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Betlém – symbol Vánoc
Vážení Líšňáci,
přichází čas Vánoc. Světla v ulicích zdobí vločky,
zvonky a komety. Člověk s údivem zjistí, že celý rok
utekl jak voda a opět budeme hledat kouzlo Vánoc
a rodiny. Nebo se vyděsíme ze stresu, který musíme
organizačně zvládnout. Každý z nás bude prožívat
svátky po svém a každý z nás si může vybrat, zda
bude prožívat kouzlo Vánoc jako rodinnou pohodu,
nebo období shonu. Stále platí, že člověk sám je
mírou věcí.

Všem Vám přeji, abyste usedli ke štědrovečerní
tabuli s lidmi, na kterých Vám záleží, těšili se
z blízkosti dětí, partnerů a rodiny. Přeji nám všem,
abychom rozpoznali a pocítili Lásku a Štěstí, které
můžeme prožívat s lidmi, které máme rádi a kteří
mají rádi nás. Přeji dětem, aby nalezly pod stromečkem dárky, které jim přinesou radost a rodičům, aby
viděli štěstí v zářících očích dětí.
Přeji Vám klidné a pohodové prožití Vánočních
svátků.
Břetislav Štefan, starosta

Líšeňští zastupitelé hodnotí rok 2017

Hodnocení koaličních stran
Vážení obyvatelé Líšně,

v uplynulých letech jsme se intenzivně věnovali našim školám a školkám.
Zvýšená porodnost vyvolala potřebu navýšení počtu míst v mateřinkách. Dokázali jsme se s tím poprat a vytvořili jsme 300 nových míst.
Podstatná je pro nás i kvalita prostředí škol a jejich zahrad, kde děti tráví
většinu dnů. Zkusili jsme naplnit oba cíle a troufám si tvrdit, že se nám
to daří.
Bylo nám jasné, že děti postupně dorostou do školních lavic. Proto
jsme se s vervou pustili do oprav základních škol. Začali jsme s nejpalčivějšími problémy a postupně se dopracováváme do kvality „de luxe“.
Kromě zvyšování kvality prostředí našich školských zařízení a jejich kapacity rozšiřujeme i jejich rozmanitost. V letošním školním roce jsme
otevřeli i jesle pro děti od šesti měsíců.
Společně se známým animovaným filmem Vám přeji „milujte se
a množte se, dar nejkrásnějších z dárků, milujte se a množte se, svět trvá
teprve chvilku, milujte se a množte se, učte se násobilku“.

V nově vzniklé Radě MČ si ODS vzala na starost zejména oblast bezpečnosti, kde dlouhodobě upozorňujeme na nedostatečné personální
pokrytí Líšně ze strany městské a státní policie. Ač nepatříme k nejproblémovějším částem Brna, rušení veřejného pořádku, vandalismus nebo
dokonce i obtěžování dětí byly časté. Byť je komunikace s policií velmi
dobrá, její kapacity jsou bohužel omezené. Proto jsme se rozhodli zapojit
do pochůzkové činnosti další profesionály, zvláště bývalé i aktivní policisty, v rámci Komise veřejného pořádku, prevence a údržby, o níž jsme
informovali v předchozích číslech. Tento pilotní projekt na konci roku
vyhodnotíme, ovšem již teď je zřejmé, že činnost komise je pro obec prospěšná. Kromě posílení bezpečnosti získává radnice aktuální poznatky
o potřebách úklidu či oprav svěřeného majetku, které může okamžitě
řešit.
Přeji Vám klidné prožití adventu a veselé Vánoce!
Martin Příborský, zastupitel a předseda ODS Líšeň

Břetislav Štefan, starosta, ČSSD

Vážení líšeňští občané.

Rok 2017 bude pomalu již za námi a tak bývá dobrým zvykem se
ohlédnout a poučit se z toho, co právě v tomto období proběhlo. Naše
hnutí se ale musí ohlédnout více zpět. V roce 2014 jste nám dali v komunálních volbách skoro každý pátý hlas, a přesto nás tehdy zdejší politická
reprezentace nepřijala mezi sebe a odsoudila nás do role opoziční. Jak čas
běžel, staří braši se rozkmotřili a přišel čas Vašich skoro 20 % hlasů, protože skrze nás se ukázala jejich váha jako rozhodující pro další řízení
obce. Proto pro nás rok 2017 začíná již na podzim roku 2016. Myslím
a doufám, že jsme Vás nezklamali. Pokračovali jsme v tom, co jsme svými
opozičními hlasy dříve podpořili, přinesli jsme nový vítr do veřejných
zakázek a oblasti nám v koalici svěřené jsme rozpracovali pro blaho Vaše
i obce.
Chci Vám popřát pěkné svátky vánoční a dodržování krásné tradice,
kdy se schází celé rodiny a tráví je společně.
Ing. Jaromír Talpa, 1. místostarosta, ANO 2011

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,

máme za sebou první rok nové líšeňské koalice, do které se po dvou letech
v opozici zapojila i ODS. V této době se podařilo realizovat, připravit
nebo podpořit několik významných investičních akcí: opravy bytového
fondu a škol, propojení Chmelnice a Markovičovy, stavba nafukovací
haly, nová tráva pro SK Líšeň a další. Ač nejsem členem Rady MČ, mám
dojem, že spolupráce s koaličními partnery probíhá, až na výjimky, velmi
korektně. Za to všem kolegyním a kolegům moc děkuji.

Závěr roku vždy přiměje každého k určité rekapitulaci uplynulého
období. Nemá smysl právě nyní rekapitulovat celé uplynulé tři roky, během nichž jsme zde byli po větší část v roli opozičních zastupitelů. Zaměříme se na letošní, tedy již končící rok 2017, který byl pro nás v mnohém
novou zkušeností.
Rok 2017 pro nás představoval zejména přechod z řad opozičních
zastupitelů do řad zastupitelů koaličních. Vzniklá situace, kterou jsme ale
rozhodně nevítali, neboť městskou část na určitý čas uvrhla do nejistoty
a jednoznačně ji oslabila, nám ale i přesto přinesla rozšíření možností
podílet se na řešení problémů občanů a současně nám otevřela také cestu
se z pozice radní podílet širším způsobem na dalším vzkvétání oblasti
kultury v městské části. Od začátku máme za to, že právě oblast kultury,
ať už jsou to Hody, Ostatky, Líšeňské Vánoce nebo další kulturní akce
konané v Líšni, její občany sbližují a dávají nám všem možnost vzpomenout si na naše kořeny a udržovat tradice, na které se mnohde zapomíná.
Jsme rádi, že se na tvorbě těchto akcí můžeme nejen podílet, ale především se jich účastnit spolu s Vámi. Ale samozřejmě nejen kulturou je
člověk živ, a tedy jsme se snažili podporovat po celou dobu i další oblasti
vedoucí k rozkvětu městské části, ať už se jedná o sportovní halu, která
nám vyrostla na hřišti vedle Základní školy Novolíšeňská nebo investiční akce, jejichž cílem jsou opravy základních škol v Líšni, přičemž hodláme nadále podporovat smysluplné investiční akce, které povedou ke
zkvalitnění života nás všech tady v Líšni. Do nového roku Vám přejeme
méně větrných dní a více dní slunečných a krásné prožití vánočních
svátků.
Tereza Vašíčková, zastupitelka a radní, STAN

