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ZDARMA
Povídání PhDr. Josefa Trávníčka o vánočních zvycích v Líšni a na Brněnsku

D

ovoluji si vás, milí Líšňáci, pozvat ke čtení textu přepsaného z povídání o vánočních zvycích v Líšni a na Brněnsku
a nechat tím zároveň vzplanout vzpomínku na místního rodáka
a jedinečného člověka PhDr. Josefa Trávníčka.
Než se dostaneme k Líšni a několika vybraným zvykům, které
se tady dodržovaly, přenesme se v Josefově vyprávění krátce do
Říma. „Chrám Santa Maria Maggiore, kde je torzo jednoho z nejstarších betlémů (datovaného rokem 1291), měl jedinečnou výsadu: jako jeden z prvních nejen v Římě, ale snad v celém křesťanském světe začal připomínat symboly Vánoc a jako v prvním chrámu se v něm sloužily tři mše svaté (půlnoční, jitřní a velká). To
všechno díky tomu, že skrývá relikvii z nejvzácnějších, a sice dřevo
z jeslí, do kterých Panna Maria vložila Ježíše. To je vlastně počátek
slavení Vánoc tak, jak jsme na ně i my dnes po mnoha staletích
zvyklí.“ Těmito informacemi obohacuje Josef své posluchače, než
se dostane k vyprávění o líšeňských vánočních zvycích. Vraťme se

tedy do Brna a Líšně a se svařákem v ruce si řekněme něco o zvyklostech, které před mnoha lety udržovali naši předkové.

KOLEDY

Mnoho dnešních dětí a mladých lidí má koledy spojené s písničkami o Ježíškovi a Vánocích, které se učili v prosinci v hudební
výchově. Přibližme si ale, jak koledy vypadaly dříve. Slovo koleda
skutečně znamenalo píseň, která se zpívá jako průvodní jev k určitému velkému církevnímu svátku˝(Vánoce, Velikonoce). Další význam spočívá v tom, že je to vlastně přání rodině v podobě jakéhosi divadla. Koledníci chodili od stavení ke stavení, recitovali a zpívali formou dialogu a předváděli děj. Rodina či hospodář dávali
koledníkům drobné dary nebo peněžitý obnos. V Líšni bylo sepsáno na sedm desítek koled, drtivá většina z nich se ale nedochovala.
Josefovo povídání nám nicméně úryvek jedné z nich nabízí.

Kamerový systém v Líšni – str. 3 • Pocitová mapa Líšně – str. 4
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pokračování na str. 2

„Ejhle, na tem dumě krásná hvězda stojí, že se tam narodil syn
Boží. Narodil se, narodil ve veliké chudobě a měl dva anděly při sobě.
Ach, co to má býti, v Betlémě se svítí, Panna synáčka porodila, do
jesliček vložila, ach, co já mu enom dám, deš já ubožáček nic nemám.“
Jedna z oblíbených koled, kterými děti přály hospodářům v Líšni,
je v takzvané Rybovce, tedy České mši vánoční od Jakuba Jana Ryby
(nazývané též Hej, mistře):
„Pochválen Pán Ježíš Kristus, milé Matějo. Haž na věke. Kam pospícháš, bratře Ondřejo? Já do Betléma běžím, co se stalo, já nevím,
prosím tebe, vrať se se mnó, něco ti povím.
Naši bratři v noci došli blízko Betléma, velká jasnosť vo půlnoce je
vobklopila. Andělské zpěv slešeli, do Betléma běželi, že se narodil Ježíšek, pravdo mluvili. V tem vobecním chlívě leží na seně v jesličkách,
matička ho má, chodáčka, v bidnéch plenčičkách. Von pre také krásné
je, na každého se směje, kdo se na něj podívá pěkně vesele.“
Lidé do koled vkládali také něco ze svého života. Koledy zobrazovaly každodenní život v Líšni čili to, čím pospolitost žila.

LIDOVÉ DIVADLO

I v Líšni se objevil fenomén vánočních her, přičemž větší oblibě
než hry vánoční se těšil spíše motiv Tří králů. Probíhalo to tak,
že povětšinou odrostlí školáci, kteří byli schopni se naučit texty, přinesli k hospodáři na dvůr v dřevěné bedně malý betlém a před celou
rodinou provozovali hru, oděni do jednoduchých kostýmů. Představení zakončili poděkováním, následovalo pohoštění či drobný dar
v podobě peněz.

ČAROVÁNÍ

Ne že by se v Líšni jen koledovalo a zpívalo.Také se zde čarovalo
a prováděly se všelijaké průpovědi do budoucnosti, což naši předkové
dělali velmi rádi. Můžeme je považovat za pozůstatky dob předkřesťanských. Nahlížení do budoucnosti a minulosti mělo velký význam.
Možností, jak předpovídat a čím se řídit v adventním období, byla
celá řada.

BARBORKY

Takovou neverbální průpovědí očekávání budoucnosti jsou například barborky. Když barborky vykvetou, dívka z rodiny se vdá.
Neprovdaná dívka to neměla jednoduché a pro naše předky představovala tak trochu společenský problém. Když se totiž narodila dívka,
bylo to už samo o sobě náročné, protože se muselo šetřit na věno
a musel se najít vhodný ženich. „Tedy nedivím se tomu, když se dívky
nějakým způsobem snažily nahlédnout do budoucnosti. No a když ty
barborky vykvetly, tak to by bylo, aby toho ženicha někde nesehnaly,“
s úsměvem pokračuje ve svém výkladu Pepa.

LITÍ OLOVA

Při lití olova musíte mít v mysli konkrétní otázku a potom prý
v obrazci můžete najít odpověď. Význam vzniklých obrazců je následující: čáry rovné – poklidný život; kruh – zisk, dědictví nebo výhodná finanční transakce; kruhy dva – zaručená svatba; více porušených
kruhů – nic dobrého se v nejbližší budoucnosti nestane; dva porušené
kruhy – rozchod s milovaným člověkem; čtverec – harmonický život
v souladu s lidmi a přírodou; kříž – smrt blízkého člověka a tak dále.
Nezobrazí-li se vám nic konkrétního, vezměte do ruky snář a pátrejte po své budoucnosti.

POUŠTĚNÍ SKOŘÁPEK

V Líšni lidé často pouštěli lodičky ze skořápek, ale jak píší sběratelé, neměl to být skrojek svíčky ledajaké. Měla to být svíčka kostelní
z oltáře, na kterém se loni na Hod boží vánoční sloužila mše svatá.
Pokud takovou nemáte, tak alespoň skrojek svíčky, která byla posvěcena na Hromnice. Lodička zůstává u kraje – zůstáváte doma, následující rok žádné změny; lodička se potopí – vaše snaha zlepšit svou
situaci bude marná; lodičky se spojí – najdete lásku a přátelství, pevný
vztah.

STÍNY NA ZDECH

Při večeři, která byla při svíčkách, lidé pozorovali stíny na zdech
a snažili se najít zemřelé předky. V Líšni toto podporovala Káča Kikrlová, která byla nejen věštbami proslulá v širokém okolí.
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Pojďme se od předpovídání a čarování přenést ke zvykům spojeným s jídlem.

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE

Část štědrovečerní večeře, která i v chudých rodinách měla mít
více chodů, se dávala domácím zvířatům. Ta měla dostat alespoň plátek vánočky nebo zbytky.
„Mně se to zdálo být kdysi divné, ale poté, co jsem nabyl trochu
mouder z literatury, tak jsem zjistil, že vlastně on ten dobytek byl
v některých rodinách jaksi vzácnější a ceněnější než děti. Děti byly
hladové krky, které bylo potřeba živit, ale dobytek, ten živil celou
rodinu. Toto srovnání je v dnešní době poměrně kruté, ale v tomto
spojení se to dalo vlastně pochopit,“ osvětluje Pepa.

HOSPODYNĚ NEVSTÁVÁ OD STOLU

V některých rodinách se dodnes dodržuje zvyk, že hospodyně
nevstává od štědrovečerní večeře. Výklad tohoto obyčeje je obecně
moravský – aby slepice seděly na vejcích. Jiný, poněkud sympatičtější
výklad říká, že pokud hospodyně nevstane po celou dobu večeře, tak
rodina zůstane v následujícím roce spolu. Dalším zvykem bývalo
svázání noh od stolu před večeří provazem, což mělo zamezit tomu,
aby se rodina rozešla. Je vidět, jak byla pro naše předky rodina důležitá, neboť pokud držela pohromadě, tak zvládli všechno, dokázali si
pomáhat, a tudíž byl pro ně život snazší. Kdo byl sám, měl to mnohem
obtížnější.

KOSTI Z RYB

Kosti z ryb se zakopávaly do sadů pod ovocné stromy. To známe
asi nejvíce z Erbenovy balady. Prý se musely zakopat tak, aby se o ně
popíchal krtek a utekl k sousedům.

JMELÍ

„Dlouho jsem nechápal, proč vlastně tato rostlina parazitující na
jiné rostlině má o Vánocích takový význam. Podle křesťanské legendy kdysi jmelí rostlo jako mohutný strom. Z jeho větve prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška a o třiatřicet let později strom porazili Římané, z kmene vyrobili kříž a Ježíše na něm ukřižovali. Jmelí proto
bylo Bohem obdařeno stejnou měrou dobrem i zlem. Strom jmelí si
vybral cestu dobra a jeho potomci se tak styděli za kříž na Golgotě, že
hanbou seschli do velikosti keříků. Stejně jako jsou věřící živi z Kristova těla, tak i jmelí žije z těl jiných stromů,“ cituje Pepa ze svých
poznámek.

