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Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
3
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
4
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
5
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
6
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
7
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
8
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
9
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?
10
Viděl jsem lopotu, kterou Bůh uložil lidským synům, a tak se lopotí.
11
On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti,
jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
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Starozákonní biblický text
je vzpomínkou
na dlouholetého organizátora
Líšeňských hodů
a vůdčí osobnost
líšeňského folklorního života
Josefa Trávníčka,
který nás v minulém roce
navždy opustil.
Tento text patřil k jeho
oblíbeným.

Kazatel 3, 1-11

líšeňské noviny

1

Foto: Miloslav Knor

Zprávy z radnice

Orlovna – minulost a budoucnost
Základní kámen Orlovny byl položen
v roce 1922 díky úsilí řady líšeňských občanů, kteří pro svůj záměr získali od hraběte
Ludvíka Belcrediho darem pozemek tehdy
ležící na okraji Líšně. Jejich cílem bylo vybudovat pro svůj spolek zázemí, které by jim
umožnilo rozvíjet činnost v oblasti sportovní, kulturní i společenské. Již roku 1923 byla
budova otevřena a prvním starostou Orla byl
tehdy zvolen řídící učitel Jindřich Šťastný,
kterému se podařilo pro Orel získat i kinolicenci. Tak líšeňští občané mohli již od dvacátých let 20. století sledovat první němé filmy v líšeňském kině. Bohatý společenský
život, na který někteří pamětníci dodnes
vzpomínají, v Orlovně skončil s nástupem
II. světové války. Činnost spolku byla pozastavena, v budově Orlovny byla zřízena ubytovna a také stáje, budova byla poškozena
výbuchem bomby.
Po roce 1945 se činnost Orla podařilo
obnovit jen na krátkou dobu svobody, poté
v jedné části budovy fungovalo kino Svět,
druhá část se přeměnila na jesle. Budova nebyla příliš udržována a její chátrání pokračovalo i po roce 1989. Naštěstí nedošlo k prodeji objektu, který i se zahradou zahrnuje
téměř 4000 m2 plochy. Jesle již nebyly třeba
a tak v uvolněných prostorách našla zázemí
sociální služba pro mentálně postižené –
Effeta. Kino nepřečkalo konkurenci velkých
multikin a skončilo promítání v roce 2003,
část této budovy se přeměnila na prostory
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sloužící SK Líšeň, kde
má sportovní klub svoji
tělocvičnu, posilovnu,
šatny a klubovnu. MČ
ale do budovy příliš neinvestovala, což je zřejmé nejen z jejího vnějšího, ale i vnitřního
vzhledu.
V současné době část budovy a zahradu
opouští sociální služba Effeta, která se stěhuje do vlastních, nově zrekonstruovaných
prostor na Strnadově ulici a pro MČ se otevírá otázka, jak s touto částí budovy i se zahradou dále nakládat. Co by zde obec nejvíce
potřebovala? Jak má tento svůj majetek co
nejlépe využít, aby sloužil občanům Líšně?
V tomto uvažování by se měl brát v úvahu
další velký stavební rozvoj této oblasti Líšně
na polích směrem k Podolí. Obyvatel zde bude přibývat a obecních pozemků je v těchto
místech jen málo. Činnost, kterou zde obec
podpoří, by se měla odvíjet od potřeb občanů
Líšně. MČ z toho důvodu nechala zpracovat
stavebně-technologický průzkum budovy
a dendrologický posudek starých lip v zahradě, protože i tyto údaje mohou mít na další
uvažování o objektu vliv, a otvírá veřejnou
diskuzi, na jejímž konci by mělo padnout jasné rozhodnutí, jaká bude budoucnost líšeňské Orlovny.
Eliška Vondráčková
I. místostarostka

Městská část Brno-Líšeň
připravuje záměr dalšího
využití části objektu
bývalé Orlovny
Jedná se o část objektu bývalé Orlovny
Holzova čp. 938, or. č. 7 (pravá polovina budovy při pohledu z ul. Holzovy) a celou
k budově přiléhající zahradu na pozemku
p. č. 3085/1 o výměře cca 2500 m2.
Objekt Holzova 7 se nachází v klidné
části Líšně, v jeho bezprostřední blízkosti je
základní škola a mateřská školka. Nabízená
část budovy má vlastní vchod a byla dosud
využívána Diecézní charitou Brno jako
denní stacionář pro lidi s mentálním postižením a autismem. Druhá část objektu (bez
zahrady) je pronajata SK Líšeň, který ji využívá pro sportovní činnost svého klubu.
Jedná se o starou budovu, v nabízených
prostorách byla v uplynulých letech prováděna jen základní údržba.
Diecézní charita pravděpodobně v průběhu letošního roku přesune svoji činnost
do nově zrekonstruované vlastní budovy na
území MČ Brno-Líšeň a ukončí pronájem
objektu Holzova 7. Městská část jako vlastník objektu proto hledá nové možnosti využití uvolněných prostor a zahrady, a to
způsobem, který bude sloužit co nejširší líšeňské veřejnosti. Termín veřejného projednání možností využití uvolněných prostor a další termíny budou zveřejněny s dostatečným předstihem na úřední desce,
webu a v Líšeňských novinách.
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Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 15. 10. 2015

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

www.brno-lisen.cz.

PREZENTACE

Líšeňský hřbitov
bude rozšířen
Město Brno přistoupilo k rozšíření
a generálním opravám líšeňského hřbitova. Dočkáme se nových parkovacích stání,
v rámci areálu pak oprav chodníků a komunikací, nového osvětlení, oprav obřadní síně, nově vznikne kolumbárium.
Hřbitov konečně získá sociální zázemí,
které znatelně chybí a je provizorně zajišťováno mobilními toaletami. Celkové finanční náklady dosáhnou částky jedenácti
miliónů korun.
Stavební práce budou zahájeny v nejbližších dnech. Celková doba stavby je 275
dní, ovšem bude záležet na počasí, kdy budou práce ukončeny. Koordinaci a stavební
dozor zajišťuje Investiční odbor Magistrátu města Brna.
Péče a údržba hřbitovů je na území Brna, tedy včetně Líšně, zajišťována příspěvkovou organizací Správa hřbitovů města
Brna se sídlem na ulici Vídeňská 96, která
eviduje a nakládá s hrobovými místy.
O rozšíření a opravy hřbitova se Líšeň
zasazuje již od roku 2008, proto jsem rád,
že je tato potřebná investice zahájena. Věřím, že investice budou probíhat s ohledem na nezbytnou pietu místa posledního
odpočinku našich bližních.

Břetislav Štefan
starosta

Vybudování části
komunikace
v ulici Kubelíkova
Do konce letošního roku je plánována
realizace investiční akce – Výstavba části
ulice Kubelíkova ve staré zástavbě Líšně.
Akce je však podmíněna uzavřením
potřebných smluvních vztahů s majiteli
přilehlých nemovitostí a provedením přípravných prací společností EON, a.s.
Vybudováno bude konkrétně 110 běžných metrů vozovky, v předpokládaném
finančním objemu 5,3 mil. Kč bez DPH.
Ivan Kůs,
referent pozemních komunikací
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SOBOTA
10. �ÍJNA
�.00 � 12.00

SOCIÁLNÍCH

PROSTOR NAD
TRAMVAJOVOU
ZASTÁVKOU
JÍROVA
In�orma�ní stánky,
prodej výrobk�
sociáln�-terapeutických dílen, kavárna
s obsluhou klient�
sociálních slu�eb

SLU�EB V
LÍ�NI
Týden sociálních slu�eb
5. - 11. 10. 2015
Sociální slu�by v �R

Partne�i�
Asociace pomáhající lidem
s autismem APLA-JM o.s.
NAD�JE
Diecézní charita Brno-Domov sv. Markéty
Diecézní charita Brno-E�eta
Ratolest Brno,o.s. - Nízkoprahový klub Likusák
Slezská diakonie-Poradna rané pé�e Dorea,
Osobní asistence a odleh�ovací slu�by Eliada
Ty�ocentrum Brno, o.p.s.
Klára pomáhá o.s. pomoc pe�ujícím
Ob�anská poradna Brno

pomáhají statisíc�m lidí
v jejich nep�íznivé
�ivotní situaci.