Hodnocení opozičních stran
Vážení obyvatelé Líšně,

přestože rok 2017 prožíváme jako členové líšeňské opozice, usilujeme
o konstruktivní spolupráci, pokud je o ni zájem. Děje se tak jen výjimečně. Například naše připomínky i nabídka spolupráce ohledně dalšího
vývoje s úpravou náměstí Karla IV. vzali členové koalice na vědomí, další
postup probíhá již bez nás. Nenecháváme se odradit a pracujeme pro
Líšeň dále díky dobré spolupráci s vedením města Brna, které má také na
život v Líšni vliv.
Členové koalice opoziční názory slyšet nechtějí. Zřetelně to bylo vidět na červnovém jednání ZMČ, které neschválilo několik bodů týkajících se finančních přesunů. Řešení? Bylo obratem svoláno mimořádné
ZMČ, nás nikdo ani formálně nekontaktoval s dotazem ohledně vhodnosti termínu a bez diskuze, reflexe natož obsahové úpravy byly předloženy naprosto totožné materiály (neaktualizované ani po formální stránce). Tentokrát již bez problémů koaličními hlasy schváleny.
Do adventních i vánočních dnů vám přejeme klid, vnitřní radost,
méně autoritářství a manipulace, více spolupráce a respektu nejen ve veřejném životě, ale také ve vašich rodinách.
Eliška Vondráčková, za zastupitele KDU-ČSL

Rok 2017 očima TOP 09

Letošní rok jsme strávili v opozici, protože spolupracovat s částí vedení líšeňské radnice v čele se stávajícím starostou nebylo z mnoha dů2

vodů možné. Za zásadní problém jsme považovali rezignaci na transparentní a efektivní správu městské části a tomu jsme nechtěli přihlížet.
Např. nikdy nebylo řádně vysvětleno, proč úřad městské části v čele se
starostou přihlížel černé stavbě napojení kanalizace developera při rekonstrukci ulice Kubelíkova (tím překonal zásadní podmínku pro zahájení stavby bytového komplexu v lokalitě Habří při ulici Novolíšeňská),
byť jsme včas na toto riziko upozorňovali.
Dalším typickým příkladem z mnoha byla příprava v současnosti
probíhající rekonstrukce střechy a obvodového pláště domů Molákova 1,
3, 5. Naše obavy, že účelové změny nastavených požadavků ve výběrovém
řízení způsobí problémy s touto rekonstrukcí, se ukazují jako oprávněné.
Naprosto nestandardní změna již schváleného výběrového řízení byla
poslední kapkou, která naši koaliční spolupráci ukončila.
Dále jsme se snažili na všechny podobné problémy upozorňovat z opozice. Podařilo se nám tak zabránit likvidaci parkoviště při ulici Podruhova. Typickým příkladem je též zřízení „Pomocné stráže policie (dříve VB)“,
která od června pomáhá a chrání pod hlavičkou „Komise pro bezpečnost“
v jedné z nejbezpečnějších městských částí Brna. Náklady na její letošní
sedmiměsíční činnost jsou podle schválených rozpočtových opatření více
než 250 tisíc Kč, což v přepočtu na rok činí více jak 400 tisíc Kč/rok.
V probíhajícím adventu i po celý příští rok vám přeji, milí spoluobčané, aby se vám problémy vyhýbaly a prožijte klidný a pohodový sváteční čas.
Petr Štědronský, zastupitel, TOP 09
líšeňské noviny

Líšeňští zastupitelé hodnotí rok 2017
Názor na to, co se v Líšni za poslední roky
podařilo

Rychle se blížící konec stávajícího čtyřletého volebního období zastupitelstev přímo vybízí k rekapitulaci, co se nám v Líšni skutečně podařilo a naopak, co se „také podařilo“. Vstřícný krok redakční rady Líšeňských novin, vyzývající i nás – zástupitele klubu KSČM v zastupitelstvu Líšně, mne proto potěšil. Vybídlo mě to vzpomenout si na mnohé
z toho, co se z mého pohledu vskutku podařilo, ale bohužel i na to, co se
naopak „také podařilo“. Pozitiva a negativa v činnostech a rozhodnutích
Rady a Zastupitelstva MČ Brna-Líšně ovšem mnozí kolegové zastupitelé
a občané z řad líšeňské veřejnosti vidí přesně obráceně, na což ovšem
v demokratické společnosti mám pochopitelně plné právo jak já, tak i oni.
Často se mluví o tom, že komunální (lokální) politika vlastně není
„politikum“, že zastupitelé se prý mají starat o občany a obec a ne dělat
politiku – vždyť chodníky nejsou ani pravicové, ani levicové, kanalizaci
a dětská hřiště prý buduje stejně tak pravice, jako levice apod.. Přesto při
hodnocení úspěšnosti samosprávného vedení obce hodně záleží na tom,
zda je člověk členem či příznivcem opozice nebo naopak stávající koalice,

jestli se aktivně zúčastňuje veřejného života, anebo je dokonce členem
nějaké komise rady MČ. Jestliže se pak ještě během jednoho čtyřletého
volebního období podstatně obmění vedení obce (městské části), skladba
její Rady, kontrolního výboru a řady komisí, je hodnocení uplynulém
období o to složitější a může se dokonce diametrálně obrátit. Bohužel
u nás k tomu došlo.
Jakkoliv můj výčet není a ani nemůže být úplný, k úspěšným počinům našeho kolektivního orgánu jsem jen na základě své paměti zařadil
celkem 8 témat (akcí). Naopak těch méně zdařilých (špatně rozhodnutých) položek je z mého pohledu opozičního zastupitele celá desítka.
A protože jsem byl upozorněn, že v této anketě v rámci tohoto čísla Líšeňských novin má zástupce každého klubu v ZMČ sice stejný, ale velmi
omezený prostor, popis konkretních položek v mém hodnocení předkládám radě Líšeňských novin jako samostatný příspěvek s žádostí o zařazení do některého z dalších čísel LN. O objektivnosti a úrovni Líšeňských
novin a tím i vedení obce jako vydavatele si tak bude moci každý čtenář
rozhodnout sám.
Daniel Borecký, zastupitel MČ Brno-Líšeň a města Brna, KSČM

Spolky a sdružení

Setkání s představiteli univerzity v Chicagu
Zástupci Líšeňského spolku pro pohodu bydlení se setkali dne
20. 10. 2017 s třiceti delegáty a přáteli John Marshall Law School
a s představiteli občanského života v Chicagu. Organizátorem mezinárodního projektu, kterého jsme se stali součástí, je Nadace VIA.
Našim hostům jsme představili Líšeň, setkání se konalo na Dělňáku, o to více nás mrzelo, že výhled na Kostelíček zakrývala mlha.
Seznámili jsme je s problematikou, kterou se zabýváme, s cílem
zachovat krajinný ráz Líšně, městotvornost plánované výstavby a pokrytí potřeb veřejné infrastruktury. Představili jsme činnost a vznik

našeho spolku, témata i výsledky spolupráce s partnery i problémy,
se kterými se potýkáme, realizovanou petici s podporou 1500 spoluobčanů.
Závěrem proběhla zajímavá a velice příjemná diskuze, spíše beseda a předávání zkušeností. Děkujeme manažerce Nancy Fehr
z John Marshall Law School a partnerům z Nadace VIA za možnost
být součástí tohoto projektu a Mgr. Viktoru Dražanovi, Ph.D. za prezentaci spolku v angličtině a pomoc při tlumočení.
Andrea Fischerová, Silvie Dražanová, Líšeňský spolek pro pohodu bydlení

Kluziště 2017/2018 (předpokládané období od 7. 12. 2017 do 28. 2. 2018 podle povětrnostních podmínek)
Kluziště 2017/2018