VÁNOČNÍ STROMEČEK

Dříve se stromeček upevňoval na strop světnice. Jeden z výkladů
je jednoduchý: jinde prostě nebylo místo.

ZAPALOVÁNÍ SVÍČKY V OKNĚ

„Moc hezký je zvyk, který se tady udržoval ještě někdy koncem
19. století, a to, že i ty nejchudší rodiny po celý podzim a po celý advent šetřily, aby si mohly koupit svíčku ze světlého vosku. Na Štědrý
večer ji zapálily a daly do okna. Svíčka symbolizovala klidnou a pospolitou rodinu. Tak bych si přál, aby těch svíček zářilo v oknech
co nejvíce,“ přál si člověk, jenž byl skutečným Líšňákem.

MUZIKANTI

A závěrem vzpomínka sestry Edity: „Když jsem byla malá,
o Štědrém večeru jsem poslouchala, jestli už nejdou muzikanti, kteří
chodívali přes celou Líšeň a hráli koledy. Už z dálky se klidným večerem linuly malebné zvuky dechových nástrojů, lidé vycházeli před
domy a se sousedy zpívali společně koledy.
To, že mi u štědrovečerní večeře chybí několik milovaných, neovlivním, nicméně tradice se vrátit dají. Pokud na Štědrý den zapálíte
onu svíčku v okně, zkuste ho také pootevřít a zaposlouchat se, jestli
náhodou uslyšíte muzikanty, a pokud ano, vyjděte ven, zazpívejte si
s nimi a popřejte si se sousedy. Zkrátka udělejte si ten večer ještě
krásnější.“
Děkuji Josefově mamince paní Věře Foersterové a sestře Editě
za zprostředkování podkladů.
Martina Rychtářová

Na titulní straně je vystřihovací líšeňský betlém výtvarnice Jany Moštkové.
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Líšeň získá v příštím roce bezpečnostní kamerový systém

áme dobrou zprávu pro všechny, kterým leží na srdci bezpečnost v naší
čtvrti. Rada města Brna totiž přijala náš
návrh na vybudování kamerového systému
v Líšni podle studie zadané líšeňskou samosprávou. 30. října schválila investiční
záměr, na jehož základě vznikne projekt.
První etapa systému pak může být realizována už v příštím roce. Druhá etapa by měla být dokončena v roce následujícím. Ve
studii je navržena celá páteřní infrastruktura, 11 kamerových bodů a 27 kamer napojených na Městský kamerový dohledový
systém (MKDS). Město se zavázalo, že systém vybuduje a bude udržovat na svoje
náklady, takže nebude zatížen omezený
rozpočet městské části.

Okolnosti vzniku projektu
Bezpečnostní kamery nejsou samospásné, ani nejlepší z možných řešení. Ideální by
samozřejmě bylo mít v ulicích mnohem více
strážníků nebo policistů. Ve vztahu k velikosti a počtu obyvatel jich v Líšni slouží velmi málo. Další ovšem k dispozici nejsou
a zřejmě ani nebudou. Obě policie, jak městská tak státní, mají v dnešní době potíže s naplňováním stavů. A svoje zdroje zaměřují
primárně do centra města a problémových
čtvrtí. Městská část a vedení líšeňské radnice

navíc nemají ve vztahu k řízení policií žádnou pravomoc. Mohou pouze činit kroky,
které policii v její činnosti pomohou. Líšeňská ODS např. usilovala o umístění jedné ze
služeben do Líšně, ale ani to není v blízké
budoucnosti pravděpodobné. Revír Městské
policie sídlí na Vinohradech a Policie ČR si
vybrala pro nové sídlo obvodního oddělení
bývalá kasárna v Židenicích.
Proto jsme se rozhodli hledat jiné cesty
pro posílení bezpečnosti občanů a prevence
patologických jevů, kterým je například vandalství. V minulém volebním období byla
zpracována studie proveditelnosti kamerového systému pod vedením radního pro bezpečnost Jaroslava Strosse a místostarosty
Miloše Freiberga, a to ve spolupráci s Bezpečnostní komisí a oběma policiemi, které
líšeňské noviny

rozvoj kamerových systémů kvitují. Záměrem bylo financovat i projekt z rozpočtu
městské části. Proti tomu se tehdy ovšem
postavilo líšeňské zastupitelstvo v obavě,
že celý systém bude pro městskou část příliš
nákladný. Proto jsme se letos obrátili pro pomoc na město, studii oprášili, doplnili o některé další body a předložili do schvalovacího procesu. K investičnímu záměru se postupně kladně vyjádřily městské komise
bezpečnosti, dopravy a investic a následně
i Rada města Brna.

Systém bude do budoucna
rozšiřitelný
Líšeňský kamerový systém by měl být
tvořen páteřní infrastrukturou propojenou
do dohledového centra Městské policie
v centrále Brněnských komunikací a. s. Na ni
bude ve dvou etapách připojeno 11 kamerových bodů, přičemž na každém bodě bude
jedna nebo několik kamer podle charakteru
místa. Kamery budou na dohledové centrum
napojeny optickým kabelem, aby poskytovaly kvalitní obraz i na větší vzdálenost a za
snížené viditelnosti. Jedná se o odborníky
doporučované řešení, které je dnes standardní nejen v Brně. Celkové náklady na pořízení
systému se odhadují na 9,75 mil. Kč a na provoz 220 tis. korun ročně.
Kamery budou pokrývat výhradně veřejná
prostranství se
zvýšeným pohybem osob. V první etapě bude napojeno šest bodů
zahrnujících dopravní uzly Novolíšeňská, Jírova včetně plochy
nad zastávkou
tramvaje a nám.
Karla IV., dále
okolí radnice a Rokle. Do druhé etapy jsou
navržena nákupní centra Masarova, Kotlanova včetně okolí, park Trnkova, případně
ulice Kubíkova.
Je nám však jasné, že míst, která by si zasloužila monitorovat, zejména z důvodu
ochrany majetku, je mnohem více. Proto
jsme navíc uzavřeli smlouvu s firmou T-mobile o pronájmu kapacity v jejich síti, kterou
nyní budují v sídlišti. Ta nám, po vybudování
páteřní infrastruktury kamerového systému,
umožní další rozšiřování systému s mnohem
menšími náklady, přičemž tuto datovou
síť budeme moci využít i pro jiné služby občanům.
Bezpečnostní kamery budou velmi silným nástrojem prevence a v případě spáchání trestného činu či přestupku poskytnou

natolik kvalitní záznamy, aby posloužily policistům k efektivnímu
dopadení a potrestání
pachatele. Zatím se policie musela spoléhat pouze na záznamy soukromých subjektů, které
byly náhodou k dispozici. A to i při vyšetřování závažných trestných
činů v Líšni.

Projekt myslí také na ochranu
soukromí
Při budování kamerových systémů se občané mohou ptát, jak je to s ochranou soukromí. Jsou to naprosto oprávněné otázky,
protože soukromí je také jednou ze základních hodnot, které musíme chránit. Proto
sběr a nakládání s daty z kamerových záznamů podléhá velmi přísným pravidlům v souladu s legislativou a dalšími normami na
ochranu osobních údajů, a to i v případě
MKDS. K záznamům mají přístup pouze pověření příslušníci Městské policie a v případě
nutnosti jej mohou omezeně získat členové
dalších složek integrovaného záchranného
systému. Záznamy jsou evidovány a poskytovány pouze na základě oprávněné žádosti
příslušným orgánům, a to v zašifrované podobě. Ostatní záznamy jsou mazány. Je zakázáno sledování míst, kde by mohlo dojít k narušení soukromí občanů, např. oken.

Budování kamerových systémů
je moderním trendem
Kamery jsou dnes běžným nástrojem
bezpečnostních složek i v těch nejvyspělejších demokraciích na Západě. V čele stojí
dokonce kolébka demokracie, Velká Británie. V Londýně se podle dostupných zdrojů
nachází více než 500.000 bezpečnostních
kamer. Kromě Velké Británie využívají kamerové systémy také místní správy v Německu, Rakousku, Dánsku nebo Norsku. Podle
výzkumů prováděných ve státech Evropské
unie se kamerové systémy obecně setkávají se
společenským přijetím. Tato skutečnost je
potvrzením toho, že bezpečnostní kamery
plní svůj účel. Rovněž z toho vyplývá, že nejsou v rozporu se standardy svobodné demokratické společnosti, o jejíž rozvoj nám jde
v první řadě. Naopak si troufáme tvrdit, že
bezpečnost občanů, ochrana majetku a obecně vymahatelnost práva je jedním ze základních pilířů demokratického soužití.
Těší nás, že Líšeň nyní také získá moderní bezpečnostní systém a zařadí se po bok
mnohých měst nejen v ČR, ale i ve světě.
Martin Příborský, II. místostarosta
Jakub Dvořák, člen Komise bezpečnosti
Rady MČ (ODS)
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Vážení Líšňáci,

Trolejbusem až na Jírovu
Již při dokončování výstavby líšeňského sídliště byla naplánována trasa trolejbusu, končícího na zastávce Jírova. Po dlouhých letech
se podařilo přesvědčit město Brno, aby konečně zrealizovalo mnoho
desítek let plánované prodloužení trolejbusové trati z Novolíšeňské
na Jírovu. Jsem rád, že budeme mít životní prostředí opět o trochu
méně zatížené dopravou. Navíc bude zrušena nebezpečná konečná
trolejbusu Novolíšeňská (podrobná mapa linek na str. 6).
Práce probíhaly hladce a skončily o měsíc dříve. S drobnou nadsázkou lze říci, že Líšeň tak dostala od Brna malý vánoční dárek.
Přeji Vám všem příjemné cestování po Novolíšeňské, ať již automobilem, nebo ekologickým trolejbusem.

nastal čas adventu, čas postupného
zklidnění a rozjímání.
Po náročných přípravách zasedneme
ke štědrovečerní večeři, rozbalíme dárky
a u stromečku se ve vzpomínkách vrátíme
ke všem našim blízkým, kteří již nemohou
být s námi.
Přeji Vám všem krásné a klidné Vánoce a porozumění mezi
lidmi v novém roce.