Po�ádá�
M�stská �ást Brno-Lí�e�

Modernizace a rekonstrukce obecních bytů
Vážení obyvatelé obecních domů,
v souvislosti s probíhající investiční akcí Modernizace a rekonstrukce obecních bytů
je v současné době připravováno zahájení modernizace bytů v bytovém domě Zikova 10. Realizační práce budou započaty v říjnu 2015.
Schůzka s nájemníky dalšího připravovaného bytového domu k modernizaci,
a to Zikova 12, je předběžně plánována na prosinec 2015.
Pořadí bytových domů, u nichž by měla modernizace bytů následovat v letech
2016 a 2017 je zatím stanoveno orientačně bez konkrétních termínů následovně:
Masarova 3, Houbalova 7, pět bytových domů na ulici Josefy Faimonové, pět bytových domů na ulicích Puchýřova a Popelákova.
Děkujeme za vaši toleranci, trpělivost i spolupráci a pomoc.

Břetislav Štefan
starosta
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Životní prostředí a veřejný prostor

Slavnostní otevření poradny

Srážková voda – co s ní?

Dne 16. 9. byla slavnostně zahájena činnost poradenského pracoviště na Poliklinice Horníkova (viz foto). Občané zde mohou využít služby poradny pro pečující Klára pomáhá, která svoji činnost
představila v minulém čísle LN. Díky blízkosti a dostupnosti poradny mohou občané Líšně mnohem snadněji získat informace, které
jim pomohou jejich nepříznivou situaci řešit.

Letošní léto bylo jedním z nejsušších a nejteplejších za dobu,
za kterou se provádí měření klimatických jevů. Horkem jsme
trpěli všichni. Velmi strastiplné bylo toto počasí pro vegetaci –
trávníky zežloutly a uschla spousta stromů. Velmi utrpěla nová
výsadba stromů podél ulic Jedovnické a Novolíšeňské.
Je možné se na podobné extrémy připravit? Je možné udělat
preventivní opatření?
V České republice máme jediný zdroj vody. A tím jsou srážky.
Ve volné krajině se srážky vsakují do půdy, stávají se podzemní
vodou, která v době sucha teče koryty toků a také představuje
zdroj vody pro vegetaci. V městech jsou srážky „obtěžující“ a tak
jsou kanalizací urychleně odváděny pryč. Tento koncept se se
vzrůstající zastavěností a extremitou počasí ukazuje jako neudržitelný. V Německu (i v dalších zemích s podobným klimatem) se
uplatňuje koncept „hospodaření se srážkovými vodami“. Ten
spočívá v maximalizaci zadržení srážky v místě, kde vznikla. Tento koncept „kopíruje“ tisíciletími ověřené zkušenosti, které uplatňovali již starověcí obyvatelé na Blízkém Východě a naši prarodiče třeba na Jižní Moravě.
Co to v praxi znamená? Pokud spadne déšť na pevný povrch
– střechu, chodník, parkoviště – neodteče „bez užitku“ kanalizací, ale je buď zachycen, nebo je vodě umožněno se vsáknout do
horninového prostředí, nebo se vypařit (výpar je základní složkou hydrologického cyklu). Další možností je změnit nepropustný povrch na propustný – plechovou střechu nahradit „zelenou“
(vegetační) střechou, asfalt je nahrazen zatravňovacími dlaždicemi. Koncept hospodaření se srážkovými vodami přispívá zadržením vody v místě dopadu na zemský povrch ke zlepšení klimatu
i ke snížení rizika povodní. To že zůstane srážka na místě, nám
ale pomůže všem. Bude se méně prášit, vlhčí vzduch je příjemnější
na dýchání, tráva bude zelenější a nebudou usychat stromy.
Co je tedy možné udělat pro zadržení vody? U rodinných domů je to jednoduché – stačí si opatřit vhodnou nádobu nebo vybudovat jímku na zachycení dešťové vody a tuto vodu využít jako
vodu užitkovou nebo vodu na závlahy. V sídlišti je to složitější.
Přesto jsou relativně jednoduchá opatření, která umožní dešťovou
vodu smysluplně využít. Jedním z jednoduchých opatření je „dovolit“ vodě z chodníků natéct na trávníky nebo do mělkých průlehů, kde se vsákne. Totéž platí i o vodě ze střech. V Líšni jsou
rozsáhlé zatravněné plochy, které to umožňují. Samozřejmě je
nutné zohlednit riziko eroze svahů nebo riziko natečení vody do
sklepů. Je tedy nutná spolupráce s odborníky.
Uplatnění konceptu hospodaření se srážkovými vodami je
jednou z možností jak zlepšit životní prostředí v Líšni a Komise
pro životní prostředí a veřejný prostor se této problematice bude
dlouhodobě věnovat.

V obtížné životní situaci pomůže
občanská poradna
V životě našich či našich blízkých nastanou obtížné životní situace, které jsme do té doby neřešili, jsou pro nás nové a neznámé –
rozvod, soudní řízení, dlužné výživné, spotřebitelský problém, ztráta
zaměstnání. Právě v takovýchto obtížných situacích je možné se obrátit na občanskou poradnu, která poskytuje rady kvalifikovaných
poradců. „Občanská poradna je tu pro všechny, kdo se ocitli v obtížné životní situaci – například upadli do dluhové pasti, je proti nim
vedena exekuce nebo se rozvádějí či se dostali do konfliktu se zaměstnavatelem,“ říká ředitel poradny Mgr. David Oplatek. „Služba je poskytována anonymně a bezplatně. Snažíme se v maximální míře respektovat a chránit soukromí klienta. Konzultace jsou možné osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.“
Občanská poradna Brno je registrovaným poskytovatelem sociální služby odborné sociální poradenství a je začleněna do základní
sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje. Sídlí na Anenské 10
a otevřeno má pět dní v týdnu. Bližší informace je možné nalézt na
internetové adrese www.poradnabrno.eu nebo na telefonním čísle
545 241 828.
Eliška Vondráčková, I. místostarostka
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro I. etapu
roku 2016 dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.
Termín vyhlášení: 1. 9. 2015
Termín pro podání žádostí: do 15. 10. 2015
Žádosti o zápůjčku se podávají na předepsaném formuláři v termínu od 1. 9. 2015 do 15. 10. 2015 na úřadě městské části, na jejímž
území se opravovaná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru
MMB na Malinovského nám. 3.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných
účelových zápůjček jsou k dispozici na úřadech městských částí,
v Informačním středisku Magistrátu města Brna a na internetové
adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek
hospodářský > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Brna).
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
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RNDr. Jitka Novotná

Zveme spolužačky a spolužáky začínající
své základní vzdělání v roce 1945
v líšeňských školách (ročník 1938–1939)
na společné posezení
v pátek 16. října v 15.00 h
v restauraci „U Libušky“ v Líšni.
Dobrou náladu s sebou!
Kontakt:
P. Bělina t. č. 737 713 778
M. Kračovská t. č. 728 558 413.
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inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