(předpokládané období od 7. 12. 2017 do 28. 2. 2018 podle povětrnostních podmínek)

nájmy

nájmy
veřejnost
veřejnost
pondělí
Školy, školky, akce
úterý
Školy, školky, akce
středa
Školy, školky, akce
čtvrtek
Školy, školky, akce
pátek
Školy, školky, akce
sobota
9:00 – 10:00
10:30 – 11:30 12:00 – 13:30 14:00 – 15:30
neděle
9:00 – 10:00
10:30 – 11:30 12:00 – 13:30 14:00 – 15:30
prázdniny
10:00 – 11.30* 12:00 – 13:30 14:00 – 15:30
Prázdniny: vánoční prázdniny 26. 12. – 29. 12. 2017; pátek 2. 2. 2018; jarní prázdniny 5. 2. – 9.2.
Prázdniny: vánoční prázdniny 26. 12. – Slavnostní otevírání sezóny 6. 12. 2017

veřejnost
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30

29. 12. 2017; pátek 2. 2. 2018; jarní prázdni- Středa 31. 1. 2018, 20.00–21.30
*Vánoční
dárek:
10.00Dona
– 11.30Boska
h.
ny
5. 2. – 9.
2. 26. 12. – 30. 12. Otevřený ještě blok–od
oslava
* Vánoční dárek: 26. 12. – 30. 12.
Středa 31. 1. 2018 – kdo přinese ukázat
Otevřený ještě blok od 10.00 do 11.30 h.
aktuální vysvědčení (ZŠ) – vstup zdarma,
Zavřeno:
Zavřeno:
bruslení s programem
neděle
2017, pondělí 25. 12. 2017,
Středa 14. 2. – Valentýn na ledě
Neděle24.
24. 12.
12. 2017
pondělí 1. 1. 2018
– placený vstup s programem na kluzišti
Omezená
Ceník stejný jako loni:
Pondělí 25.provozní
12. 2017 doba:
31. 12. pouze 12.00–17.30
70 Kč dospělý; 50 Kč dítě do 14 let (ZTP,
PondělíSaleska
1. 1. 2018
Akce
– není pronájem nebo je
důchodci); 40 Kč dítě s kartičkou Saleska;
otevírací doba s řízeným programem:
150 Kč rodinné vstupné (4 osoby 2+2 nebo

veřejnost
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30
18:00 – 19:30

nájmy
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00

20:00 – 21:00

1+3); dítě do 5 let zdarma; 10 Kč vstup
doprovodu; půjčení bruslí 50 Kč + vratná
záloha 500 Kč; škola bruslení 350 Kč/hod.
– objednává se minimálně dva dny
předem na pronájmy@salesko.cz
Nájmy:
600 Kč školní třída; 2000 Kč;
nájem na 1 hod., objednává se na
pronájmy@salesko.cz a platí se předem
převodem na účet Saleska
2700425252/2010 v.s.

Omezená provozní doba: 31. 12. pouze 12:00 – 17:30

líšeňské noviny

Akce Saleska – není pronájem či je otevírací doba s řízeným programem:
Slavnostní otevírání sezóny 6. 12. 2017
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Spolky a sdružení
Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
pobočka v Líšni,
děkuje představitelům
MČ Brno-Líšeň
za finanční příspěvek
20 000 Kč
na nákup knihovního fondu.
Bc. Jana Kuncová
tisková mluvčí

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
www.kjm.cz
www.facebook.com/kjmbrno

Studium a život na líšeòské AKADEMII
Gymnázium, ZŠ a MŠ AKADEMIA
žije v těchto dnech nejen Vánocemi, ale
chystá se i na rok 2018. Pokud to vezmeme
od nejstarších studentů, ti již absolvovali
stužkovací večírek, podali přihlášky k maturitním zkouškám, chystají maturitní ples a vyhlížejí písemné maturitní práce – Ministerstvo školství jim oznámilo, že již na začátku
dubna budou „pravděpodobně“ psát písemné práce nejen z českého
jazyka, ale i z cizích jazyků, což jim na klidu a jistotě nepřidalo – ale
oni to zvládnou, mají naši maximální podporu.
Ze společenských událostí se všichni – od dětí z mateřské školy
až po učitele – těšíme na tradiční Vánoční vystoupení Akademie, které se uskuteční 19. prosince od půl páté v sále na Rašelinové 9 – jste
srdečně zváni. Na již osmnáctý maturitní ples, letos v havajském stylu, nás maturanti zvou na 12. ledna do hotelu Continental, lístky je
možno si zamluvit ve škole.
Zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia, základní
i mateřské školy, u nás rádi přivítáme 9. ledna a 13. února (15–18
hod.), kdy bude mít AKADEMIA dveře dokořán. Připravena bude
prohlídka školy, informace o studiu i přijímacím řízení a další doprovodný program. Pro budoucí prvňáčky pak 19. února chystáme akci
„Prvňákem na zkoušku“ (15–18 hod.).
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Fotografie z letošního „Dne jazyků“ na Akademii

Přejeme všem čtenářům Líšeňských novin požehnané Vánoce
a mnoho osobních i studijních úspěchů.

Ondřej Hýsek, www.akademy.cz

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

PRODEJ
KAPRŮ V LCOS

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

18.–23.12.2017

Přejeme všem příjemné vánoční svátky
Vážení přátelé,
jako poděkování za vaši přízeň LCOS jsme pro vás připravili exkluzivní dárek. Nechte se obdarovat sluchátky známé české značky
MEATFLY. Stačí jen v prosinci uskutečnit běžný nákup v kterékoliv z uvedných prodejen v LCOS.
Drogerie a domácí potřeby (DD centrum), Lékárna Masarova, Sklizeno a Bikemax.

SLUCHÁTKA
JIMMY
490Kč ZDARMA

SLUCHÁTKA
CARLOS
790Kč ZDARMA

Sluchátka do uší se super zvukem
a moderním designem

Komfortní sluchátka
se super zvukem

V LCOS

V LCOS

Běžná cena

Běžná cena

Pravidla pro získání sluchátek zdarma
 Po předložení dokladu v min. hodnotě 490 Kč, resp. 790 Kč, získáte zdarma sluchátka Jimmy, resp. Carlos.
 Na jeden doklad získáte jedny sluchátka.
 Sluchátka budou k vyzvednutí v prodejně Bikemax v LCOS v den uskutečnění nákupu v kterékoliv z výše uvedených prodejen.
 Akce platí do vyčerpání zásob. Více informací přímo v prodejnách.

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

Otevírací doba
o Vánočních svátcích
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DÁRKOVÁ BALENÍ
Hlíva ústřičná s rakyt. olejem
100+100 kapslí
Rakytníček multivit. želatinky
70 ks + DÁREK hlavolam
Vibovit 50+50 želé bonbónů
+ DÁREK zvířátko
Cemio Kamzik 60 kapslí
Rugard vitamínový krém
+ DÁREK

centrum
Drogerie a domácí potřeby

209 Kč
299 Kč
329 Kč

8.00–12.00 h
8.00–12.00 h
8.00–19.30 h
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00–19.30 h
zavřeno
zavřeno

Tel.: 734 752 350
E-mail: lisen@sklizeno.cz
facebook.com/sklizenovlisni

www.sklizeno.cz/lisen

229 Kč

fid
ela

Silvestrovská oslava – více na www.ufidela.cz.
Na Nový rok bude již tradičně otevřeno od 12 hod.
Těšíme se na Vás.

499 Kč

10.12.
17.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.
1.1.

u

19 Kč
118 Kč
129 Kč
139 Kč
189 Kč
129 Kč
137 Kč
73 Kč
109 Kč
119 Kč
149 Kč
579 Kč
109 Kč
138 Kč
269 Kč
110 Kč
115 Kč

ní
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b
h
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n
REK
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sd

VÝHODNÉ CENY
Ibalgin 400, 24 tbl.
Coldrex 24 tbl.
Preventan® Akut 30 tbl.
STODAL® sirup 200 ml
Stérimar Cu 50 ml
Paralen® Grip nápoj 12 sáčků
Celaskon® 500 mg, 30 šum. tbl.
Panadol Extra 30 tbl.
STREPSILS s vit. C, 24 pastilek
TANTUM VERDE 20 pastilek
TANTUM VERDE spray forte 15 ml
Oscillococcinum®30 dávek
APO-IBUPROFEN 400 mg, 100 tbl.
Excipial U Lipolotio 200 ml
Omega-3 Forte, 120+60 tob.
Ibalgin® krém, gel 100 g
MAGNE B6, 50 tbl.