Břetislav Štefan
Váš starosta

Břetislav Štefan, starosta

L

Mapa Líšně podle Líšňaček a Líšňáků

íbí se vám nová Rokle, nemáte rádi nepořádek a udělala by vám
radost cyklostezka do Slatiny…
…aspoň takhle jsme se to od vás dozvěděli, když jsme si s vámi
společně s přáteli se „Spolu v Líšni“ povídali nad pocitovou mapou.
V ní máte možnost píchnout špendlík přesně do místa, ke kterému
chcete něco říct – a pak to místo pochválit nebo říct svoje výhrady.
Teď je mapa zpracovaná a všechny svoje postřehy v ní najdete tak,
jak jste nám je zapsali. Pozitivní zeleně, nesouhlasné červeně a nápady na změnu žlutě. Najdete ji tady:

http://sousedezlisne.cz/pocitova-mapa/

Mapu rádi sdílíme se všemi, kdo mají další nápady – i s kolegy ze
zastupitelstva, se kterými máme možnost vaše nápady zrealizovat.
Pokud chcete, můžete nám svůj tip poslat mailem:
info@sousedezlisne.cz.
Nejradši se ale potkáváme osobně a tak se těšíme, že se mapa bude
průběžně zaplňovat dalšími vašimi špendlíky na dalších sousedských akcích. Na viděnou.
Dalibor Levíček
zastupitel za Sousedy z Líšně

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 19. 12. 2019 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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Do nového roku 2020 vše dobré

astává konec roku 2019, pro mnohé čas ohlédnout se zpět, pro
jiné stanovení cílů a úkolů, které chceme splnit v novém roce.
Jako zastupitelka města jsem schvalovala již na listopadovém jednání
Zastupitelstva města Brna přidělení peněžních prostředků na dvě
akce, které chceme příští rok o prázdninách realizovat. Jednou je
dlouho očekávaná rekonstrukce kuchyně MŠ Synkova, další je 2. etapa modernizace polikliniky. Obě akce mají dohromady předpokládanou cenu 20 milionů, magistrát přispěje částkou 7,7 milionů korun. Modernizace polikliniky je plánována na 15 etap. V novém roce
jsme chtěli udělat 2. a 3. etapu, ale vzhledem k přidělené částce a možnostem rozpočtu Líšně, bude zřejmě realizována jen 2. etapa. Velkým
cílem, který se doufám podaří úspěšně realizovat, je přístavba a modernizace MŠ Michalova. Investiční odbor magistrátu přislíbil finan-

cování této akce se spoluúčastí městské části,
plán počítá s otevřením přístavby v roce 2021.
V současné době dojednáváme podrobnosti zadání projektové dokumentace.
Ale než nový rok nastane, mnohé čeká hektická doba – vánoční svátky. Pokojné svátky se
mnohdy z našich srdcí pomalu vytrácí. Zda je to
způsobeno shonem, prací, komercí nebo automatičností nechám na každém z vás.
Dovolte mi tedy popřát Vám všem klid, spokojenost, pěkné prožití konce roku a šťastné vykročení do roku 2020 .
Iva Kremitovská
místostarostka

Střecha
MŠ Trnkova
je úspěšně
dokončena

Žáci ZŠ Holzova
naplno využívají
zrekonstruované
tělocvičny

S

Vyhlášení ankety Sportovec Líšně roku 2019

portovní komise vyhlašuje anketu Sportovec Líšně 2019. Vyhlášení vítězů proběhne 29. 1. 2020 v Dělnickém domě. Nominace na
ocenění (včetně odůvodnění a seznamu dosažených úspěchů) bude
komise přijímat prostřednictvím formuláře na webové stránce www.
sportoveclisen.cz do 6. 1. 2020. Nominovat můžete sportovce, trenéra
nebo kolektiv, kteří jsou buď líšeňskými občany nebo v Líšni
sportují.
Je vypsáno 9 kategorií:
nejlepší sportovec ve věkové kategorii 6–10 let, 11–15 let, 16–18 let
a dospělý, nejlepší sportovní kolektiv, nejlepší trenér, zasloužilý sportovec, handicapovaný sportovec, cena fair play.
Bližší informace a formulář najdete na stránce www.sportovec
lisen.cz nebo na stránkách radnice www.brno-lisen.cz.
Iva Kremitovská

Milí Líšňáci,

blíží se čas Vánoc, který mnozí z nás vnímáme jako čas setkávání s přáteli, čas dobrého
cukroví a v neposlední řadě také čas dobrých
skutků. Pojďme vše výše uvedené spojit a potkejme se společně při příležitosti líšeňských
vánočních Farmářských trhů 14. prosince.
Přineste nám i ostatním sousedům k ochutlíšeňské noviny

nání svoje cukrářské umění a my vám na
oplátku nabídneme naše. Hlavně ale pojďme
společně podpořit děti z líšeňského Klokánku. Nabídneme vám možnost přispět nejen
finančním darem, můžete nosit i poukazy do
lékárny, trvanlivé potraviny nebo hygienické
a čistící prostředky. Vše v pořádku předáme
dětem a jejich tetám ještě před Vánoci. Dá se

říct, že již tradičně si u nás společně s dětmi
budete moci něco vyrobit v řemeslné dílničce
či diskutovat s námi nad Pocitovou mapou
Líšně.
Přijďte, těšíme se na vás!
Ondřej Zendulka, Sousedé z Líšně
Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni
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Chystáme pro vás

Bruslení v líšeňském Salesku
opět začíná

Již čtvrtým rokem vás, spolu s MČ Brno-Líšeň, zveme na veřejné bruslení do areálu
Saleska. V uplynulé sezóně 2018–2019 byla
ledová plocha v provozu celkem 75 dnů. Navštívilo ji celkem 19.071 osob, z toho na rodinné vstupné přišlo bruslit 7.210 členů rodin a v rámci bruslení pro školy 2.437 dětí
z celkem 17 školských zařízení.
Pokud nám to počasí a technika dovolí, tak
bychom rádi zahájili bruslení 6. prosince
2019, a udržovali ledovou plochu až do 1. 3.
2020. Zatím ale poručit větru a dešti neumíme. Aktuální provozní dobu najdete vyvěšenou na Salesku a na webu (www.salesko.cz).

odebrána. Zakoupený punč ve Zmrzlinové
kavárně nebude možné vnášet do areálu Saleska. Přesné podmínky k uplatnění slevy
budou všude vyvěšeny.
Moc děkujeme MČ Brno-Líšeň za spolupráci
při zajišťování i montáži mrazícího zařízení
pro kluziště. Ze strany Saleska zajišťujeme
veškerou výrobu a údržbu ledu i další věci
spojené s půjčováním bruslí a prodáváním
vstupenek. Poplatek za bruslení by měl pokrýt veškeré provozní náklady za elektřinu
a vodu na mražení, na zabezpečení personálu
kluziště, broušení bruslí, nákup nových
bruslí a pomůcek (tučňáků) a další režijní
náklady. Díky vstupenkám může kluziště
pokračovat i v letošním roce. Děkujeme za
dodržování provozního řádu i pokynů pořadatelů. Jde nám na prvním místě o bezpečnost a také o to, abyste si bruslení skutečně
užili. Uděláme vše, co bude v našich silách.
Děkuji a těším se na setkání s vámi.
Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Akce v Salesku:
Advent

Připravili jsme pro vás několik novinek. Kromě svátečního nasvícení kluziště jsme upravili ceník, který potěší zvláště rodiny. Ke
vstupence (účtence) na bruslení je nově přiřazena sleva 50 % na punč do Zmrzlinové
kavárny (Kotlanova 1b), se kterou jsme navázali spolupráci. Sleva 50 % je pouze na punč
a vztahuje se na tyto vstupenky: dospělý
70 Kč; dítě/student do 18 let 50 Kč; s aktivní
kartičkou do Saleska do 18 let 40 Kč; rodinné
vstupné 170 Kč (max. 2 dospělí a max. 3 děti
= 2+3 , 1+3); permanentka 10 vstupů – dospělý 600 Kč; permanentka 10 vstupů dítě/student do 18 let 400 Kč. Na ostatní vstupné se
sleva na punč nevztahuje: doprovod bez vstupu na led 10 Kč; dítě do 5 let zdarma; na půjčovné – (brusle, tučňák, panda); na pronájmy. Na vstupenkách/účtenkách bude sleva
přímo vytištěna i s datem platnosti slevy. Je
to z toho důvodu, že otevírací doba kluziště
a Zmrzlinové kavárny se nemusí vždy překrývat. Budete mít možnost si u tištěné vstupenky (účtenky) vybrat slevu do 14 dnů po
vydání vstupenky. Výběr slevy 50 % na punč
ve Zmrzlinové kavárně se vstupenkou/
účtenkou bude možný jen jednorázově. Když
si zakoupíte permanentku, dostanete k ní
kartičku na 10 slev s číslem účtenky. Na rozdíl od vstupenky/účtenky lze se slevovou
kartičkou k permanentce vybírat slevy postupně. Při vybrání poslední slevy vám bude
kartička se slevou ve Zmrzlinové kavárně
líšeňské noviny