1. LÍŠEŇSKÝ GULÁŠ
FEST U FIDELA

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

Vážení přátelé,

24.10.2015

lem. Sklizeno a jeho sortiment tvořený opravdovými potravinami, ne žádnými náhražkami, nám
může být inspirací třeba pro změnu jídelníčku
a zdravější vaření. Novou potěšující informací je,
že tato prodejna bude mít i své vlastní řeznictví
s čerstvým výsekovým masem.
V měsíci říjnu pro nás Restaurace U Fidela
připravuje 1. ročník Líšeňského Guláš Festu.
Utkají se profesionální kuchařské týmy vybra-

podzim plný kouzelných barev a vůní přichází. Období, které bývá inspirativní, ale i melancholické.
Čas, kdy si chceme užít poslední teplejší dny a nasbírat energii pro zimní období.
V LCOS finišují přípravy otevření prodejny SKLIZENO. Nabízí se tak ideální čas pro ty z nás,
kteří přemýšlíme nad zdravějším životním sty-

JIŽ

ných líšeňských restaurací a také týmy nadšenců, pro které je vaření vášeň a koníček zároveň. Porota, složená z osobností Líšně i Brna
samotného, bude mít nelehkou úlohu, zvolit ten
NEJ guláš. Akce se uskuteční v sobotu 24.10.,
všichni jsme srdečně zváni nejen na guláš J.
Více informací o Guláš Festu se dozvíme
na www.ufidela.cz nebo z plakátů vyvěšených
v soutěžících restauracích.

centrum
Drogerie a domácí potřeby

U

N
V ŘÍJ

NOVOU
PRODEJNU

regionální jihomoravské produkty
kvalitní hovězí a vepřové maso, kuřata, králíci,
zvěřina, jehněčí a vyzrálé steakové maso
poctivé uzeniny vyrobené z masa
tradiční kváskový chléb a křupavé pečivo
mléko, jogurty, sýry, máslo a vejce z volného chovu
sezónní zelenina a ovoce, bedýnky
víno z moravských vinohradů a řemeslná piva
z českých a moravských minipivovarů
bezlepkové potraviny, rawfood a superfood
čerstvé svačinky, káva s sebou a mnohem více...

LÉKÁRNA
MASAROVA

Zaregistrujte se a získejte stálou 3% slevu na každý
nákup. Pro ty nejaktivnější je tu Gold karta s ještě
vyššími slevami. Více informací v naší prodejně.
NOVINKA na českém trhu
balzámy na rty LIP SMACKER
s mnoha příchutěmi

Česká bio kosmetika
Bione cosmetics,
která v naší drogerie již pevně zakotvila a stala se
oblíbenou u našich zákazníků, rozšiřuje sortiment
o řadu s regionální potravinou Hroznové víno.

PROMOAKCE
ANNABIS

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

Výhodné nabídky
Mucosolvan sirup pro dospělé
99 Kč
Afrin nosní sprej mentol
89 Kč
Tantum Verde pastilky
129 Kč
Stoptussin kapky 50 ml
110 Kč
Coldrex 24 tablet
115 Kč
Echinacea s vit.C 60+30 cucacích tablet
139 Kč
Novinka Multivitamín se zázvorem 40 tablet 129 Kč
Hlíva s rakytníkem a sibiřským ženšenem,
60+30 tbl.
299 Kč
Cemio Kamzík 60 tablet
329 Kč
Cemio Koenzym Q10 30 mg, 60 kapslí
149 Kč
Cemio Metric 806 Tonometr
1 190 Kč
Cemio Laktobacily 30+10 kapslí
169 Kč
Cemio Colacaps double 60+15 kapslí
269 Kč
Cemio Ginkgo premium Max, 60+30 tablet 249 Kč

AKCE SUNAR
5+1 BALENÍ ZDARMA

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

OPRAVDOVÉHO JÍDLA

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

ČAS DUŠIČEK SE BLÍŽÍ
Široký výběr hřbitovních svíček za skvělou cenu.

.
29.1O0DIN

7H
11–1

Firma Annabis je výrobcem kvalitních
konopných přípravků.
Při nákupu 1 velkého balení obdržíte
1 malé balení ZDARMA.

AKCE PRO MAMINKY
Sunar complex 2, 3, 4
Sunar 3 a 4, 2x600 g
Cemio Metric 308,
bezkontaktní teploměr
Multivitamín želé „Simpsonovi“
60 želé

219 Kč
399 Kč
799 Kč
99 Kč

CEMIO
Při nákupu kloubního preparátu Cemio
MioArtro 3+ obdržíte zdarma Chladivý
Koňský gel 500 ml.
MEGAFYT
Při nákupu 2 dětských čajů
Megafyt obdržíte jako dárek
jedno balení dětského čaje
rooibos.

fid
ela

po–pá
so

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

u

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

NOVĚ V NABÍDCE
VONNÉ SVÍČKY
YANKEE CANDLE

CE
RESTAURA

DÝŇOVÉ SPECIALITY
po celý říjen rozmanité mňamky
z této chutné zeleniny.
ZVĚŘINOVÉ HODY od 15.10.
guláše, pečínky na smetaně, se zelím, s šípkovou
omáčkou, tak jak je máte nejraději.
Pivní speciál Březňák Märzen
FIDEL KULTURA
1. LÍŠEŇSKÝ GULÁŠ FEST
24.10. od 12 hod.
Těšit se můžete na soutěž kuchařských týmů ve
vaření tradičního guláše.
V porotě zasednou: Mgr. Břetislav Štefan starosta MÚ Brno Líšeň, Mgr. Ivo Zálešák - ředitel
ZŠ Masarova, Miroslav Husák - šéfkuchař hotelu
International, Klára Joja - Sklizeno.
Přijďte se pobavit a dobře se najíst.
Více na www.ufidela.cz.

Spolky a sdružení

Program Klubu seniorů
Brno-Líšeň, z.s.
na 4. čtvrtletí 2015
Říjen 2015
2. 10. Den seniorů
6. 10. Dělňák – taneční zábava
13. 10. ÚMČ Jírova – volná zábava
20. 10. Dělňák – taneční zábava
27. 10. ÚMČ Jírova –
zdravotní přednáška ve 14.30 hod.
Listopad 2015
3. 11. Dělňák – Jubilanti
10. 11. ÚMČ Jírova – volná zábava
17. 11. svátek
24. 11. ÚMČ Jírova – volná zábava
Prosinec 2015
1. 12. Dělňák – Mikulášská nadílka,
taneční zábava
8. 12. ÚMČ Jírova – Charlieho andílci
15. 12. Dělňák – Vánoční zábava
31. 12. Silvestrovský pochod začátek
v 9.00 hod., Mariánské údolí
Leden 2016
5. 1. zahájení – ÚMČ Jírova
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje
každou středu vycházky ve 14 hod. z nám.
Karla IV.
Každý čtvrtek zdravotní cvičení pro
seniory od 16.00 hod. na Kotlance. Všechny srdečně zveme.
Zájemci o členství v KS se mohou přihlásit každé úterý v sále ÚMČ Jírova 2. Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé úterý na Jírově.
Klub důchodců Brno-Líšeň, o.s.