13.12.+15.12.
CEMIO

CE
RESTAURA

ELEKTROKOLA

S DLOUHÝM DOJEZDEM

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Vánoční otevírací doba
Bronzová neděle
Sobota
Stříbrná neděle
Sobota před Vánocemi
Štědrý den
Silvestr a Nový rok

10.12 8–12
16.12. 8–14
17.12. 8–14
23.12. 8–14
Zavřeno
Zavřeno

Ostatní dny v prosinci otevřeno beze změn.

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

Školství
Kroužky

Vánoční turnaje v kroužcích

Třetí ročník Vánočních turnajů proběhne
13. 12. –19. 12., střetnou se v něm sportovci, kteří navštěvují naše kroužky. Ve středu bude tělocvična patřit badmintonu, čtvrtek patří oblíbenému fotbalu a florbalu, v pátek opět fotbalu.
V pondělí se můžete těšit na horo závody a zakončíme v úterý vybíjenou a tanečním workshopem.
Tyto turnaje jsou určeny pouze účastníkům našich sportů, ale je možné je přijít podpořit jako
divák.

Stalo se

Tam, kde v noci jasně svítily světlušky

Uspávat zvířátka letos přišlo na tři stovky dětí
s rodiči či prarodiči. Co jsme všechno společně
prožili? Nejdříve jsme si pěkně v teplíčku vyro-

Akademie

bili každý pavučinku a při tvoření jsme popíjeli
teplý čajík. Pak jsme se vydali na cestu ke strážcům zvířátek za svitu lucerniček a lampionků.
Potkali jsme se se strážcem ježka, mravence,
hada, myšky, veverky a pavoučka. U každého
z nich jsme ale museli splnit úkol. Mravenec
potřeboval pomoci s kládami, veverku jsme nakrmili kaštánky, s myškou jsme prolézali tunel,
u ježka řekli básničku, had se proplétal chodníkem u psího hřiště a pavouček zase vyžadoval,
abychom peřinkou zakryli pavoučí miminka.
Odměnou byl krásně barevný pavouček na vytvořenou pavučinku. Celé putování jsme ukončili společným zpíváním za zvuků kytary
a flétny našich průvodkyň. Snad jsme zvířátka
dobře uspali, abychom je na jaře opět v přírodě
všechny dobře poznávali.
rl

Scuk již podruhé

Další úterní podzimní podvečer se nesl v duchu
setkání animátorů a dalších příznivců Saleska.
Čas jsme věnovali diskuzi na zajímavá témata,
která se týkají každého z nás, a opět jsme se náležitě pobavili. Poselství do dalších dní je pro
nás jasné… „Nehledejme hrdinství ve velkolepých plytkých činech, ale hledejme hrdinu sami
v sobě a v lidech okolo nás.“
Verča Tomečková

Chystáme pro vás
Líšeň na bruslích

Přijměte pozvání na umělou ledovou plochu
v areálu Saleska. Vedení městské části Brno-Líšeň a Salesiánské středisko mládeže ruku v ruce
nabízí možnost veřejného bruslení pro všechny,
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kterým se líbí zimní pohyb. Připravili jsme pro
Vás několik změn.
Základní novinkou je nový vstup na ledovou
plochu. Je zbudován z pravé strany budovy Saleska, okolo dětského hřiště. Hned u vstupu je
nové prodejní místo a přes turniket vejdete do
areálu kluziště. Východ je stejný jako loni, okolo budovy střediska druhou stranou. Vše je
označeno informačními tabulemi. Připravili
jsme pro vás větší prostor pro přezouvání a malé skříňky na odložení drobných věcí, bot, či
svetrů při intenzivním pohybu. Skříňky určitě
neslouží na úschovu cenností. Upravili jsme
pro Vás také vstup na ledovou plochu. Doufám,
že Vám poskytne větší pohodlí. Ostatní služby
budou stejné jako loni, půjčovna bruslí, WC,
škola bruslení i laskaví pořadatelé. Otevírací
doba doznala drobných změn, všechny bloky
začínají v sudou hodinu. Nezvyšovali jsme ceny, jsou stejné. Charakteristikou minulé sezony
bruslení bylo vzájemně slušné a vstřícné chování. Těším se, že tato sezona bude v tomto ohledu
stejná. Provoz chceme začít 6. 12. 2017.
Petr Kopřiva, ředitel Saleska

Vánoce v Salesku

Zveme vás na Vánoční setkání 24. prosince
v 15 hodin – vyslechneme čtení z Bible, připravili jsme pro vás vánoční scénku, zazpíváme
koledy a domů si můžete odnést Betlémské
světlo. Prosíme, vezměte s sebou lucerničku.
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě. Myšlenka šíření
předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí
světa. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce
1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na
pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek
poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu
sv. Václava v Praze. Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho rakouští skauti
a skautky předají skautským delegacím z celé
Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek
skauti a skautky z Brna.

Druhý ročník Vánoční akademie je tu. Proběhne ve středu a čtvrtek 20. a 21. prosince, kde se
předvedou kroužky, které nejsou sportovní.
Na co se můžete těšit? Vystoupení tanečků, hudebních kroužků s koledami, cvičení na balonech či Oratoře s jejím programem, také se
představí naši nejmenší z aktivity Zpívánky. Na
konci obou akademií se rozloučíme společnou
fotografií se zapálenou prskavkou a koledou.
Prskavky si přineste s sebou!

Otevřené kluby

Dlouho očekávaná přespávačka v Oratoři se
blíží. V prostorách našeho útulného klubu přespíme z pátku do soboty 2. 12. a mimo klasických oratoriánských her na nás bude možná
čekat i nějaké překvapení.

Mikuláš v Oratoři

I do naší Oratoře zavítá Mikuláš, aby ze své svaté knihy přednesl dětem, co se jim povedlo
a v čem jsou dobří, ale také kde mají nedostatky
a co je třeba zlepšit.
Uvidíme, zda letos bude mít čert plné ruce práce a jestli se nám v důsledku zlobení nesníží
počet dětí!

Divadlo

V Oratoři již pilně trénujeme divadlo s vánočním příběhem, abychom se mohli předvést tak,
jako loni, na saleskové vánoční akademii. Děti
už se na vystoupení těší a všichni společně doufáme, že se nám to povede.

Vánoční Oratoř

Letos se sejdeme ve středu 20. prosince společně
u stromečku, pod kterým budou na hodné děti
čekat dárečky, zlobivé děti se u nás samozřejmě
nevyskytují.
Těšíme se, že si budeme moci zakousnout vlastnoručně vyrobené perníčky a se zpěvem koled
na rtech a vánoční náladou v myslích se rozejdeme do svých domovů.

Vánoce v klubu VeSPOD

S klubáky se sejdeme u stromečku, pod kterým
každý najde svůj dáreček.
Nebude chybět ani tradiční nealkoholický vánoční punč a vlastnoručně vyrobené perníčky.
Také si zkusíme pustit lodičku z ořechových
skořápek se svíčkou a uvidíme, co nám její plavba napoví o naší budoucnosti.
Nakonec se rozloučíme zpěvem koled, abychom si do svých domovů přinesli kousek vánoční atmosféry.
líšeňské noviny

Seniorský klub RÉVA
PROGRAM PRO VEŘEJNOST

KLUBOVÁ SETKÁNÍ
Místo konání:
Volnočasové centrum KOTLANKA,
Kotlanova 7, Brno-Líšeň
ČTVRTEK 7. PROSINCE 2017 od 14.00 hod.
14.00–18.00 hod.: Čertovské tvoření

Výroba přírodních i třpytivých vánočních ozdob. I čert se možná
objeví…

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

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

AKCE
Pondělí 11. prosince 2017, sraz v 9.20 hod.
u Pivovaru Starobrno, Hlinky 12, Brno
EXKURZE DO BRNĚNSKÉHO PIVOVARU

ČTVRTEK 14. PROSINCE 2017 od 14.00 hod.
14.00–18.00 hod.: Adventní tvoření
Výroba přírodních i třpytivých vánočních ozdob.