Adventem v Salesku nás v letošním roce provede SVĚTLO, které můžeme přinášet do
našich domovů a okolí.
5. 12. Mikuláš v Salesku – v aktivitách Klubu rodičů a dětí a v kroužcích bude chodit
Mikuláš s andělem – za písničku, básničku či
tanec dostanou děti drobnou odměnu.
Přijďte si spolu s námi nazdobit vánoční perníčky – s odborným výkladem a ukázkou.
Čtvrtek 12. prosince 9.30–11.30 hod. v klubu VeSPOD. Cena: 50 Kč (v ceně poleva,
zdobící pomůcky, káva a čaj). Perníčky si přinesete sami a nezapomeňte krabičku. Těšíme
se na vás.
13.–14. 12. ,,Cukrová přespávačka“ – děti si
upečou společně známé i méně známé druhy
cukroví a poté si je odnesou domů. Nebudou
chybět ani sportovní aktivity v tělocvičně.
Pravidelné kroužky v tělocvičně a sále končí 11. 12. ve středu, poté začínají turnaje.
Hudební a ostatní kroužky končí v úterý
17. prosince.
12.–18. 12. nastoupí do kroužků jiný režim.
Začínají sportovní vánoční turnaje, kdy
každý den bude vyčleněn pro jeden sport,
který bude v tělocvičně probíhat. Budou mezi sebou soutěžit děti z různých kroužků stejného zaměření.
19.–20. 12. Pro děti z nesportovních kroužků
bude připravena akademie, na které nám
ukáží, co se za půl roku naučily.
Akademie: 19. 12. čtvrtek 17.00–18.30 – hudební kroužky a divadelní představení dramatického kroužku.

Akademie: 20. 12. pátek 16.30–18.00 Primary – taneční vystoupení, cvičení na balónech, Capoiera, divadelní představení dramatického kroužku. Poté si společně zazpíváme koledu a zapálíme prskavku. Prskavky
s sebou.
Aktivity Klubu rodičů a dětí budou probíhat do 20. prosince.

Štědrý den v Salesku

15.00 dětská mše svatá a po ní budeme rozdávat Betlémské světlo do 16.30.
23.00 půlnoční mše svatá v Salesku.
Vánoční prázdniny v Salesku budou od
23. prosince. V novém roce se na vás těšíme
od 6. ledna 2020.

Stalo se

Zvířátka jsme doprovodili k zimnímu
spánku

Blíží se zima a to je doba, kdy v Salesku tradičně doprovázíme zvířátka do zimních
pelíšků. V úterý 5. listopadu nám počasí
moc nepřálo, protože propršelo celý den,
ale my jsme se nedali odradit. V Salesku se
vařil čaj, chystaly kostýmy pro broučky, ladily hudební nástroje a připravovalo tvoření
pro malé návštěvníky. Letos jsme vyráběli
broučky a to buď z kolíčků anebo namotáváním bavlnek na ruličky a polepováním. Zájemců bylo více než dvě stovky, ale všichni si
odnášeli svého vyrobeného broučka či berušku. Pak jsme se vydali na putování kolem
Saleska, abychom zvířátkům posvítili na cestu k zimnímu spánku. Blikající lampionky
a lucerničky zahnaly déšť a ozářily ve tmě
cestu, která vypadala jako plná svítících

broučků – světlušek. Nakonec jsme pod velkým stanem, schovaní před případnými dešťovými kapkami, zazpívali zvířátkům nejen
ukolébavky, ale i jiné známé písničky za doprovodu kytary a fléten dívek z hudebního
kroužku. Skřítek Podzimníček přišel nakonec posbírat broučky, aby je uložil k zimnímu spánku. Děkujeme vám, že nám zachováváte přízeň a těšíme se příště, třeba v brzké
době na tvoření adventních věnců.
Renata Lorencová
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ZŠ Masarova

ZŠ Holzova

Soutěž o nej… dýni

Halloweenská cesta za pokladem

Na konci října uspořádal
školní parlament Masařky soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni.
Tahle akce byla dobrovolná.
Zájemci zařídili dýně pro své
třídy a mohlo se začít dlabat.
Sešly se dýně velké, malé, šišaté
i kulaté, naštvané, usměvavé
i strašidelné. Některé měly
piercing v nose, na hlavě čarodějnický klobouk, pavouka
v puse nebo rovnátka. Všechny
byly velmi zdařilé. Vítěz obdržel sladkou odměnu – dort
a předbíhací kartičky do školní jídelny. Všechny zúčastněné třídy
navíc dostaly halloweenské bonbóny. Akce byla velmi zdařilá a všem
se moc líbila.
Halloweenské oslavy pokračovaly o den později rejem masek
v tělocvičně školy. Všichni kostýmovaní účastníci reje se sešli v tělocvičně a společně zdolali
různé překážky a s radostí si zatancovali. Děkujeme všem za účast.

Pokud někdo zavítal poslední říjnový den na ZŠ Holzova, nemohl se vyhnout setkání s kostlivci, čarodějnicemi, zombíky a dalšími
strašidelnými bytostmi. Žákovská rada školy na 31. října vyhlásila
Halloweenský den, na který připravila pro své spolužáky tříhodinový
program.
První část akce se
odehrávala v jednotlivých třídách, kde dvojice žáků z žákovské rady
seznámily děti s tradicemi slavení Halloweenu v různých zemích,
například v Mexiku,
USA, Nepálu či na Haiti. Poté následoval kvíz,
v němž se ukázalo, jak pozorně děti poslouchaly. Vyřešený kvíz odhalil název knihy ze školní knihovny. Jakmile děti knihu našly, objevily v ní další indicie, které je nakonec dovedly ke sladkému pokladu.
Další hodina byla věnována tvořivé dílně, v níž každá třída vytvořila halloweenskou lucernu z velké zavařovací sklenice a pečicího
papíru. V poslední hodině se všichni žáci sešli v tělocvičně, kde na ně
čekala soutěž tříd o nejkrásnější lucernu a volba nejlepší masky.
Aktivity na svátek Halloweenu žákovská rada nachystala letos již
podruhé. Příprava kvízů a cesty za pokladem byla pro ně časově
i organizačně poměrně náročná, avšak díky nadšení organizátorů
strávily děti naší školy příjemné dopoledne a dozvěděly se řadu zajímavostí o Halloweenu.

Za Masařky
Andrea Kleskeňová

Gastronauti
Na konci října se opět na naší škole objevily studentky maturitního ročníku Střední zdravotnické školy v Brně, aby žákům 1. tříd
představily program, tentokrát zaměřený na stravu a trávicí ústrojí.
Písničkou a tancem vtáhly žáky dovnitř lidského těla a ukázaly jim,
kudy potrava prochází. Žáci se seznámili s názvy orgánů v trávicím
ústrojí a s možnými problémy při nedostatku tekutin, pohybu a při
nevhodné stravě. Zopakovali si také třídění potravin, význam vitamínů a minerálů. Celý program byl veselý a studentkám s paní profesorkou se velice podařil, což žáci ocenili velkým potleskem.
Mgr. Hana Neumanová

Stánky pro Klokánek – akce školní družiny
Školní družina při ZŠ Masarova uspořádala 2. ročník akce Stánky pro Klokánek.
Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých
i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké přestávce „prodávaly“ na stáncích, rozmístěných po celé škole. Samozřejmě, že se
i v jednotlivých odděleních pilně připravovalo. Letos napekly i samotné děti a tety z Klokánku.
Výtěžek z celé akce činí
rekordních 15.075 Kč!
Zároveň se nám ozvali
rodiče, kteří nakoupili a přinesli pro děti z Klokánku
plnou krabici lepidel (těch
není nikdy dost). Děti ze
školní družiny předají peníze i lepidla na společném
setkání.
Děkujeme moc všem.
V příštích letech budeme
v této akci určitě pokračovat.
Za celou ŠD
H. Pollaková a G. Hamerská
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Projektový den: 1989 – 30 let svobody
Ve středu 16. 10. 2019 se, v souvislosti s blížícím se výročím sametové revoluce, žáci devátých tříd ponořili prostřednictvím dokumentu do roku 1989. Film vyvolal mnoho otázek a sloužil jako ilustrace doby. Poté se žáci rozdělili do čtyř až pětičlenných skupin,
v nichž tvořili vlastní příspěvky týkající se období normalizace či
přelomového 17. listopadu 1989. Vznikla tak originální socialistická nástěnka. Slíbili jsme věrnost zemi jako jiskra
jasná a vytvořili průkaz
novým členům. Díky dokumentu Několik vět si
žáci uvědomili, za co bylo
nutné bojovat a pokusili se formulovat, za co by mohli dnes bojovat
oni. S pomocí filmu jsme si připomněli typická hesla, která v klíčové
okamžiky zaznívala z davů. A někdy nezůstávalo pouze u hesel, ale
vznikaly písně, jimiž i umělci vyjadřovali svůj postoj k vývoji událostí. Všechny aktivity dokreslovaly dobové předměty, které si žáci sami
donesli či hudba. V průběhu celého dne jsme zařadili jednotlivé události na časovou osu a vše doplnili klíčovými osobnostmi. Žáci ve
skupinách skvěle spolupracovali a vznikl tak zajímavý obraz přelomového data naší historie. Výsledky žákovských prací si budete moci
prohlédnout ve vitríně v mezipatře v budově Holzova.