Miniškolka Maceška na Louce
Máte doma malé dítě, které ještě nevezmou do školky? Nebo
naopak se do školky nedostalo? Nabízíme Vám řešení. Miniškolka Maceška na lužáneckém pracovišti Louka má stále volná místa
pro děti ve věku 2 a více let.
A co to vlastně miniškolka Maceška je?
Maceška je dopolední rozvíjející program pro děti bez přítomnosti rodičů. Pod vedením tet Macešek probíhá 4 hodinový program plný aktivit, her a zábavy, které jsou zaměřeny na rozvoj
komunikace, hrubé a jemné
motoriky, kreativity, osobnosti dítěte, vztahů mezi vrstevníky, samostatnosti, zdravých
návyků, spolupráce s jinými
dětmi a mnoho dalšího.
Kdy Maceška probíhá a je
nutné do ní chodit denně?
Otevřeno máme každý den
vždy od 8.30 do 12.30 hodin.
6

Každodenní účast v Macešce není povinná a nemusí být pravidelná. Chodit můžete celý týden nebo jen jeden den, anebo ji využít
nárazově.
Kdo se o děti stará?
Podle počtu dětí jsou vždy přítomny 1 až 2 pedagogické pracovnice s dlouholetou praxí a se zdravotnickým vzděláním nebo
zdravotnickým kurzem.
Jak se můžete přihlásit a kde nás najdete?
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, a to osobně na našem lužáneckém pracovišti Louka Bzenecká 23 nebo můžete napsat na e-mail maceskalouka@luzanky.cz. Případně další pracoviště Macešek můžete najít i v jiných městských částech, např.
v Juliánově, v Líšni na Kotlanově nebo ve středu města na Botanické.
Více informací o Macešce získáte na webu
http://maceska.luzanky.cz/.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka
líšeňské noviny
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Aktivity pro seniory v Líšni
AKTIVITA

LEKTOR/KA

DEN

1. VĚDOMOSTNÍ

Jazyková škola
Light point

čtvrtek

Jana Mlatečková

7.10. 2015

Angličtina pro seniory
Moravská architektura a její Brno

přednáškový cyklus

Krok do přírody - Za houbami na Velkou Klajdovku
Tématická vycházka do okolí Líšně.
S sebou: lupu, tužku, zápisník, nůž, košík, fotoaparát.

Mgr. Hana Ševčíková 17.10. 2015

ČAS

VSTUP

MÍSTO

10:00
10:45
17:00
18:00

1500 Kč/rok
850 Kč/pololetí

Kotlanka,
Kotlanova 7

doporučené
vstupné: 30,- Kč

Kotlanka,
Kotlanova 7

9:30
13:30

doporučené
vstupné: 30,- Kč

Velká Klajdovka
- vyhlídka

2. KLUBOVÉ
2.10. Otevření nově zrekonstruované klubovny na Kotlance, Kotlanova 7 - přednáška "Strava jako lék"
Šachový klub

Věra Medunová

Tarokový klub

900 Kč/rok
600 Kč/pololetí
50 Kč /vstup

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:30

vstup volný
vstup volný
vstup volný
vstup volný

Dělňák, Klajdovská 28
sál radnice Jírova
Dělňák, Klajdovská 28
sál radnice Jírova

2.10. 2015
16.10. 2015
30.10. 2015

vstup volný
vstup volný
vstup volný

kavárna ve farním dvoře

úterý

15:00
16:00

900 Kč/rok
600 Kč/pololetí
50 Kč /vstup

Kotlanka,
Kotlanova 7

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

4500 Kč/rok
2400 Kč/pololetí
170 Kč/vstup
1500 Kč/rok
900 Kč/pololetí
70 Kč/vstup

Kotlanka,
Kotlanova 7

2.10. 2015

18:00

senioři: 100 Kč

Dělňák,
Klajdovská 28

10.10. 2015

19:00

150/130 Kč
v předp.: 100 Kč

Dělňák,
Klajdovská 28

1500 Kč/rok
900 Kč/pololetí
70 Kč/vstup
1050Kč/rok
600Kč/pololetí
50Kč/vstup
1200Kč/rok
700 Kč/pololetí
70Kč/vstup

úterý

Pravidelné setkávání seniorů
Taneční zábava
Volná zábava
Taneční zábava
Zdravotní přednáška
Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
Oslava mezinárodního dne seniorů
„Proč nebýt stromem“ (poezie očima Boba Urbánka)
„Cesta krásy“ (pásmo meditací P. Stanislava Weigla)
Klub informatiky

10:00
11:00
17:00
20:00

středa

6.10. 2015
13.10. 2015
20.10. 2015
27.10. 2015

Ladislav Škraňka

3. TVOŘIVÉ
Keramika

Základní techniky s hlínou.

Výroba drobných dárečků

Originální dárečky vyráběné technikou tiffany.

Jarmila Sinčáková

úterý

Renata Maleňáková

pátek

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

Melody Gentlemen

4. ZÁBAVNÉ

Koncert s prvorepublikovou hudbou spojený s dobovou módní přehlídkou.

Dva na kanapi

Konverzační komedie o peripetiích jednoho rozhovoru.

5. KONDIČNÍ
Jóga

Magda Rudolfová

pondělí
čtvrtek

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

Cvičení pro seniory

Olga Šebestová
Radka Kellnerová

pondělí
středa

10:00
10:45

Hana Petrovská

pátek

10:00
11:00

Cvičení na posílení a zpevnění svalů.

Cvičení s obručí pro seniory

Cvičení na zpevnění a posílení pánevního dna.

Více informací na recepci Kotlanky, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
a na telefonních číslech 544 210 182 a 731 117 114.

líšeňské noviny

Kotlanka,
Kotlanova 7
Kotlanka,
Kotlanova 7

kavárna ve farním dvoře
kavárna ve farním dvoře

Kotlanka,
Kotlanova 7

Kotlanka,
Kotlanova 7
Kotlanka,
Kotlanova 7
Kotlanka,
Kotlanova 7
Klub seniorů
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Školství
Horostěna

Stalo se

V Salesku se již tradičně otevřely
dveře novým zápisům
U příležitosti právě začínajícího nového
školního roku otevřelo středisko své dveře dokořán.

Saleska. Všechny kroužky a akce se již rozjely naplno a poněkud osiřelé Salesko znovu po prázdninách ožilo běžným provoLukáš Kosík
zem.

Chystáme pro vás
Oratoř v novém

Nový školní rok jsme s Oratoří zahájili nově v prostorách Klubu VeSPOD. Začali jsme velkolepou akcí, kde nechyběla
spousta her a zábavy a také dobrot k jídlu
a pití. V pátek 25. září jsme si s dětmi
hravou formou představili při příležitosti
státního svátku osobu a život patrona českých zemí svatého Václava.
Před hlavním vchodem vyrostlo několik
informačních stanovišť, seznamujících návštěvníky s bohatou nabídkou kroužků,
s programy pro rodiny, s činností klubu
VeSPOD a Oratoře, či aktivitami pro dospěláky. Uvnitř Saleska recepční pomáhali
rodičům přihlásit jejich ratolesti na jimi
vybrané aktivity, zvedali jeden telefon za
druhým a hrdinně zdolávali nápor spojený

Těšit se můžeš na další akci a to bude
v pondělí 26. října, kdy si připomeneme
následující svátek – Den vzniku československého státu.
Od čtvrtka 29. října do pátku 30. října
Oratoř přespí v prostorách Saleska. Tato
přespávačka bude probíhat v dušičkovém
duchu, jelikož po víkendu následuje Památka všech zesnulých.
Kde? Nově v prostorách Klubu VeSPOD!
Co s sebou? Dobrou náladu a chuť si zahrát
spoustu her! Těší se na tebe tým Oratoře.