15.00–17.00 hod.: Počítačové poradna

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

16.00–17.00 hod.: Kurz cvičení pánevního dna
4. lekce: Shrnutí probraných témat, diskuse.
(Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

ČTVRTEK 21. PROSINCE 2017 od 14.00 hod.
14.00–16.00 hod.: Vánoční posezení
Společně pobesedujeme u vánočního cukroví, vezměte
to svoje s sebou na ochutnávku.

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

Seznámení s historií, fázemi výroby piva a prohlídka
výrobních prostor.
Rezervace nutná na tel.: 734 313 65 nebo e-mail: reva@kclisen.cz.

KONTAKTY A INFORMACE:

Čtvrtek 14. prosince 2017 od 14.30 do 17.30 hod.
Volnočasové centrum KOTLANKA
NUTRIČNÍ PORADNA

www.kclisen.cz

Individuální konzultace s nutričními terapeuty Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity: správná skladba a úprava stravy, výběr
potravin, údaje na obalech, redukce tělesné hmotnosti, další
z oblasti výživy a potravin. Možnost rezervace termínu na
tel.: 734 313 65 nebo e-mail: reva@kclisen.cz.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

líšeňské noviny

PROSINEC
2017

Spolky a sdružení

Kulturní centrum Líšeň CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: reva@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz
V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka, Kondiční
a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.
Provoz a program Seniorského klubu Réva zajišťuje Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň. Na přípravě programu spolupracujeme
s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto
subjekty jsou zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné
a dostupné volnočasové aktivity pro seniory.
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Kam v Líšni
1. 12. 16.00 Vánoční strom v Líšni. Vystoupení dětí MŠ Neklež, Réva (RC Pastelka),
pátek		
farní kavárna kostela sv. Jiljí, Pohankova 18.
1. 12. 18.00–19.00, 19.00–20.00
pátek		 Výroba adventních

věnců. Salesko, Kotlanova 13. Cena 60 Kč.

1. 12.

18.00 Klokánci na led. Benefiční koncert pro Klokánek. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.
pátek		
Vstupné dobrovolné.

2. 12.

17.00 Adventní koncert Nadace pro
sobota		
Salesko, Kotlanova 13. Vstupné dobrovolné.

radost. Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny.

2. 12.–28. 12. Výstava atelieru Studánka. Labyrint pod Zelným trhem, Zelný trh 21.

sobota		

2. 12.

Vernisáž 2. 12. v 15.00.

13.00–20.00
sobota		
Zimní

2. 12.		
sobota		

líšeňský pivní festival. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 90 Kč.
Mikulášský volejbalový turnaj. 8.00 registrace, 8.30 zahájení.

TJ Sokol Líšeň, Belcrediho 27. Startovné 800 Kč.

3. 12. 16.30 Adventní koncert NOC EUROPAE. Gregoriánský chorál. Kostel sv. Jiljí,
neděle		
nám. Karla IV. Vstupné 190 Kč na tel. 723 962 343 nebo na místě.
5. 12.

17.00 Setkání s Mikulášem. RC Pastelka, zahrada Orlovny, Holzova 7.
úterý		
Vstupné 50 Kč za dítě (za nepříznivého počasí se nekoná).

5. 12.		

úterý

Mikuláš v Salesku (v rámci aktivit).

6. 12.–15. 12.

Prodejní výstava atelieru Studánka. Dům u Tří knížat, Jánská 12.

		

Vernisáž 6. 12. v 17.00.

7. 12.

Adventní koncert žáků ZUŠ Trnkova. Kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.

čtvrtek

18.00

7. 12.

14.00–18.00 Čertovské tvoření. 16.00–17.00 Rehabilitační
čtvrtek		
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

7. 12.
čtvrtek

16.00–19.00

cvičení.

Čertovské tvoření pro děti i dospělé. KCL, Kotlanova 7 (Kotlanka).

8. 12. 19.30 Mikulášsko-vánoční koledování. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.
pátek		
DNS Líšňáček a CM Líšňáci. Po koledování následuje Beseda u cimbálu. Vstupné 70 Kč.
9. 12. (9.00–18.00) 10. 12. (9.00–16.00) Výstava králíků, drůbeže, holubů, ptactva.
		

Veletrhy Brno, Pavilon B, Y.

9. 12.

19.00 Jak se Líšeň stala slavnou aneb Pravda o Napoleonovi.
sobota		
Líšeňský divadelní spolek Marvánek. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.
		
Od 18.00 výstava fotografií. Vstupné 100 Kč.

10. 12. 16.00 Dřevěné divadlo: O kouzelné rybce. Pohádka pro děti.
neděle		

DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč.

11. 12.

(sraz Hlinky 12) Exkurze do brněnského
Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

9.20
pondělí		

12. 12. 10.00–11.00
úterý		
Divadlo Plyšového Medvídka:
		
DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč.

pivovaru.

Hanácké Betlémek. Pohádka.

14. 12. 14.30 Nutriční poradna. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).
čtvrtek
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Kam v Líšni
14. 12.		

čtvrtek

Sportovci Líšně 2017. Vyhlášení nejlepších sportovců. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

14. 12. 10.00 Vánoční čtvrtkování. Šperky z drátků, korálků a minerálů. Salesko, Kotlanova 13.

čtvrtek

14. 12. 14.00–18.00 Adventní tvoření. 15.00–17.00 Počítačová poradna.
čtvrtek
16.00–17.00 Kurz cvičení pánevního dna. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).
14. 12. 18.00 Vážná hudba na zámku. Zámek Belcredi, Pohankova ulice.
čtvrtek		

Vstupné 50 Kč studenti/100 Kč dospělí.

15. 12. 16.00 Adventní zastavení. Prezentace meditativních obrazů P. Stanislava Weigla
pátek		
s výkladem. Réva (RC Pastelka), farní kavárna kostela sv. Jiljí, Pohankova 18.
16. 12. 9.00–16.00 Líšeňské Vánoce a Farmářské trhy na Jírově.

sobota

19. 12.

16.30

21. 12.

14.00–16.00

úterý

čtvrtek

Vánoční vystoupení. Gymnázium AKADEMIA, Rašelinová 9.
Vánoční posezení. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

22. 12. 16.00 Rozdávání Betlémského světla. Kostel sv. Jiljí, nám Karla IV.
pátek

24. 12.		

Mše svatá 7.00 a 10.00. Půlnoční
22.00 kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.

24. 12.		

Mše svatá 8.30, 15.00
Bohoslužba slova a rozdávání betlémského světla 22.00

neděle		

mše sv. (zazní Missa Pastoralis J.Schreiera),

neděle		
		

Salesko, Kotlanova 13.

25. 12.		
pondělí		
		

Boží hod vánoční 7.00, 10.00 (zazní Missa Pastoralis J. Schreiera), kostel sv. Jiljí,
15.00 svátostné požehnání, po něm od 15.30 Živý Betlém na prostranství za kostelem.
8.30 mše svatá Salesko, Kotlanova 13.

26. 12.		
úterý		
		

Slavnost sv. Štěpána. Mše sv. 7.00, 10.00 kostel sv. Jiljí, 8.30 Salesko
16.00 koncert v kostele, vystoupí národopisné soubory Stará Líšeň a Líšňáček,
doprovázené cimbálovou muzikou Líšňáci.

27. 12.		

Svátek sv. Jana Evangelisty. Mše sv. 18.00 kostel, po mši žehnání vína.

28. 12.		