Den přírodních věd v ZOO Brno
Dne 16. a 17. října 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili již
sedmého ročníku soutěže „Den přírodních věd v ZOO Brno“. Na celkem sedmi stanovištích, která byla rozmístěna po celé zoologické
zahradě, porovnávali své znalosti z oblasti přírodopisu, fyziky, chemie a ekologie. Letos se do soutěže zapojilo 62 družstev v kategorii
8. a 9. tříd a 52 družstev v kategorii 6. a 7. tříd z celkem 41 základních
škol z Brna a okolí. Všem soutěžícím týmům děkujeme za účast
a vzornou reprezentaci naší školy.
líšeňské noviny

ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Horníkova

English week

Projekty v anglickém jazyce

Třetí týden v říjnu proběhl na naší škole takzvaný „English week“.
Každý den v týdnu přišel za vybranou skupinou žáků 8. ročníku jiný
lektor, každý den z jiného regionu Velké Británie, USA nebo Irska.
Studenti tak měli možnost zažít intenzivní výuku anglického jazyka,
seznámit se s místy, odkud daný lektor pocházel, a na vlastní kůži si
vyzkoušet hrát divadlo nebo třeba tančit irské a skotské tance. Týden
plný aktivit a angličtiny byl náročný, ale určitě velmi přínosný
a všichni si jej moc užili.

Žáci 3. V a 6. V se účastní mezinárodního projektu, který iniciovala naše škola. Jde o posílání vánočních pohlednic mezi evropskými
školami a následnou další spolupráci.
Do tohoto projektu se přihlásily školy z Turecka, Anglie, Rakouska, Itálie, Portugalska, Španělska, Francie, Chorvatska, Polska, Rumunska a Slovenska. Začneme seznámením a tvorbou vánočních
přání, poté bude spolupráce pokračovat seznamováním se s kulturními tradicemi a způsobem života v jednotlivých zemí prostřednictvím online prostředí etwinningu. Žáci kromě prvního seznámení
s etwinningem poznají účel studia angličtiny v praxi a upevní si zeměpisně-kulturní znalosti.
Třída 6. V si začala dopisovat se spolužáky ze Švédska. Třída 7. V
je součástí projektu Good Morning Europe, kde žáci v mezinárodních týmech nahrávají podcasty, které poté uveřejní na web Radio.
Doufáme, že kromě nových znalostí děti zažijí spoustu zábavy
a poznají nové kamarády z cizích zemí, to vše pouze v anglickém jazyce.
Mgr. Hana Sikorová

Na Horníkové to díky žákovskému parlamentu
ŽIJE!

Další aktivitou v tomto týdnu byla série přenášek o Kanadě pana
cestovatele Kocourka, kterou postupně navštívili všichni žáci 6.–9.
tříd. Videa pořízená při cestě po této krásné zemi doplňoval komentářem, který byl pro mladší žáky v češtině, pro starší žáky v angličtině. I tato přednáška se u žáků setkala s velmi kladným ohlasem.
vyučující AJ ZŠ Novolíšeňská

Den přírodních věd v ZOO Brno
Dne 16. a 17. října 2019 proběhl v ZOO Brno již sedmý ročník
soutěže Den přírodních věd. Tuto soutěž připravila Střední průmyslová škola chemická pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, na každém z nich si vyslechli od studentů střední školy zajímavé informace nebo shlédli
pokusy a ukázky a na základě těchto informací zapisovali odpovědi
na položené otázky. Témata byla různorodá – např. zoologie, botanika, geologie, čtvrtohory, zeměpis, chemie…
Naši školu na této akci reprezentovali vybraní žáci ze sedmých
a osmých ročníků. Z řad žáků 7. ročníku soutěžili: ze 7. A Tomáš Jelínek, Matěj Skácel a Karolína Šoukalová, ze 7. C Jakub Lang a ze 7. B
Robert Špička a Monika Sobotíková. Ve vyšší kategorii pro 8. a 9.
ročník soutěžili tito žáci: 8. C Ivana Jacková, Vojtěch Loukota a Berenika Kouřilová a z 8. D Martin Němec, Šimon Stehlík a Mikuláš Marek. Všechny týmy si vedly
velmi dobře a získaly nadpoloviční počet bodů. Mimořádně se dařilo žákům
ze 7. A, kteří se v konkurenci 52 týmů umístili na
skvělém 2. místě a žáci
z 8. D obsadili ve vyšší věkové kategorii vynikající
4. místo ze 62 družstev.
Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženému úspěchu a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
vyučující Přírodopisu
ZŠ Novolíšeňská

líšeňské noviny

Členové žákovského parlamentu se snaží, aby se o přestávkách spolužáci nenudili.
Každá první středa v měsíci je
zasvěcená nějakému tématu.
Říjnová středa byla ve znamení
puntíků, listopadová (jak jinak) halloweenu. Je neuvěřitelné, kolik
žáků i učitelů si dalo práci s kostýmem. Po škole se celý den procházeli kostlivci, klauni, čarodějnice, smrtky, strašidla a nikdo se jich
nebál!
Obrovský úspěch zaznamenala novinka – pondělní svačinka pro
sovičku. Žákovský parlament oslovil rodiče, aby napekli buchty, bábovky, koláčky. Dobrůtky potom během velké přestávky parlamenťáci prodávali s tím, že výtěžek bude věnován na adopci sovice sněžní
(sovu máme přece ve svém znaku). Za utrženou částku se celý rok
bude mít dobře ne jedna, ale hned dvě sovice.
Květoslava Hasoňová, koordinátorka žákovského parlamentu

Sobotní noc 8. února 2020 bude patřit 21. valentýnskému plesu.
Zve vás ZŠ a MŠ Horníkova 1, Hudební škola YAMAHA
a spolek rodičů Horníček.
Info na webu zshornikova.cz + yamahaskola.cz/brno.

Památný den sokolstva – 8. říjen
Již ráno v úterý 8. října vyjely vozy městské hromadné dopravy v Brně ozdobené státní a sokolskou vlajkou. Letos poprvé se
Památný den sokolstva připomínal i jako významný den ČR.
„Památný den sokolstva není věnován pouze obětem boje za znovunabytí svobody a samostatnosti československého státu v době nacistické okupace a 2. světové války. Je poctou všem členům
a členkám Sokola, kteří v téměř 160leté existenci našeho spolku
položili své životy za svobodu a demokracii,“ řekla ve svém projevu na pietním shromáždění starostka ČOS sestra Hana Moučková.
V Líšni jsme si připomněli tento den výletem, který se uskutečnil v sobotu 12. října. I přes nepřízeň počasí, jsme se tramvají
a autobusem přepravili do Žebětína, kde byl začátek našeho putování. Po modré turistické značce přes Horákův žleb, U Huberta a Ríšovu studánku jsme dorazili na hrad Veveří. Odpoledne na
nás konečně vykouklo sluníčko. Všude kolem nás byla příroda se
svojí podzimní paletou barev. Zpáteční plavba lodí do přístaviště
byla skvělou tečkou za příjemně stráveným dnem.
Hana Chmelová, náčelnice všestrannosti TJ Sokol Brno-Líšeň
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Kam v Líšni
2. 12. – 31. 1.

Líšeňská pasáž zve na výstavu dětských prací líšeňských ZŠ

5. 12.

18.00		

Adventní koncert ZUŠ Trnkova ve spolupráci s líšeňskou farností.

5. 12.

17.00		

5. 12.

14.00		

čtvrtek

15.00–17.00

Mikulášská dílnička.
Počítačová poradna. Ing. L. Škraňka radí s vašimi počítači, tablety a telefony,

16.00		

Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.

			„Jednou
čtvrtek

v roce na Vánoce“.

Vánoční lidová říkadla či adventní písně v podání dětí. Kostel sv. Jiljí, nám. Karla IV.

čtvrtek

Setkání s Mikulášem. RC Pastelka, zahrada Dělňáku, Klajdovská 28.

Čeká na vás Mikuláš s anděly, zpívání, malá nadílka, přátelská atmosféra a občerstvení.
Vhodné i pro nejmenší děti, protože čerty necháváme i letos zavřené. Vstupné 50 Kč/dítě.
Akce se koná ve spolupráci s KCL, T.K. Kamzíci, Do tance s radostí, Pěveckým sborem Cvrčci
a MČ Brno-Líšeň. Více informací na www.pastelka.net a FB stránkách.

vezměte je s sebou.

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

6. 12.

19.00		

7. 12.

17.00		

7. 12.

19.00		

8. 12.

