou podporu a hráčky
odcházejí do několikatisícových Řeznovic, kde mají ke hře daleko
lepší podmínky.
Družstvo A bylo zmíněnými kroky herně stabilizováno a po
6 kolech se nachází ve středu tabulky na 6. místě se 3 vítězstvími,

Radka Babáková při příjmu podání.

1 remízou a 2 prohrami a zdá se, že nemusíme mít obavy z opakování loňského scénáře. Nepochybuji o tom, že by si dobře vedlo
i družstvo B a pevně věřím, že v příštím roce budeme moci postavit
nejen silné družstvo A, ale opět i družstvo B.
Zdá se však, že k tomu budeme potřebovat získat hernu nezávislou na ostatních oddílech Sokola Líšně. Stolní tenisté sice mají
k dispozici tzv. malý sál, ale ligové soutěže je třeba hrát ve velkém
sálu sokolovny, který nám na utkání musí uvolnit jiné oddíly. Vycházejí nám sice vstříc, ale není to bez problémů, zvláště když hrálo
i družstvo B. Působením v jiných prostorách se staneme nezávislí
též na některých činovnících, kteří s výkonnostním sportem v Líšni mají problém.
V letošním roce se s našimi hráčkami na domácí půdě setkáme
ještě 12. a 13. prosince, kdy budou hostit hráčky SVS Hradce Králové a Elizzy Praha. V lednu pak hned 9. a 10. hostí dva pražské
kluby a 23. a 24. zde hrají Dubňany a Frýdlant n. Ostravicí s trenérkou Marií Hrachovou.
Ludvík Belcredi
Sportovní komise Rady městské části Brno-Líšeň
pořádá každoroční

VE ČTVRTEK 31. 12. 2015
Start je od 9.00 do 10.00 hodin v Mariánském údolí.
Na stanovištích se na Vás s občerstvením těší pořadatelé.
Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí.
Důstojné zakončení pochodu a roku je tradičně v

restauraci na radnici POTREFENÁ HUSA
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