Svátek sv. Mláďátek. Mše sv. 8.00 kostel.

31. 12.		
		

Svátek sv. Rodiny. Mše sv. 7.00, 10.00 kostel, 8.30 Salesko.
Od 16 hod. výstav eucharistie v kostele.

31. 12.		

Silvestrovský pochod. Start 9.00–10.00 Mariánské údolí.

středa

čtvrtek

neděle

1. 1.		 Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše sv. 7.00, 10.00 kostel, 8.30 Salesko.
pondělí

6. 1.		 Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. 7.30 kostel – žehnání zlata, kadidla a křídy.
sobota

7. 1.		
neděle

Svátek Křtu Páně. Mše sv. dle obvyklého pořadu nedělních bohoslužeb.

12. 1.

Vítáme nový rok. Réva (RC Pastelka), farní kavárna kostela sv. Jiljí, Pohankova 18.

pátek

16.00

líšeňské noviny
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DĚLNÁK, KOTLANKA

a další adventní místa v okolí…
PROSINEC 2017

KDY
JDU

ČTVRTEK 7. PROSINCE
16.00–19.00 hod.

Vstup zdarma

VÁNOČNÍ DÍLNA – ČERTOVSKÉ TVOŘENÍ

Výroba přírodních i třpytivých vánočních ozdob pro děti a klidně
i pro dospělé.

KAM JDU: Líšeňské Volnočasové centrum KOTLANKA,
Kotlanova 7
KDY
JDU

Vstupné: 100 Kč

SOBOTA 9. PROSINCE
od 19.00 hod.

LÍŠEŇSKÝ OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
MARVÁNEK: JAK SE LÍŠEŇ STALA SLAVNOU
ANEB PRAVDA O NAPOLEONOVI
Premiéra nekonvenční veselohry na motivy líšeňské legendy
z doby bitvy u Slavkova.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
KDY
JDU

ÚTERÝ 12. PROSINCE
od 10.00 hod.

Vstupné: 60 Kč

DIVADLO PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA:
HANÁCKÉ BETLÉMEK

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
SOBOTA 16. PROSINCE
9.00–16.00 hod.

Vstup zdarma

LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE

Farmářské pochoutky, drobnosti k zakoupení, dětské rukodělné
dílny po celý den (KCL, Pastelka, Salesko), vystoupení místních
mateřinek a základek, ale i líšeňských souborů. A na závěr (když
to klapne) hudební překvapení.

KAM JDU: Nadzemní plocha nad zastávkou tramvaje č. 8
Jírova, Brno-Líšeň

předprodeje:
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PÁTEK 8. PROSINCE
od 19.30 hod.

KDY
JDU

CIMBÁLOVÁ MUZIKA LÍŠŇÁCI
A NÁRODOPISNÝ SOUBOR LÍŠŇÁČEK
Tradiční taneční večer s CM Líšňáci a jejich hosty.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
Vstupné: 60 Kč

NEDĚLE 10. PROSINCE
od 16.00 hod.

KDY
JDU

DŘEVĚNÉ DIVADLO:
O KOUZELNÉ RYBCE

Klasická marionetami hraná pohádka o tom, jak se chudý rybář
Giuseppe a jeho žena Margarita zapletli s kouzelnou rybou.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28
Vstup zdarma

ČTVRTEK 14. PROSINCE
od 17.00 hod.

KDY
JDU

SPORTOVCI LÍŠNĚ 2017

Prezentace líšeňských sportovních oddílů a vyhlášení nejlepších
sportovců.

KAM JDU: Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28

Regionální vánoční pohádka s osobitými loutkami, lidovými
písněmi a koledami.

KDY
JDU

Vstupné: 70 Kč

Vstupné: 50 Kč studenti
a senioři / 100 Kč dospělí

ČTVRTEK 14. PROSINCE
od 18.00 hod.

KDY
JDU

VÁŽNÁ HUDBA NA ZÁMKU

Další díl cyklu 7 koncertů, který potrvá až do dubna 2018. Společný projekt
Kulturního centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno.

KAM JDU: Zámek Belcredi, Pohankova ulice, Brno-Líšeň
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
tel: 544 210 182, mobil 731 117 114,
e-mail: recepce@kclisen.cz
kulturnicentrumlisen
Změna programu vyhrazena! Činnost Kulturního
centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.

www.kclisen.cz

partneři:

líšeňské noviny

Školství

ZŠ Masarova

ZŠ Horníkova

Fair trade aneb Jak je to s tou spravedlností

Na zkušenou

V říjnu se žáci 5. A věnovali projektu, jenž mapoval hodnoty
a životy lidí, kteří žijí v různých regionech světa a v rozdílných sociokulturních a ekonomických podmínkách. Děti se pomocí her, práce
s textem, workshopu i sdílení získaných informací snažily pochopit
základní globální problémy světa. Zjistily, že mezi nejpalčivější patří
chudoba, nerovnost, nízká úroveň vzdělání, zdravotní problémy,
hlad, ale i například nedostatek nezávadné vody. V jedné z aktivit
pátraly po původu svých bot i zemi, kde byly vyrobeny. Všechny překvapilo, že většina bot musela urazit obrovskou vzdálenost, než se
dostala do našich obchodů. Také jsme poznali lidi, kteří ve vzdálených zemích boty vyrábí. Velkým překvapením pro žáky bylo, že jsou
jimi často děti, které pracují v nevyhovujících podmínkách mnoho
hodin denně. Děti si udělaly také obrázek o tom, jak funguje Fair
trade, proč vznikl a v čem je lidem prospěšný. Schopnosti i rozhled
v této oblasti se jim bude hodit, protože od roku 2018 OECD zavádí
do mezinárodních srovnávacích testů PISA i globální dovednosti.

Zhruba před měsícem jsme se spolu s deváťáky vrátili z kurzu
profesní orientace v Buchlovicích. Celý kurz jsme koncipovali jako
zkušenostně-reflektivní, šlo tedy především o intenzivní prožitek
a následné zhodnocení vlastních pocitů. První aktivitou, která deváťáky po příjezdu čekala, byla praktická zkouška Hollandova modelu
RIASEC.
Druhý den probíhal ve znamení týmových rolí. Odpoledne pak
následovala příprava divadla, které mělo sestávat ze čtyř různých příběhů od čtyř různých skupin. Co by nemělo v představení chybět, se
dozvěděli deváťáci od prvňáčků, pro které měli představení následující pondělí hrát. Asi nepřekvapí, že se divadlo našim prvňáčkům velmi líbilo. Tento kurz byl zážitkem a zkušeností pro nás pro všechny.
Všichni nesmírně oceňujeme to zapálení, se kterým deváťáci do připravených aktivit šli, i když jim nebyly vždy po chuti. Poděkování
patří samozřejmě všem organizátorům, díky kterým se vše povedlo,
jak mělo. A dnes si společně můžeme říct, že to stálo za to! (Celý
článek na zshornikova.cz)

Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Bc. Kristýna Škardová

ZŠ Horníkova se angličtiny nebojí!

Math in Mind
Naše škola pokračuje i tento rok ve spolupráci s partnerskými
školami z Velké Británie, Španělska, Bulharska, Lotyšska, Polska
a Švédska. Nový projekt, který navazuje na úspěšný projekt Learning
Without Limits z předchozích let, se jmenuje Math in Mind a věnuje
se výuce matematiky dětí ve věku 10–11 let. První setkání vyučujících
proběhlo 3.–5. 11. 2017 v České republice. Učitelé z partnerských škol
si měli možnost prohlédnout naši školu a vyzkoušet si řešení různých
úkolů z metody prof. Hejného. Setkání bylo věnované především plánu realizace celého projektu a ujasnění jednotlivých etap. Další fáze
projektu je naplánovaná na březen 2018 do Anglie. Tam budeme sdílet informace o motivaci, přístupu i hodnocení matematiky z pohledu
dětí a pracovat na společném výstupu, který by měl být přínosem
především pro děti.