16.00		

pátek

Vánoční koncert – Hana a Petr Ulrychovi na Dělňáku.

Vánoční koncert Hany a Petra Ulrychových, Kateřiny Štruncové (housle, zpěv, zobcové flétny),
Dalibora Štrunce (cimbál, zpěv) a Martina Adamuse (basová kytara) shrnující cestu
brněnských sourozenců ke svébytné písňové tvorbě a interpretaci. Vstupné 400 Kč, vstupenky si
lze zakoupit online na Smsticketu, osobně na předprodejních místech Copycentrum Líšeň,
TIC Brno, Prodejna Indies a Dům pánů z Lipé. Na místě 440 Kč.
Místo konání: Kulturní centrum Líšeň, Dělňák, Klajdovská 28.

sobota

Adventní koncert Nadace pro radost. Folk-rocková kapela Oboroh
v tělocvičně Saleska, Kotlanova 13. Koncert se koná za finanční podpory MČ Líšeň.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na nový kostel.

sobota

Divadlo Klaunika: Don Quijote de la Mancha.

Svérázné zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy plné humoru,
nadsázky, fantazie a mystifikace. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 100 Kč.

neděle

Divadlo MaléHry: Literární salon. Čtení pro děti, projekce ilustrací z knihy
a čaj z ruského samovaru. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 60 Kč.

12. 12. 18.00		

Vážná hudba na zámku. Cyklus 6 koncertů VI. ročníku – společný projekt

čtvrtek

Kulturního centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno.
Zámek Belcredi, Pohankova ulice. Vstupné 50 Kč studenti/100 Kč dospělí.

12. 12. 14.00		

Adventní dílnička. Vyrábění z přírodních materiálů.
čtvrtek
15.00–17.00 Počítačová poradna
16.00		
Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.
			Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

13. 12. 19.30		
Beseda u cimbálu s mikulášsko-vánočním koledováním
pátek			 Líšňáčku. Vystoupení DNS Líšňáček s písničkami, básničkami, koledami za doprovodu
CM Líšňáci. Po koledování následuje klasická beseda u cimbálu. Pohoštění zajištěno.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 60,- Kč.

14. 12. 9.00–12.00 Líšeňské Vánoce a Farmářské trhy na Jírové.
sobota

Farmářské pochoutky a drobnosti k zakoupení. Vystoupení místních mateřských a základních škol.
Dětské rukodělné dílny (Salesko, RC Pastelka, Seniorský klub Réva).
Nadzemní plocha nad zastávkou Jírova – tramvaj č. 8. Vstup zdarma.

31. 12.			

Silvestrovský pochod. Start od 9.00 do 10.00, Mariánské údolí,

úterý
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kousek od konečné zastávky autobusu č. 55. Konec dle vlastních sil v restauraci Potrefená husa.
Vstup zdarma.

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Krásne vánoční svátky,
veselého Silvestra a pohodový nový rok
2020 přejí kolektivy prodejen
Drogerie a domácí potřeby, Lékárna Masarova,
Sklizeno, Bikemax, Restaurace U Fidela a tým
Líšeňského centra obchodu a služeb.

Informace o adventní
a sváteční otevírací době
prodejen v LCOS najdete na
www.lcos.cz.
Prodej pohořelických kaprů
v LCOS
18.12.–23.12

LÉKÁRNA MASAROVA
člen sítě MAGISTRA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12

VÁNOČNÍ BALENÍ
GS Condro Diamant 120 tab.
Cemio Kamzík 120 kapslí
GS Extra Strong Multivit. 60+60 tab.
GS Vitamín C šípky 1 000 mg
100+20 tab.
Cemio Red 3, 90 kapslí
GS Omega 3, 100+50 kapslí
GS Ginkgo 60 Premium 60+30 tab.
GS Eladen Premium 60+30 tab.
CENTRUM pro muže/ženy 60 tab.
Pharmaton Geriavit 100 tab.
Proenzi Intens. 120+60 ks
+posil. guma
Vibovit Vánoce 2 × 50 ks+plastelína
Martánci Gummy 50+50 ks+světlomet
Rakytníček želatinky 50 ks

659 Kč
569 Kč
339 Kč
209 Kč
599 kč
239 Kč
299 Kč
529 Kč
419 Kč
559 Kč
599 Kč
319 Kč
299 Kč
155 Kč

Rádi Vám pomůžeme
s výběrem.

9.12.
ERIN
EUC

SLEVA 20%
Veroval Compact tlakoměr
Oscillococcinum 30 dávek
Apo-ibuprofen 100 tab.
Ibalgin krém, gel 100 g
Tantum Verde 20 pastilek
Paralen Grip 24 tab.
Magne B6 forte 50 tab.

1 055 Kč
589 Kč
119 Kč
139 Kč
133 Kč
119 Kč
159 Kč

fid
ela

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
24.–26.12. zavřeno
1.1.2020 otevřeno 12–23 h

Objednávky cukroví
pRIjímáme do 4.12.

u

STEAKOVÁ
NABÍDKA

SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

CE
RESTAURA

VÁNOČNÍ
CHEESEBURGER
Rezervace na tel.: 725 140 090 nebo
na www.ufidela.cz.
Děkujeme a těšíme se Vás.

31.12.
SILVESTROVSKÝ VEČER
Jídlo, drinky a zábava
až do rána s DJ Karlem Kelčou.
Vstupné classic: 250 Kč
(zahrnuje půlnoční přípitek)
Vstupné exclusive: 699 Kč
(zahrnuje tříchodové menu +
půlnoční přípitek)
Startujeme v 19 hod.

Pátek
13.12.2019

–20% sleva
při nákupu
nad 499Kč
neplatí na již
zlevněné zboží

ŠIROKÝ
VÝBĚR
KOLA PRO
SPRÁVNÉ ROŠŤÁKY!
ELEKTROKOL
....česká superlehká
dětská kola RASCAL

LÍŠEN, Masarova 7

www.bikemax.cz

Spolky a sdružení

Stanovisko spolku HOBBYLAB, z.s. k článku „Jak je to s Orlovnou“
zveřejněném v listopadovém vydání LN

V

listopadovém vydání LN byl publikován článek s názvem „Jak je to s Orlovnou“, který obsahoval část, ve kterém I. místostarostka MČ Brno-Líšeň odpovídala na
otázku ohledně ukončení nájemní smlouvy
spolku HOBBYLAB, z.s., který v části objektu Orlovny provozoval řemeslnou dílnu
a pořádal řemeslné kroužky pro děti a tematické kurzy.
Ve své odpovědi paní místostarostka
uvedla, že spolek „opustil Orlovnu, kterou
provozoval bez platné nájemní smlouvy a patřičných povolení tři roky“.
Spolek považuje za nutné na toto tvrzení
reagovat a uvést, že v nájemní smlouvě schválené Radou MČ Brno-Líšeň dne 10. 8. 2016, je
v čl. I., odst., 4 uvedeno: „Výše popsané místnosti jsou nájemci pronajímány za účelem
přípravy realizace projektu veřejné řemeslné
dílny (projekt zahrnuje provozování veřejné
řemeslné dílny včetně pořádání tematických
kurzů, kroužků pro děti, workshopů a kutilské poradny).“ V článku IV., odst., 1. je dále
uvedeno: „Nájemce bere na vědomí, že pronajímaný prostor nebyl stavebním úřadem
zkolaudován pro provozování veřejné řemeslné dílny. Nájemce se zavazuje, že provede
veškeré potřebné úpravy těchto prostor a po
dokončení passportizace celé budovy, kterou
zajišťuje pronajímatel, provede u příslušného
stavebního úřadu změnu užívání prostor na
veřejnou řemeslnou dílnu.“ Dále se zde uvádí: „Do doby udělení souhlasu stavebního
úřadu se změnou užívání nesmí nájemce
provoz řemeslné dílny zahájit.“
MČ Brno-Líšeň provedla passportizaci
budovy Orlovny až začátkem roku 2018,

a spolku byla poskytnuta v dubnu 2018.
Z uvedené passportizace vyšlo najevo, že
pronajímané místnosti stavební úřad eviduje
jako dílny a sklady. Výjimku tvořila místnost
B1.10, která byla evidována jako jídelna. Proto spolek v souladu s výše uvedenou smlouvou požádal dne 4. 7. 2018 příslušný stavební
úřad o změnu užívání části stavby na spolkovou místnost, aby užívání odpovídalo reálnému stavu. Všechny ostatní části stavby
odpovídaly již evidovanému užívání prostor
u stavebního úřadu. Úřad MČ Brno-Líšeň,
Stavební odbor po přezkoumání dodaného
návrhu, stanoviska Krajské hygienické stanice JMK, závazného stanoviska Hasičského
záchranného sboru JMK a požárně bezpečnostního řešení vydal dne 19. 9. 2018 SOUHLAS se změnou užívání stavby. Majitel objektu, tzn. MČ Brno-Líšeň, byl o této skutečnosti stavebním úřadem dle rozdělovníku
informován. Spolek měl po tomto rozhodnutí stavebního úřadu za to, že tímto rozhodnutím stavebního úřadu byly pronajímané
místnosti užívány v souladu s jejich evidovaným užíváním. Spolek nebyl ani MČ a ani
stavebním úřadem informován o možném
nesouladu.
V další části článku je uvedeno: „Spolek
měl prostory na vlastní náklady rekonstruovat na veřejnou řemeslnou dílnu a poté měl
požádat o řádnou nájemní smlouvu. Bohužel
za tři roky nebyl Hobbylab schopný prostory
pro tyto účely zkolaudovat a o řádnou smlouvu požádat.“
Spolek i v tomto případě považuje za nutné reagovat. V celém textu smlouvy není
o rekonstrukci jediné slovo, je zde zmíněno