VeSPOD

s výpadky přetíženého webu. Děti mezitím
opakovaně, posilněné čokoládkou s logem
Saleska, dobyly a vyplenily skákací hrad.
Poněkud klidnější záležitostí, oproti dobývání, bylo malování a pletení náramků
z gumiček. Větší děti, ty které už viděly
přes rantlík na míček, si mohly zahrát kalčo pod širým nebem anebo nějakou jinou
deskovou hru s vedoucími klubu a Oratoře. A byl zde i prostor pro prohlídku celého

Každé pondělí posilovna.
Každou středu ping-pong.
Každý čtvrtek vaření a posilovna.
Každý pátek x-box.
Potáborová víkendovka
Forest VeSPOD 3.–4. 10.
Přespání v klubu VeSPOD 29.–30. 10.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

10. 10. 2015 od 8.30 do 11.30 zveme na
PODZIMNÍ SALESKOVOU BURZU!
Přijďte prodat nebo nakoupit dětskou
obuv, oblečení, hračky a potřeby pro děti
do 15 let.
Možnost dát si kávu, čaj, pro děti prostor
na hraní.
Pokud chcete prodávat, přihlaste se na recepci Saleska od 1. do 9. 10., poplatek za
místo je 50 Kč.
3. 11. 2015 Vás zveme na již tradiční
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.
Více informací najdete v průběhu října na
letáčcích a stránkách Saleska.
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Přijďte si vyzkoušet své schopnosti v lezení na nově rozšířené, moderní horostěně
za bezkonkurenční ceny v Brně!
Horolezecká stěna v Salesku v Brně-Líšni
slouží nejen pokročilým lezcům ke zdokonalování lezeckých dovedností, ale především pomáhá začátečníkům tyto dovednosti získat.
Od října jsme pro veřejnost připravili kurzy lezení pro dospělé od 15 let. Základní
lezecké vybavení je možné si bezplatně zapůjčit – stačí tedy pouze přijít.
Těšíme se na Vás!

Keramika

Chcete se zrelaxovat po náročném dni?
Vyzkoušejte tvůrčí odpočinek v naší nové
keramické dílně…
Keramika pro veřejnost je nabídka odpočinkové volnočasové aktivity pro všechny,
kdo si oblíbili tvoření hlínou, ale taky pro
všechny, kdo jsou v této tvořivé činnosti
začátečníky a nemají vůbec žádné zkušenosti. Prioritou je radost a odpočinek, cílem vlastní výrobek, který může sloužit
jako dekorace pro váš domov nebo pracovní prostředí. Pracovat budete moci jak podle nabídnutých předloh, tak podle Vaší
vlastní fantazie. Na program můžete docházet podle chuti a vašich časových možností v uvedený den a dobu konání aktivity
kdykoliv bez nutnosti registrace.

Kurzy spirituality
Křesťanská meditace
Netradiční nabídka ztišení. Poslední čtvrtky v měsíci, 19.00–20.30 hod.
Přednášky
Pro zájemce o pravidelná témata z oblasti
duchovního života a pro všechny, kteří si
chtějí vyzkoušet různé druhy duchovní
praxe. 1× do měsíce, čt: 19.00–20.00 hod.
Setkávání ve skupině
Pro všechny, kteří mají touhu růst ve své
spiritualitě a jsou ochotni se sdílet a aktivně se zapojit do programu. 2× do měsíce,
čt: 19.00–20.30 hod. Zahájení ve čtvrtek
3. října.

Kurz Manželské večery

Od října nabízíme osmidílný kurz Manželské večery. Je výbornou praktickou
možností strávit čas spolu jako pár a přitom se zabývat důležitými otázkami svého
soužití.
Témata kurzu: vzájemné poznávání svých
potřeb, efektivní komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky
partnerovi, jak dobře vycházet s rodiči,
intimita a sexualita atd.
líšeňské noviny

Školství
Kurz Alfa

příčinou 60 % všech úmrtí. Lékařská věda
zná důvody vzniku civilizačních chorob
a další výzkumy je znovu a znovu potvrzují, leč zdravotnictví její poznatky zatím
nevyužívá. Proč o tom veřejnost neví? A co
můžeme sami udělat, abychom zůstali
zdraví, v plné síle, svěžesti a s jasnou myslí
do vysokého věku?

Kurz začíná v polovině října. Tvoří ho deset společných večerů a je určen pro ty, kdo
se chtějí více seznámit s křesťanstvím.
Bližší informace na webu Saleska.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Krvavé jahody

Věra Sosnarová
Příběh ženy, která přežila gulag.
Kniha Krvavé jahody vypraví děsivé svědectví Věry Sosnarové deportované ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou, petrohradskou emigrantkou Ljubou Mělkinovou
z Brna do Sovětského svazu.

V nápravném pracovním táboře na Sibiři
zažívají nekonečné hrůzy stalinského teroru, které matka nepřežije. Po vytouženém
Vážení, dovolujeme
Vám představit
propuštění
putují jakosisirotci
bez dokladů
nové
vydání
knihy
na Dálný východ, kde pokračují v otrockých pracích v lese, na tichomořské obchodní lodi a posléze ve vnitrozemí, v dole,
kolchoze a slévárně. Do Československa se
vrací až po devatenácti letech, za velmi neP ř í b ě pracovní
h ž e nsmlouvy.
y,
výhodné
Pozadí dramatu
života
a
smrti
k t e r á P ř e ž vykresluje
i l a g u20.
l astoletí
g
jako střet nacionalismů, degeneraci lidských ideologií a světových válek.
Nechť je tento příběh autentickým poselstvím pro budoucí generace.
Kdy: úterý 6. 10. v 19.00 hod.
Kde: Klub VeSPOD

Krvavé jahody

Zveme vás na přednášku MUDr. Karla
Erbena o vlivu vysoké hladiny homocysteinu na lidské zdraví. Na začátku 21. století tvořily civilizační choroby 46 % onemocnění na světě a v současné době jsou již

MUDr. Karel Erben, primář Poradny civilizačních chorob v Praze, se dlouhodobě
zabývá léčbou a prevencí vzniku civilizačních chorob. Teoreticky i prakticky se věnuje výzkumu vlivu homocysteinu na lidské zdraví již mnoho let. Je autorem bezpočtu článků, přednášek a několika knih.
Kdy: 20. 10. 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

Věra doplatila na to, že její matka Ljuba byla
Ruska, která po bolševické revoluci v roce
1917 opustila s českými legionáři válkou
a hladem zmítané Rusko a našla nový
domov v Československu. Tím se ocitla
na černé listině zrádců, Ruští důstojníci NKVD
ji v květnu 1945 zatkli v jejím brněnském bytě
i s oběma dcerami – 14letou Věrou a 9letou
Naďou. Se zajatými německými vojáky šli
pěšky až do Mikulova, kde je po měsíci čekání
nahnali do dobytčáků a odváželi na Sibiř. Byli
v Archangelsku, Murmansku, Irkutsku,
Vologodské provincii, na západní Sibiři,
a na Urale. Dřeli v lese, pracovali v dolech,
ve slévárnách a v kolchoze.
Věřina matka po třech měsících pobytu
v gulagu zešílela a později ji našly mrtvou
v kaluži krve. Dívky matčinu mrtvolu
zahrabaly jen do sněhu, a když na jaře roztál
sníh, pohřbily ji do země. Věra Sosnarová
se sestrou strávily v sovětských pracovních
lágrech 19 let.
V době komunistického režimu nesměla
o svém případu s nikým mluvit. Pod
pohrůžkou vězení a deportace na Sibiř
podepsala slib mlčenlivosti.
Paní Věra Sosnarová je jedna z poslední žijící
pamětnic u nás a své vzpomínky přednáší
na besedách, aby se nezapomnělo na hrůzy,
které se za Stalina děly.
Jiří S. Kupka napsal působivou knihu
o nelidskosti a víře, která je výpovědí o tichých
obětech komunistické zvůle, které i přes těžký
osud dokázaly přežít a zpřístupnit svou tíživou
minulost dnešnímu čtenáři.
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství,
které tuto knihu vydalo, také organizuje
přednášky a besedy s paní
Věrou Sosnarovou.
Pokud byste měli zájem o toto velmi silné
a poutavé vyprávění a prezentaci knihy,
kontaktujte nakladatelství. Knihu bude též
možné po přednášce zakoupit.
Na další spolupráci se těší Jiří BraunerKartuziánské nakl.
Kartouzská 6, 612 00 Brno
Tel. 603 247 540
email.jirkabrauner@gmail.com
www.kartuzian.cz