Začátek školního roku na Základní škole Horníkova byl již tradičně spojený s projektem Edison. I ti, kteří se běžně v hodinách
angličtiny stydí mluvit, se najednou zapojovali do diskuzí a chvílemi
to vypadalo, jakoby úplně zapomněli, že jim angličtina někdy připadala obtížná.
Abychom na tento úspěšný projekt navázali, žáci šesté třídy se
připojili ke skupince žáků z Lotyšska, Turecka a Ukrajiny a domluvili
se na celoroční spolupráci v rámci platformy eTwinning. Žáci spolu
komunikují přes internet, sdílí své nápady a posílají si videa, kde
představují sami sebe, svůj stát, ale třeba i český jazyk, jak se můžete
přesvědčit na jednom z našich Youtube videí s názvem Czech for Beginners (Etwinning project, ZŠ Horníkova, Brno). Mimo tyto mezinárodní projekty se nám v předešlém týdnu podařilo slavnostně otevřít vlastní anglickou knihovnu plnou knih přizpůsobených různým
úrovním jazyka, aby si čtení mohli vyzkoušet a užít i úplní začátečníci. Během prvních deseti minut od otevření knihovny bylo vypůjčeno neuvěřitelných 42 knih a někteří se už druhý den ráno chlubili
svou první přečtenou anglickou knihou. Podporujeme angličtinu
i v běžných hodinách na obou stupních prvky metody CLIL. V hodinách nejen anglického jazyka se žáci potkávají s rodilým mluvčím
Barrym. Plánujeme další vzdělávací pobyt do Anglie, chystáme se na
soutěže. U nás ve škole se zkrátka angličtiny nebojíme!
P. N.

Mgr. Kateřina Krbková Trnková
Mgr. Zdeněk Rotrekl

Líšeňský ochotnický divadelní spolek MARVÁNEK
uvádí 9. 12. 2017 v 19 h v Dělňáku
naivní komedii

Jak se Líšeň stala slavnou
aneb
Pravda o Napoleonovi

FB: Divadlo Marvánek • www.divadlo marvanek.cz

líšeňské noviny
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Školství

ZŠ Novolíšeňská
Učíme se napříč Brnem
Projekt „Učíme se napříč Brnem“ vznikl na popud dvou brněnských učitelek 3. ročníku základních škol – ZŠ Novolíšeňská a ZŠ
Arménská. Jeho cíle byly v celku jasné: seznámit žáky se systémem
jiné brněnské školy, navázat kontakt s jinou – neznámou osobou
a dlouhodobě s ní komunikovat, využívat vrstevnické učení. Nejprve
paní učitelka Mgr. Barbora Doležalová ze ZŠ Novolíšeňská seznámila
žáky s myšlenkou – spolupracovat se třídou 3. A ze základní školy
Arménská. Prvním úkolem bylo napsat dopis neznámému žákovi
z druhé školy. Podobná diskuse proběhla i na ZŠ Arménské před předáním dopisů. Paní učitelka Mgr. Irena Lidmilová přečetla všechny
dopisy a podle popsaných zálib si žáci z Arménské vybrali svého korespondenta. Následně pak napsali dopisy na Novolíšeňskou a přidali
pozvánku k návštěvě jejich školy. Tím celý projekt odstartoval naplno. První osobní setkání už proběhla. Žáci byli unešeni z rozdílů
a stejných prvků školních budov, o těchto rozdílech diskutovali a porovnávali je především s vlastní školou. Navzájem se žáci informovali
o svých městských částech, o základních údajích školy, o svých pravidlech, o vybavení třídy a o systému fungování třídy. Velké překvapení, bylo zjištění, že během výuky, která se jim zdála pouze zábavou,
se toho hodně naučili. Pedagogická reflexe obou třídních učitelek
je po prvních aktivitách velmi pozitivní. Již v tomto okamžiku jsou

splněny některé z cílů projektu a můžeme se těšit, co dalšího nám
projekt přinese (zkráceno, celý článek na www.brno-lisen.cz/
lisenske-noviny).

Mgr. Irena Lidmilová a Mgr. Barbora Doležalová

Úspěch ve stolním tenise
Dne 18. a 19. října 2017 se žáci ZŠ Novolíšeňská zúčastnili Okresního kola ve stolním tenise na ZŠ Svážné v Brně. Starší žákyně si
odnesly medaile za 2. místo, starší žáci potom obhájili vítězství z minulého roku a postoupili do Krajského kola v Hodoníně. Mladší žáci
se umístili rovněž na 2. místě a mladší žákyně vybojovaly bronzovou
příčku. Ve starší kategorii chlapců školu reprezentovali Miroslav Marek a Lukáš Hotový oba z 9. C, Karel Doležel 9. B a Jakub Jílek 8. D,
v dívkách Klára Urbánková a Viktorie Blažková obě z 8. D a Sára
Hofírková z 8. C. V mladší kategorii chlapců soutěžili Marek Stejskal
a Tomáš Pavlíček ze 7. A, Martin Trungel ze 7. C a Hynek Nespěšný
z 6. B. V mladších dívkách potom Večeřová Klára, Doležalová Lucie
Lenka a Chaloupková Šárka. Dne 8. 11. se uskutečnilo krajské finále.
Vybojovali jsme si krásné 3. místo po výhře se základní školou z Rájce-Jestřebí v poměru 4:2. Finále se zúčastnili tito žáci: Jakub Jílek
z 8. D, Miroslav Marek z 9. C, Lukáš Hotový taktéž z 9. C a Karel
Doležel z 9. B. Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Vyučující tělesné výchovy

Fotogalerie ze škol

Pod vedením muzikanta a lektora Zdeňka Rollera si žáci
na ZŠ Novolíšeňská vyzkoušeli hru na „drumben“

Žáci ZŠ Horníkova se zúčastnili kurzu profesní orientace
12

Na ZŠ Masarova v říjnu oslavili den stromů

Děti ze ZŠ Masarova se pochlubily svými prázdninovými zážitky
na výstavě deníků z prázdnin
líšeňské noviny

Kulturní centrum Líšeň zve opìt k tanci
Od ledna znovu chystá
kurzy pro děti i dospělé
Kulturní centrum Líšeň pokračuje i v roce
2018 ve spolupráci s Tanečním klubem Stabil, z.s. – výsledkem je nabídka dětské taneční přípravky ve Volnočasovém centru Kotlanka a tanečních kurzů pro dospělé na líšeňském Dělňáku.

DĚTSKÁ TANEČNÍ PŘÍPRAVKA
NA KOTLANCE (Kotlanova 7)
Pohybová a taneční průprava (určeno
pro děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ)
Úterý 17.00–18.00 hod.
Čtvrtek 16.00–17.00 hod.
2. pololetí:
30. ledna 2018–14. června 2018 (27 lekcí)
KURZOVNÉ ZA POLOLETÍ: 1600 Kč
V dnešní době je tanec nejen zábava a hra, ale
i krásný sport. Lektorka Jessica Baldelli děti
naučí základní kroky a jednoduché figury
sestavené do krásných variací od standardních – waltz, tango, valčík, quickstep a latinsko-amerických tanců – samba, cha-cha,
rumba a jive. Rodiče jsou pro nás důležitým

partnerem, to oni děti vedou a podporují,
proto je budeme o jejich krůčcích na tanečním parketu vždy informovat.
NÁBOR dětí proběhne v úterý 9. ledna
a 16. ledna 2018, od 16.00 do 17.00 hod.