provedení potřebných úprav pro změnu užívání. Jak bylo výše uvedeno, spolek má za to,
že tuto podmínku splnil. Dále v celém textu
smlouvy není uvedeno, že spolek má požádat
o novou smlouvu. Naopak, v čl. V., odst. 1., je
uvedeno: „Smlouva je uzavírána jako dočasná a bude nahrazena novou dlouhodobou
smlouvou, která bude uzavřena po doplnění
zákonného počtu členů rady městské části
Brno-Líšeň.“
Dále je v článku uvedeno: „Hobbylab byl
požádán o předložení schválení provozu
hygienickou stanicí a o závazné stanovisko
k požárně bezpečnostnímu řešení… Vzhledem k tomu, že Hobbylab žádná vyjádření
nepředložil, nebyla v červnu spolku prodloužena jeho smlouva na úpravu prostor.“
V této části spolek HOBBYLAB, z.s. může uvést, že mu nikdy žádná žádost o předložení výše uvedených dokumentů nebyla zaslána či předána.
V červnu Hobbylab přerušil svou činnost, v srpnu byla ukončena nájemní smlouva a v říjnu definitivně opustil budovu Orlovny. Nařčení z neplnění povinností a následná výpověď nájmu ze strany radnice by
se dala vyjádřit rčením: „kdo chce psa bíti,
hůl si vždycky najde“.
Nicméně se spolku Hobbylab podařilo
najít krásný prostorný objekt bývalé truhlárny mimo Brno, kam srdečně zveme Líšňáky,
ať už do řemeslné dílny nebo na jeden z našich kurzů řezbářství, kování nože, renovace
nábytku a další (více na www.hobbylab.cz).
Na viděnou v Rousínově.
Za spolek HOBBYLAB, z.s.
Jozef Sedláček, předseda spolku

80. výročí založení základního uměleckého školství v Líšni
Ohlédnutí za Slavnostním koncertem
80. výročí založení školy jsme si připomněli Slavnostním koncertem, který se konal 21. 10. 2019 v sále KC Líšeň pod záštitou
pana starosty, Mgr. Břetislava Štefana, za
účasti žáků, pedagogů, rodičů, přátel školy
a líšeňské veřejnosti. Pozvání přijala i řada
milých a významných hostů.
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Díky bulletinu, vydanému k tomuto výročí, jsme mohli všichni nahlédnout do současného dění školy, ale také se vrátit do historie, především k osobnosti pana profesora
Antonína Doležala, líšeňského rodáka a zakladatele školy, v jejímž čele stál jako její
1. ředitel až do roku 1951. Pan profesor byl
vynikajícím klarinetistou a pedagogem, vychoval řadu výborných muzikantů a je nám
ctí, že od roku 2000 nese naše škola ve svém
názvu jeho jméno.
Na koncertě, který vlídným slovem provázel pan ředitel, MgA. František Fiala, se
v pestré paletě skladeb a nápaditých kreacích
svorně představili žáci hudebního a tanečního oboru – od sympatického snažení nejmladších až k vyzrálejším výkonům starších.
Pozadu nezůstal ani výtvarný obor, jehož
žáci do prostoru předsálí připravili vtipnou
tematickou výstavu.
Příjemným oživením bylo laskavé vyprávění nynějšího profesora HAMU, pana Jiří-

ho Hlaváče, který přijel zavzpomínat na svého milovaného učitele, pana Doležala.
Druhou část koncertu obohatil hrou na
historické loutnové nástroje pan Jan Čižmář
– bývalý žák školy, dnes významný český interpret. Bohatý program vygradoval sugestivním vystoupením kapely Cimbal Classic
Kateřiny a Dalibora Štruncových a jistě není
bez zajímavosti, že jejich dnes už dospělé děti se s hudbou seznamovaly právě u nás, podobně jako kdysi i jejich maminka Katka se
svými sestrami. Dokonce už jejich dědeček,
pan Zdeněk Sehnal, pozdější dlouholetý
houslista orchestru Národního divadla v Brně, školu pana Doležala navštěvoval.
Odnesli jsme si z tohoto večera bez nadsázky nádherné zážitky a s nimi i povzbuzení
do naší často nelehké, ale krásné práce. Poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli k vytvoření tak pěkných chvil! A přejme si vzájemně takových setkání co nejvíce!
Ludmila Tesařová, pedagog ZUŠ Antonína Doležala

líšeňské noviny
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Děti z líšeňských lesních školek v sálu radnice

esní školky jsou alternativou k tradičnímu předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí venku a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Děti v lesní školce se učí
přírodou a v přírodě, která nabízí pestrou škálu aktivit. Ke hře i získávání dovedností dětem dobře poslouží to, co naleznou v lese. Pohybem v členitém terénu a při hře s přírodninami se přirozeným způsobem vyvíjí hrubá i jemná mototrika, prostorová orientace a tvořivost. Při kontaktu s vrstevníky si děti rozvíjejí sociální dovednosti,
komunikaci a týmovou spolupráci. Pedagogové respektují individuální potřeby dětí, jejich tempo a možnost volby. Děti se tak učí naslouchat vlastním potřebám a intuici, uplatňovat svobodnou volbu
v souladu s respektováním pravidel skupiny.
Cílem pobytu v přírodě je děti vzdělávat a naučit je nejen barvy
a počítání, ale také uvědomění si základních podmínek k životu na
Zemi a reálnou zkušenost s nimi. Děti z lesních školek však netráví
celý rok jen v lese. Nedílnou součástí programu jsou i návštěvy kulturních akcí a veřejných institucí. Všechny děti mají rády pohádky.
I my dospělí velice rádi zavítáme do magického světa příběhů, který
je srozumitelný, a v kterém nás, po dobrodružné zápletce, zaplaví úleva a slastný pocit, když nakonec dobro zvítězí nad zlem. Lesní klub
Divočina zorganizoval 15. 10. 2019 pro šedesát dětí z líšeňských lesních klubů a školek divadelní představení z produkce divadla Kufr
s názvem Velký Fuk. Místní samospráva dala školkám k dispozici sál
radnice a tak si děti užily kulturní zážitek v teple.
MgA. Věra Špičková, pedagog LK Divočina

XI. ročník memoriálu MUDr. Holze
Dne 19. října se konal v sále Líšeňské radnice tarokový turnaj,
XI. ročník memoriálu MUDr. Holze. Účastnilo se ho čtyřicet hráčů.
Vítězem se stal hostující František Vafka z Úsobrna, na pěkném třetím místě se umístil domácí Karel Kabelka. Děkujeme za záštitu panu starostovi a těšíme se na dvanáctý ročník turnaje na podzim roku
2020.
MUDr. Richard Veselý za tarokový klub Líšeň

Nábor Judo – SK Judo Kata Brno
Nábor nováčků probíhá
během celého školního roku.
Každou středu od 16.30 do 18.00 hod.
Tělocvična ZŠ Holzova 1, Brno-Líšeň
Hlavní trenér oddílu: Radoslav Kříž, tel.: 737 302 470
E-mail: katabrno@seznam.cz
Webové informace: katabrno.cz • Foto: rajce.net - katabrno

Distribuce Líšeňských novin
Vážení čtenáři, jsme rádi, že Líšeňské noviny čtete a každý měsíc na ně netrpělivě čekáte.
Doručování novin do vašich schránek (více než 11.000 kusů) je docela náročná logistická práce, která se přes veškerou snahu ne vždy
podaří na 100 %. Líšeňské noviny se doručují zpravidla během prvních tří pracovních dnů v měsíci. Mnohé schránky (zvláště v panelových
domech) jsou umístěny za uzamčenými vchodovými dveřmi a pro doručovale tedy nedostupné. Je na majitelích domů, aby přístupnost
schránek zajistili. Případné nedostatky v doručování novin, prosím, oznamte co nejdříve na e-mail: info@settronic.cz nebo na tel. čísla
548 538 528, 603 588 964 a my se pokusíme o nápravu. Děkujeme.
tiskárna SETTRONIC, zajišťující distribuci

líšeňské noviny
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Domácí zabijaèku 13.–14. 12. 2019
poøádá SK Slatina, areál SK Slatina

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

pátek 13. 12. od 10.00 do 18.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijaèky, prodej

sobota 14. 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, zabijaèkový guláš

www.re-max.cz/pro
Monika Klímová
Realitní makléřka
+420 606 571 102
monika.klimova@re-max.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétně

domluvíme se
na termínu
dodání

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

Dovoz inkontinenčních pomůcek
Z DA R M A .