Homocystein a civilizační choroby
„Nejčastější příčinou civilizačních chorob je
špatný životní styl, silně překyselený organismus, nedostatek vitamínů a nadměrně
vysoká hladina homocysteinu.“
líšeňské noviny
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Prvňáčky na ZŠ Novolíšeňská přivítala ministryně školství
Na každé škole je 1. září slavnostní den – opět začíná nový školní rok. Velice slavnostní je tento den obzvláště pro žáky 1. ročníku,
kteří jdou do školy vůbec poprvé. Naši letošní prvňáčci budou na
ten svůj první den ve škole určitě vzpomínat velmi dlouho a doufám,
že se jim vybaví i po mnoha letech. 1. září je totiž přivítala ve škole
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní Mgr. Kateřina
Valachová, Ph.D.
Do školy přijela před půl osmou a po přivítání vedením školy
zamířila do ředitelny. Tam s vedením školy a s představiteli MČ
Brno-Líšeň panem starostou Mgr. Břetislavem Štefanem, paní místostarostkou Mgr. Ing. Eliškou Vondráčkovou a panem místostarostou PhDr. Milošem Freibergem diskutovala o stavu školství a škol
v Líšni a o současných problémech českého školství a úkolech, které
ji jakožto ministryni školství čekají. Na závěr této diskuze ocenila
Čestným uznáním ministryně školství dvě paní učitelky naší školy
RNDr. Věru Pejčochovou a Mgr. Danu Mindlovou za jejich obětavou
celoživotní práci ve školství. „Nadchlo mě heslo této školy: Život,
radost, fantazie. Myslím, že bych si ho měla osvojit pro celé školství,
i když je to hodně velký cíl,“ řekla ministryně Valachová na setkání
s prvňáčky, rodiči a učiteli.
Poté se odebrala do tříd. V každé 1. třídě srdečně a s úsměvem
popřála našim prvňáčkům hodně radosti z učení a mnoho úspěchů
v jejich snažení. Nezapomněla ani na rodiče prvňáčků, kterým popřála hodně optimismu a trpělivosti se svými dětmi. Nakonec každé
třídě věnovala několik krásných a zajímavých knížek, které si děti
přečtou se svými učitelkami.
Vystoupení paní ministryně v každé třídě bylo spontánní,
upřímné a od srdce. Žáci i rodiče to ocenili poděkováním, potleskem

a v jedné třídě dokonce velmi povedenou a za pár minut nádherně
naučenou básničkou.
Myslím si, že návštěva paní ministryně důstojně završila oslavy
30 let od založení a otevření naší školy, které symbolicky připadlo
právě na 1. září 2015.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří mají zásluhu na
tom, že tato vzácná návštěva si pro zahájení nového školního roku
vybrala právě naši ZŠ Novolíšeňskou.
RNDr. Josef Novák, ředitel školy

Hurá, hurá, hurá – škola už nás volá
Léto uteklo jako voda a 1. 9. se před naší školou zase začali shromažďovat žáci. Odpočatí a posílení o krásné letní zážitky očekávají,
jaký bude nový školní rok. Čekal je velký den a to zvláště ty nejmenší. Všichni se hned po příchodu ke škole vydali na nově opravené
hřiště, abychom mohli společně slavnostně přivítat naše nové žáčky
1. tříd. Ti hodně bojácně vstupovali pod vedením svých nových učitelek na velké hřiště plné nových spolužáků, budoucích kamarádů
a učitelů, kteří jim tleskali a nadšeně je vítali mezi sebe. Starší žáci své
malé spolužáky přivítali povzbuzující básničkou a nadšeným pokřikem. Učitelé jim darovali na památku krásné sovičky, ze kterých

nenechala příliš dlouho čekat a hned v pátek 4. 9. jsme měli další
důvod k velké oslavě. Proběhlo oficiální otevření zrekonstruovaného
hřiště. Děkujeme za hojnou účast veřejnosti, pro kterou byl připraven
bohatý program i občerstvení. Sportovní program zajišťovala organizace Čiba sport atletic a největším zážitkem, kromě spousty sportovních aktivit bylo setkání s mistryní světa Míšou Hrubou i potěžkání její zlaté medaile. I pro méně sportovní nadšence to však bylo
příjemné odpoledne s živou hudbou, bohatým občerstvením pro
děti i dospělé a úžasným vystoupením žongléřů, kejklířů a akrobatů
z organizace Cirkus trochu jinak. Jsme rádi za pochvalné odezvy
a jsme nadšení z radostných úsměvů dětí na našem novém dětském
hřišti, které je každé odpoledne otevřené i pro širokou veřejnost.
Všem našim žákům přejeme, aby s takovýmto nadšením a elánem přicházeli do školy celý školní rok, a aby naše otevřená škola
byla nejen pro naše žáky i nadále příjemným místem k trávení volných chvil.
Mgr. Eva Luňáková

měli všichni velkou radost a pan ředitel popřál všem dětem mnoho
úspěchů a pohody do nového školního roku. Po vřelém přijetí se prvňáčci rychle všech obav zbavili a mohli se společně se svými rodiči
podívat do svých nových tříd, kde na ně na lavicích čekala spousta
dalších dárků od školy. Pro všechny prvňáčky i jejich rodiče je to
významný den a my jsme se snažili jim ho co nejvíce zpříjemnit, protože tyto vzpomínky se nezapomínají.
První školní týden na ZŠ a MŠ Horníkova nebyl ale významný
jen slavnostním vítáním prvňáčků. Další významná událost na sebe
10
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Nový školní rok na ZŠ Holzova
Víte, co je u nás nového? Jak prožijeme letošní školní rok?
Rozrůstáme se, stěhujeme se, zvelebujeme, učíme se, tvoříme,
hrajeme, hrajeme si, zpíváme, bavíme se, smějeme se…
Na Pohanču už se třeťáci nevešli, tudíž jsme je přivítali na Holzovce. Aby se jim i v novém prostředí líbilo, připravili jsme pro ně
nové krásně barevné třídy.
Dále mohou spolu s ostatními žáky využívat horolezeckou stěnu,
boxovací pytle, pingpongové stoly a relaxační kout.
A na všechny plavce čeká zrekonstruovaný bazén.
Celý školní rok budou provázet nejrůznější zajímavé akce, akční
výlety, lákavé aktivity, zábavné programy a milá setkání.
Vše vypuklo už v září adaptačními pobyty 4. a 6. tříd.
V říjnu se připravuje přírodopisná terénní exkurze pro žáky
8. tříd. Vybraní žáci vyrazí za jazykovým vzděláváním a poznáním
do Anglie a pedagogové na dvoutýdenní zahraniční jazykový kurz
do Irska.
V listopadu se uskuteční již tradiční Burza středních škol, Zápis
nanečisto, Burza sportovních potřeb a samozřejmě nesmí chybět ani
Vánoční jarmark.
Pozveme k nám do školy děti z líšeňských mateřských škol, připravíme pro ně dopoledne plné zajímavých aktivit zakončené úspěšným muzikálem Strašidelný les v podání členů školního pěveckého
sboru DoTicha.
V předvánočním čase vás pozveme na Adventní koncert všech
školních sborů do kostela sv. Jiljí.
V lednu se budeme těšit na naše budoucí prvňáčky, kteří přijdou
k zápisu do 1. tříd, a vyrazíme do hor na první lyžařský kurz.
Ještě před pololetním vysvědčením čeká žáky 9. ročníků absolventský ples a pro dospělé škola uspořádá v únoru tradiční ples.
V březnu se vydají na soustředění naše pěvecké sbory a před Velikonocemi rozkvete Pohankova Velikonočním jarmarkem.
Po Pálení čarodějnic na Pohankové se rozlétneme do světa škol
v přírodě a výletů. Se školním rokem 2015/2016 se rozloučíme v červnu Zahradní slavností.
BRNO-LÍŠEŇ

TAROKOVÝ KLUB
LÍŠEŇ o.s.

pořádají

„Memoriál MUDr. Josefa Holze“
pod záštitou starosty Mgr. Břetislava Štefana

Vyhlášením Školních Oskarů všech známých kategorií vyvrcholí
v líšeňském Dělňáku soutěž hudebních klipů tříd 2. stupně, jejichž
tvorbě se děti věnují po celý školní rok.
Jak vidíte, plán našich akcí je velmi bohatý a zcela jistě není úplný,
takže pozorně čtěte Líšeňské noviny a sledujte internetové stránky
www.zsholzova.cz, kde vás budeme průběžně o všem dění podrobně
informovat.
Budeme velmi potěšeni, pokud na nějakou z připravovaných akcí
zavítáte, protože touto cestou chceme obohacovat i kulturní a společenský život v Líšni.