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
NA DĚLŇÁKU (Klajdovská 28)
Taneční kurzy pro věčné začátečníky
Čtvrtek 20.00–21.30 hod.
18. ledna–22. března 2018 (s tím, že lekce se
neuskuteční 8. 2.)
Lektoři: Zina a Jirka Čechovi (profesionální
lektoři a aktivní tanečníci).
Kurz je připraven pro zájemce, kteří si chtějí
zopakovat základní taneční kroky a figury
od klasických společenských tanců (waltz,
tango, valčík, foxtrot, quickstep, rumba, cha-cha, jive) a následně přidat i zajímavé taneční variace.
Záměrem tohoto tanečního kurzu je naučit
vás tančit tak, aby vás tanec bavil a na tanečním parketu jste se cítili co nejlépe.
CENA: 2700 Kč/7 lekcí/pár
Bonus – první lekci kurzu si můžete nezávazně ZDARMA vyzkoušet.

Taneční sólo pro ženy –
LATINO DANCE pro začátečnice
Čtvrtek 19.00–20.00 hod.
18. ledna–22. března 2018 (s tím, že lekce se
neuskuteční 8. 2.)
Lektorka: Jessica Baldelli
Necvičte, raději tančete. Kurz je zaměřen za
jedinečný taneční pohyb. Latinsko-americké
tance vám vytvarují tělo do krásných křivek,
naučí vás ladně se pohybovat a v neposlední
řadě pod vedením profesionální lektorky
a aktivní tanečnice si lekce užijete.
CENA: 1200 Kč/9 lekcí/osoba
Bonus – zkušební lekce se uskuteční ve čtvrtek 11. ledna od 19.00 hod., cena 50 Kč/osobu.
Více informací najdete
na webových stránkách
www.stabilstudio.cz nebo
www.kclisen.cz.
Kontaktní osoba za TS STABIL Brno:
Zina Čechová, tel.: 739 359 688,
e-mail: cechova@stabilstudio.cz
Kontaktní osoba za KC Líšeň:
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114,
e-mail: recepce@kclisen.cz

inzerce

Pro ty z nás, kteří chtějí žít naplno a překáží jim
v tom nadváha.

Odhad tržní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

!

volejte: 775 674 541
nebo o něj požádejte

www.annamackova.cz

Nově otevřená výživová ambulance
v Brně

Nová samoobslužná prádelna
Pobočka ve Slatině již OTEVŘENA!
Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!
Pro běžné prádlo i objemný domácí textil
včetně peří. K dispozici velkoobjemové
pračky a sušičky. Příjemné prostředí,
Wi-Fi a parkování zdarma.

774 944 528
Úspěšná redukce nadváhy a zlepšení zdravotního
stavu při metabolických onemocněních.

www.vitadu.cz

Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)

www.brno-pradelna.cz

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

www.LaundryBrno.cz
HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

9.12.2017 přednáška na téma

„Jak vyhrát nad nástrahami
nezdravého způsobu života“
Vstup na přednášku volný, občerstvení
zajištěno, hradí pořadatel.

líšeňské noviny

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

P r o 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.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
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inzerce

Otrhej stromek
a oprav s námi
domek!
Jak na to, najdeš na

www.netbox.cz/lisen

Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Jírova 2894/4, Brno-Líšeň.

S námi můžete počítat

224 444 222 | moneta.cz
Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 15.30 hod. již tradičně pořádá obchod
Květiny Burdová na Náměstí Karla IV. v Líšni setkání s kapelou
STANDABAND s písničkami nejen vánočními.
 Hledám byt v Líšni, stará zástavba nevadí. T: 731 353 351.
 Dům se zahradou – hledáme (Kubelíkova, Šimáčkova apod.). T: 604 126 970.
 VÁNOČNÍ STROMKY Z VYSOČINY, rozvoz po Brně zdarma,
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 160–200 cm, t: 702 909 454.
 WEB147.CZ – Graﬁcké práce pro vaši prvotřídní prezentaci.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 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.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč
 BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY, INTERIÉRY NA KLÍČ. Práce obkladačské, zednické, sádrokartonářské, instalatérské. Osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654 nonstop.
 Potřebuje vaše dítě DOUČIT MATEMATIKU pro ZŠ? Jsem student
gymnázia, rád pomůžu. Tel. 727 886 415. Cena 80 Kč/hod.

Kadeønictví na zámku Belcredi opìt v provozu

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

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

Nyní v akci dárková balení oblíbených
produktù GS Condro, Kamzík, Vibovit.
Je dobré znát cenu své nemovitosti.

Vypracuji Vám odhad prodejní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

20 % sleva do konce roku 2017

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

prodej
stromkù
zde
bus è. 56

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

www.romanorel.cz

UZENINY–LAHŮDKY Mirenka
Místo plné chuti

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

Najdete nás:

Líšeň, Jírova 8

(40 m za Albertem, vedle vinotéky)

Sport

U ZŠ Novolíšeòská vyrostla nová hala
SK Líšeň obecně trápí nedostatek tréninkových ploch. V zimě
je situace ještě složitější – pro 27 družstev to znamená hledat vhodná sportoviště na 162 hodin týdně.

Vedení Líšně se projekt zalíbil a v rozpočtu se podařilo najít
prostředky na jeho realizaci. Nafukovací hala tak v půlce listopadu
vyrostla na hřišti u ZŠ Novolíšeňská. V dopoledních hodinách ji

Kromě venkovní umělé trávy a prostor v Orlovně využíváme
ještě všechny dostupné tělocvičny v Líšni, Vinohradech, dalších
částech Brna a nezřídka i okolních obcích.

využijí žáci, odpoledne pak SK Líšeň. Ve volných hodinách pak
bude hala k dispozici veřejnosti.
Vytížení haly naleznete na webu www.sklisen.com, kde také

Fotbal potřebuje krytý prostor od listopadu do konce března.
Trenér Radim Reška tak přišel s nápadem, jak využít venkovní
školní hřiště, která v zimě zejí prázdnotou. Hala postavená právě
na školním hřišti ideálně uspokojí potřeby jak školy, tak SK Líšeň.

najdete informace, jakým způsobem je možné si ji pronajmout.
Zájemci se mohou obrátit také na kontaktní osobu:
David Linger, tel. 724 420 329
e-mail: lingerovi@volny.cz
Tenisový klub Líšeò ve spolupráci
seTenisový
Sportovní
komisí Rady mìstské
klub Líšeň ve spolupráci se Sportovní komisí Rady
èásti
městské Brno-Líšeò
části Brno – Líšeň
pořádá každoroční
poøádá
každoroèní

Tenisový klub Líšeň ve spolupráci se Sportovní komisí Rady
městské části Brno – Líšeň
pořádá každoroční

V NEDÌLI
31. 12. 2017
V SOBOTU 31.12.2016

Start
je odje
9,00
do 9.00
10,00 hodin
Mariánském
údolí.
Start
od
dov10.00
hodin
Na stanovištích se na Vás s občerstvením těší pořadatelé.
v
Mariánském
údolí.
Na
stanovištích
Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí.
V SOBOTU 31.12.2016
Bude
posílena
doprava linky č. tìší
55.
se
na
Vásautobusová
s obèerstvením
Start je od 9,00 do 10,00 hodin
v Mariánském
údolí.
Důstojné zakončení pochodu a roku je tradičně v
Na stanovištích se na Vás
s občerstvením těší
pořadatelé.
poøadatelé.
Úèast
na
pochodu
je na
restauraci na radnici
Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí.
vlastní
nebezpeèí.
Bude posílena
POTREFENÁ
HUSA
Bude posílena autobusová
doprava
linky č. 55.
Důstojné zakončení pochodu
a rokuakce
je tradičně
v
Partnerem
jedoprava
Městská
částlinky
Brno – Líšeň
autobusová
è. 55.

restauraci na radnici
POTREFENÁ
HUSA
Dùstojné
zakonèení

pochodu a roku
je tradiènì v restauraci na radnici
POTREFENÁ HUSA

Partnerem akce je Městská část Brno – Líšeň

Partnerem akce je
Mìstská èást
Brno-Líšeò
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