Krásně prožité vánoce a hodně zdraví v roce 2020
přeje kolektiv lékárny.
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Pro
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Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

líšeňské noviny
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Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz
Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO
Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN
JADER
tel. 602 124A
031,BYTOVÝCH
545 213 700

AKCE:

email: kop@klonakoupelny.cz

Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO
GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
KOMPLETNÍ
REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER
ODBORNÉ
PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

AKCE:

3.990 Kč

původní cena
6.280 Kč

ové
koupelnavení
vyb

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY

57057; 53,5x80x35,5 cm

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
ŠIROKÁ NABÍDKA
umyvadlo 56x49 cm

ŠIROKÁ NABÍDKA

Skříňka s umyvadlem
57057; 53,5x80x35,5 cm
umyvadlo 56x49 cm

1 890 Kč
2 190 Kč

VÝBĚR
OBKLADŮ
OBKLADŮ ŠIROKÝ
PODLAH !
a DLAŽEB
a DLAŽEB
3.990 Kč

původní cena
6.280 Kč

kuchyòské
linky
10%

2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

ové
koupelnavení
vyb

SLEVA

1 890 Kč

SLEVA

10%

VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, PVC
sprchový
kout Arleta
VINYLOVÉ,
LAMINÁTOVÉ,
PVC
cena
již od
3.890 Kè

PRODEJ VÁNOÈNÍCH STROMKÙ

borovice, smrky, støíbrné smrky, jedle
dennì nové èerstvì øezané stromky
OVOCE, ZELENINA
„Na koneèné“, Líšeò – ulice Svánovského
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 3. 12. do 23. 12.

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Koupím garáž, zn. spěchá. TEL.: 724 660 692.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Prosím volejte nebo SMS 739 059 029.
 Koupím byt 1+1 s balkonem v Líšni. Děkuji za info na 737 336 966.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.

Albert

prodej
stromkù
zde

 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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.

MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori s.r.o.
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady

Nabízíme volná místa pro nejmenší děti 2–3 roky
a ve třídě 3–6 letých
• individuální přístup k dětem • kvalifikovaný pedagogický tým
• práce s dětmi postavená na Montessori principech a pomůckách
• spolupráce starších dětí s mladšími kamarády
• nabídka různých kroužků a společných aktivit pro rodiče s dětmi
• zdravá strava
Právě probíhá zápis do MŠ Bzenecká pro děti od 2 do 6 let
s nástupem od ledna 2020. Přijďte se k nám podívat! Pouze pro
předem přihlášené mailem - slunicko-bzenecka@seznam.cz
či tel.: 776 746 785, 775 389 944.

www.slunicko-montessori.cz
E-MAIL: slunicko-bzenecka@seznam.cz, TEL.: 775 389 944

Vánoèní kapøi na Ondráèkovì od 18. 12 .
Srdeènì zveme na tradièní prodej vánoèních kaprù, který bude ve dvoøe
na Ondráèkovì 23 (naproti pekárnì a poštì) zahájen 18. 12. a potrvá až
do 23. 12. Každý den od 8:00 do 18:00. Na prodej budou nejen kapøi,
ale i další druhy ryb (štika, amur, pstruh, sumec, candát aj. z Rybáøství Litomyšl).
Na pøání vám rybu zabijeme, vykucháme, zbavíme šupin, stáhneme z kùže i naporcujeme.
Kvalita, èerstvost, poctivost, nejlepší ceny i vánoèní atmosféra jako vždy zaruèeny.

 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.
 Koupím byt 1+1 v Líšni. Tel. 776 173 032. Děkuji za info.
 Úklidová ﬁrma s tradicí z Brna HLEDÁ PRACOVNÍKA NA ÚKLID
KANCELÁŘÍ V LÍŠNI. Práce probíhají každý všední den v odpoledních hodinách. Nástup v lednu 2020. Jen pro vážné zájemce.
Vhodné pro zdatné dúchodce ale i pro ženy na mateřské.
Více informací na tel. čísle: 603 226 112.
 Nabízím pronájem garážového stání v domě na ulici Sedláčkova 36, Brno-Líšeň. Cena 1100 Kč/měsíc. Kontakt: 734 685 105.
 Hledám odborníka na činnosti s tabletem Alcatel pro uživatelské poradenství. 300 Kč/hod., e-mail: jartl@email.cz.
 Vánoce – Knihy Ryšavý, Táborská 30, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.
 Fitness studio WELLNESS-GYRO nabízí vánoční dárkové permanentky na cvičení Pilates, Gyro, Core trénink. www.wellness-gyro.cz,
e-mail: wellness-gyro@seznam.cz, tel. 792 418 589.
 Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel. 797 676 748.

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–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Sport

Po polovině devátí

Stavba areálu dokončena

V polovině soutěže trůní Líšeň na devátém místě. Dá se říct,
že se lepší umístění ani neočekávalo. Před startem mužstva, v němž
většina hráčů neměla profesionální smlouvy, se experti spíše domnívali, že celek z okraje Brna bude hrát o záchranu. Prvních patnáct kol však ukázalo, že by Líšeň mohla být i výš. Především kvůli
remízovým ztrátám na domácí půdě v začátku soutěže s Varnsdorfem a Vyšehradem, či neudržením remízového výsledku v závěru
utkání v Jihlavě. Tým pozbyl celkem pět bodů, s nimiž by v pololetní
tabulce dosáhl na sedmou příčku.
Trenér Miloslav Machálek nasbíral v jedenácti kolech 13 bodů.
Kouč přes výrazně kvalitnější soutěž po postupu z MSFL neslevil ve
svém herním systému, založeném na vysokém nasazení po celý zápas
a snahou o tlak navzdory značnému riziku při složení obrany ve trojici.
A to i přesto, že se mužstvo skládalo během prvních kol. Jeho styl zaskočil mnohé soupeře, třeba i Zbrojovku, či Jihlavu, nebo doma Hradec Králové. Tedy favority soutěže. V utkáních padalo až na výjimku
střetnutí s Vyšehradem hodně branek. Zápasy Líšně byly atraktivní,
celek je považován za ozdobu a překvapení letošního ročníku.
Machálek přešel poté do Zbrojovky a jeho místo zaujal Milan Valachovič, který si z Machálkova dědictví ponechal vysoké nasazení, ale
snížil míru rizika. Do obrany přesunul čtvrtého hráče, v Třinci dokonce měla sestava defenzivní charakter. Nicméně ve čtyřech zbývajících
utkáních získal sedm bodů a tak dvacetibodový přiděl je skvělou vizitkou mužstva, které mělo hrát původně o bytí a nebytí. Po polovici
soutěže tak má náskok před sestupovými pozicemi 11 a 13 bodů.
V mužstvu se v patnácti kolech vystřídali dva brankáři a dvaadvacet hráčů do pole. Z těch postupně odešli Fila do Vyškova, Krška do
Zbrojovky a Kříž do Příbrami. Připočteme-li dlouhodobé zranění
Falla, tak mužstvo dokončilo soutěž s osmnácti muži do pole. Nejčastěji hrál tým s těmito hráči: Šustr – Jeřábek, Hlavica, Bačo, Suchý –
Čermák – Reteno, Minařík, Hladík, Machálek – Zikl. Miloslav Vlašic

Po postupu do profesionální soutěže musel výbor
SK Líšeň zapracovat na svém areálu, aby stánek splňoval podmínky, stanovené řídící sekcí. Ihned po ukončení MSFL začala firma Šmak pracovat na přestavbě
areálu. Část prací musela dokončit již v létě před prvním výkopem, další díly porcovala během fotbalové sezóny. Práce dokončila na podzim a tak nyní už Líšeň plní veškeré požadavky pro
zázemí F:NL. Nově byl vystavěn sektor pro hosty za jednou z branek.
Vedle hlavní tribuny je malý ochoz pro skupinku stojících diváků.
Vstup je opatřen turnikety. Vzniklo i nové WC, bufet a rehabilitace pro
hráče ve starých kabinách. Nad ochozy hlavní tribuny jsou vybudovány prostory pro VIP návštěvníky a tiskové středisko pro novináře.
Firmě Šmak patří poděkování, že se v šibeničním termínu a za pochodu podařilo veškeré práce dokončit v dobré kvalitě.
Karel Hladiš

Pohled na ochoz pro stojící diváky z nové tribuny se sedadly
pro 500 návštěvníků.

Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci se sportovní komisí
Rady městské části Brno-Líšeň pořádají

Sil
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V ÚTERÝ 31. 12. 2019
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.
Bude posílena autobusová linka č. 55.
Důstojné zakončení pochodu a roku bude tradičně
v restauraci POTREFENÁ HUSA na radnici.
V průběhu pochodu bude pořizována fotodokumentace,
která bude použita k prezentaci Městské části Brno-Líšeň.
Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň

Nová tribuna pro hosty má i svůj vlastní vchod, toalety a bufet.

Nafukovací hala stojí
Líšeňským fotbalistům se podařilo opět postavit nafukovací halu
u ZŠ Novolíšeňská. Stalo se tak za pomoci 30 dobrovolníků z řad členů
a rodičů hráčů SK Líšeň v neděli 3. listopadu. Pracovalo se od časného
rána. Po sedmi hodinách pilné práce se podařilo halu zprovoznit v 15
hod. Počasí pracovníkům přálo. Jen občasný vítr dělal drobné problémy při nafukování. Hala bude v provozu již třetí rok. S poznatkem
z minulých období můžeme říct, že je velkým přínosem pro sportování
dětí v zimním období. Od pondělí do pátku bude sloužit žákům líšeňských škol při výuce tělesné výchovy a pořádání sportovních akcí.
Mládežnické týmy SK Líšeň v ní absolvují zimní přípravu. Dostane se
i na veřejnost. Výbor SKL tu plánuje pořádat o víkendech fotbalové
turnaje dětí.
David Linger
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