Mgr. Stanislav Holubář

VII. ROČNÍK TAROKOVÉHO TURNAJE
v sobotu 24. října 2015
v sále líšeňské radnice Jírova 2, Brno-Líšeň
Přihlášky:

telefonem
osobně

608 353 682
při prezentaci před turnajem

Vstupné:

200,- Kč

každý účastník dostane svačinu a oběd,
vítěz čtvrtého kola obdrží nové karty

Finance:

každý hráč si připraví pro turnaj 50,- Kč v mincích
(2x10,-; 3x5,-; 5x2,-; 5x1,-)
po odehrání každého kola se peníze vracejí

Ceny:

vítěz turnaje obdrží pohár věnovaný starostou Líšně
každý účastník obdrží cenu, vítěz 4 kola obdrží karty
zvláštní ceny dostanou: nejstarší účastník, nejlepší žena a domácí hráč

Program:

8:00 – 9:15
9:15 – 9:30
9:30 - 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

Doprava:

prezentace, losování, rozprava k pravidlům a svačina
turnaj zahájí starosta Mgr. Břetislav Štefan
4 soutěžní kola po 60 minutách s přestávkou 10 minut
oběd
vyhlášení výsledků a předání cen

z hlavního nádraží
ze Staré Osady
GPS souřadnice

Těšíme se na shledání s vámi
Brno-Líšeň

líšeňské noviny

tramvají č. 8, vystoupíte na zastávce Jírova
autobusem č. 55 nebo 78 na zastávku Jírova
49°12´28.548´´N, 16°41´9.742´´E
za pořadatele: Vladimír Havlíček
Marcela Veselá
Ing. Karel Kabelka

� �� � � � � A N � C �
NAVÍC?
������� �� ����A� NA
����Í �����
10.10 a 14.11. od 9.00 do
12.00. ���o�a� kon� �� ��o���n�
� �a�����k��� t���.
Kontakt: 775078077
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I přes nevyzpytatelné počasí začátkem září proběhly líšeňské hody. Slavnosti začaly již v pátek předhodovou zábavou. O odpolední zábavu se postaral Cirkus trochu jinak,
který v čele svého průvodu kromě chůdařů a akrobatů před-

stavil svoji loutku Klaunuto. Večerní program patřil kapelám
Golden Delicious, Ukulele Orchestra jako Brno a Lidopop.
Touto cestou děkujeme partnerům, kterými byli SAKO
Brno a. s., Sita CZ, a.s., Matyáš stavební firma s.r.o., DMG,
obchodní a stavební s.r.o., Doka, s.r.o., Moravostav Brno,
Swietelsky a Rodina Belcredi. Děkujeme také spoluorganizátorům: MČ Brno-Líšeň, Národopisný soubor Líšňáci,
Římskokatolický farní úřad sv. Jiljí v Líšni, Rodinné centrum
Pastelka a Divadlo Líšeň.

Rodina
Belcredi

Cestovatelský stand-up: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
(čtvrtek, 22. 10. 2015, 19.00 hod. Dělňák)

Vše začalo přednáškou a promítáním v kavárně, na které se
přihlásilo přes 2000 lidí. Přesunulo se proto do kina pro 500
lidí, které se během jediného měsíce 3x vyprodalo. Ladislav
Zibura, donedávna zcela neznámý „kavárenský povaleč“,

v létě hodil batoh na záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu prožil největší dobrodružství svého života. Těšit se můžete na poutavé vyprávění a neotřelý humor.

Battle akce: Rest in Beats

(sobota, 17. 10. 2015, 9.00–20.00 hod. zahrada Dělňáku)
Přijďte si užít první ročník mezinárodní taneční soutěže
„Rest in Beats“.
„Battle“ si vyzkouší jak děti, tak dospělí. Vítěz bude vyhlášen hvězdnou mezinárodní porotou. Těšit se můžete také

na zdravé občerstvení, relax zónu,
atrakce pro děti a na odpočinek
v čajovně. Část ze vstupného půjde
na nadaci Šťastná hvězda.

Pozor! Jen pár dní zbývá do největší bubenické akce roku v Brně! Slet bubeníků proběhne již 15. října v líšeňském Dělňáku.
Vstupenky najdete v předprodejích.
Srdečně vás také zveme na Andělský koncert Žambošů a Jiřího Smrže 9. října.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
2. 10. (pá) 10.00 hod.

Brněnské dny pro zdraví: Strava jako lék – přednáška
7. 10. (st) 17.00 hod.

Moravská architektura: Brněnská okružní třída a její tvůrci
– přednáška
10. 10. (so) 19.00 hod.

DiVeč: Dva na kanapi
10. 10. (so) 9.30 hod.

Krok do přírody: Za houbami na Velkou Klajdovku – vycházka
29. 10. (čtvrtek) 19.00 hod.

Irský večer Samhain – dny cizích kultur
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Kulturní centrum Líšeň, p.o.
E: info@kclisen.cz
M: +420 731 117 114
T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek:
Kotlanka, Kotlanova 7,
Brno-Líšeň,
Marie Fidlerová, Šimáčkova 14,
Brno-Líšeň.
Sledujte dění v Kulturním centru
Líšeň ŽIVĚ na webu a FB:
web: www.kclisen.cz
Facebook:
Kulturní centrum Líšeň
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Divadlo Líšeň hrálo pro uprchlické děti a první dámu Ukrajiny
„Vrať mu zemi, kterou musel opustit!,“
požaduje princezna Sávitrí spravedlnost od
Knížete Smrti...
Za těch mnoho let, co hrajeme stínohru
Sávitrí, ještě nikdy nerezonovala tato pasáž
textu více, než na představení v Akademickém divadle loutek v Kyjevě, pár kroků od
Majdanu, kde dosud hoří svíčky u nespočetných pomníčků s fotografiemi zesnulých.
Publikem v divadle nám byly děti – utečenci
z vybombardovaných oblastí nepřiznané
války, z nichž většina se vyrovnává se smrtí
v podobě ztráty někoho z nejbližších. Přítomni byli ale také houf reportérů, televize,
členové prezidentské ochranky a manželka
ukrajinského prezidenta Maryna Porošenko,

která se účastnila hry Sávitrí jako zahajovacího představení festivalu.
Hráli jsme v ruštině (samozřejmě
s „orientálním“ přízvukem), což děti ocenily, protože pocházejí právě z rusky mluvících
oblastí. Jsem ráda, že jsme je alespoň na chvíli zabavili a potěšili. Plně jsem si také uvědomila, že jsme svědky situace, ke které je nutné
se postavit přímo a zaujmout k ní jasné stanovisko. Hráli jsme dětem, které jsou sice
zasaženy válkou, ale relativně v bezpečí. Ale
jsou tu i děti právě teď ohrožené na životech
v místech, kde se bojuje. A samozřejmě nejen
děti. Ať již jde o lidi z Ukrajiny, Sýrie nebo
jiné oblasti. Přes všechny absurdní i oprávněné obavy bychom se k nim měli chovat tak,

jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali
k nám ve chvíli, kdy bychom přišli o střechu
nad hlavou, své blízké a museli utéct z míst,
kde normální život skončil.
Pavla Dombrovská

Festival Umělci dětem, který divadlo Líšeň zahajovalo 9. září, byl pořádán v rámci
Středoevropské kulturní platformy. Projektu
se účastnily i další evropské státy – Maďarsko,
Slovensko a Rakousko.
Kromě Kyjeva účinkovalo divadlo Líšeň
také ve Vinnycji a Lvově a na jeho cestě po
Ukrajině se podílely organizace České centrum Kyjev, Polský institut Kyjev a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Dílna výroby stínových loutek
divadla Líšeň s dětmi v Kyjevě.

Z dopisů čtenářů

Za zachování zahrady Orlovny!
...nesla název odpolední slavnost konaná
na sklonku srpna, na níž se přes sto padesát
návštěvníků rozličného věku setkalo pod
korunami lip a ořechů v zahradě líšeňské
Orlovny. Popili jsme, pojedli dobroty a podebatovali, podepisovali Otevřený dopis zastupitelům žádající také zachování zahrady,
pokochali se výstavou výrobků klientů Effety
a za soumraku do setmění vstoupili do příběhu hry Žabáci (Sny starého dědka) divadla Líšeň. Prostě jsme
prožili krásný večer, za který děkuji těm, kteří jej umožnili uskutečnit – Dennímu stacionáři Effeta, divadlu Líšeň a spolku Líšeň
sobě. A také samozřejmě našim
přátelům, bez jejichž pomoci
s občerstvením a další organizací
bychom to zvládali dost těžko.
Setkání znamenalo i kultivované vyjádření nesouhlasu s plánem vedení fotbalového klubu –
zabrat pro potřeby SK Líšeň celou Orlovnu a zastavět nedávno
líšeňské noviny

zrekonstruovanou zahradu krytou halou.
Fandíme fotbalu, avšak jsme toho názoru,
že jeho rozvoj a sláva nemohou působit ničení dalších hodnot, kterými by se Líšeň mohla
také pyšnit.
Proto usilujeme o trvalé zpřístupnění
zahrady pro veřejnost a využití části budovy Orlovny, která se uvolní po odchodu
Effety v souladu s jejím původním určením

– otevřením prostor pro veřejnost a rozvoji
spolkového života v Líšni.
Pro krásnou atmosféru v zahradě, naši
vzájemnou pospolitost a krásu místa si setkání zopakujeme – popřejeme zahradě dobrou noc před jejím uložením se k zimnímu
spánku. Druhého října od pěti hodin odpoledne Vás tedy opět zveme do zahrady
Orlovny (Holzova 7) na kulturní program
divadla Líšeň (hudební dílna, hra
Andělé z lesa).
Další informace i text Otevřeného dopisu zastupitelům, ke kterému se dosud připojilo šest líšeňských spolků a přes čtyři sta
občanů, najdete pod tímto odkazem: http://www.vlisni.cz/
znacka/orlovna.
Otevřený dopis také můžete
přijít podepsat do Drogerie, Šimáčkova 8 – každý všední den
9.00–17.30, paní Anna bude ráda.
Za Líšeň sobě
Pavla Dombrovská

13

inzerce_Porsche_141x100 mm_test_baterie.eps 1 10.9.2015 16:14:13

inzerce

ZIMNÍ STARTY V POHODĚ

Abyste v zimě nastartovali

C

Zima je nejnáročnějším obdobím pro autobaterie.
Startovací baterie Economy jsou navrženy speciálně
pro vozidla koncernových značek a jsou přizpůsobeny požadavkům starších vozidel. Jsou spolehlivé i při
různých povětrnostních a teplotních podmínkách.

M

Y

CM

MY

Naše nabídka baterií Economy:

CY

Kapacita 44 Ah (JZW 915 105 C) - 1 423 Kč
Kapacita 61 Ah (JZW 915 105) - 2 028 Kč
Kapacita 72 Ah (JZW 915 105 A) - 2 328 Kč
Kapacita 85 Ah (JZW 915 105 B) - 2 511 Kč

CMY

K

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 30.11.2015.

Zátěžový test autobaterie

99 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE BRNO
Řipská 13a, 627 00 Brno-Slatina
Tel.: 548 421 411, e-mail: info.brno1@porsche.cz
www.skodavbrne.cz

Pøijmu zdravotní sestru do oèní ordinace
na dobu urèitou.
Nástup – ØÍJEN 2015. Plat – 17 000 Kè.
Nabídky – PÍSEMNÌ: Oèní ambulance, poliklinika
Horníkova 34, Brno, 628 00. Telefon: 544 134 248.

Solná	
  Jeskyně	
  a	
  Solná	
  Infrasauna	
  Santé	
  
Objednávky pohřbů – kompletní pietní služby
Koliště 7
tel.: 545 422 121
Jihlavská 1 tel.: 543 212 816
Lužánecká 2a tel.: 545 212 740
Vídeňská 9 tel.: 515 917 103
Pekařská 52 tel.: 513 034 969

Nepřetržitý svoz zesnulých: 603 11 33 00
www.pohrby.cz

CVIÈENÍ PRO TÌHOTNÉ: út 17–18 h
CVIÈENÍ PO PORODU: st 11–12 h
Pøihlášky: tel. 734 729 969 (pí Sušická)
www.dula-prirozenyporod.cz, KC Kotlanka (Kotlanova 7)

Solná	
  jeskyně	
  od	
  75,-‐	
  
Solná	
  infrasauna	
  od	
  120,-‐	
  
544211753	
  nebo	
  605701673	
  
Holzova	
  21,	
  Brno-‐Líšeň	
  62800	
  
www.santeholzova.com	
  

-‐10%	
  sleva	
  na	
  vstup	
  při	
  předložení	
  tohoto	
  kupónu	
  	
  Platnost	
  do	
  31/12/2015	
  
	
  

Rezekvítek, z. s.
a
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Srdečně zveme děti i dospělé na akci v rámci projektu FNNO
„Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“:

Zvířata v novém prostředí

Kdy: v sobotu 10. 10. a neděli 11. 10. v době od 10 do 18 hodin
Kde: v Lamacentru Hády
Pro děti i rodiče budou připravené hravé vzdělávací aktivity na téma živočichů
žijících kolem nás. Dozvíte se o postupném osidlování a pestrosti druhů zvířat
žijících v lomu Hády, tedy lokalitě kterou člověk velmi poznamenal těžbou. Čekají
Vás zajímavé úkoly, např. rozeznat ptáky podle zpěvu, poznáte těžkou práci hmyzu, pobytové stopy savců, atd.
Za splněné úkoly čeká děti malá odměna. VSTUP ZDARMA.
Více informací: www.lamacentrum.cz
Finančně podpořil

inzerce

Brambory na uskladnìní z Vysoèiny

OVOCE, ZELENINA – Líšeò, ulice Svánovského
(naproti supermarketu Albert), Po–Pá 9–18.30, So 8–12 hod.
Druh: IMPALA, DALI, MARABEL – velmi kvalitní žlutomasé brambory,
ROSARA – èervené brambory.
V prodeji také: cibule na uskladnìní, zelí na krouhání – prvotøídní kvalita,
skvìlá cena, množstevní slevy. Dovoz zdarma!!!

Informace a objednávky:
605 258 897, 605 547 360

prodej
zde

Albert

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

bus è. 56

Koupím vìci tohoto typu. Stav nerozhoduje.
Tel.: 607 833 474, e-mail: s.petra@email.cz

 PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ do os. vlastnictví, PROHLÁŠENÍ
vlastníka SVJ, zaměřování bytů. Informace zdarma na Tel.: 724 304 603.
 Hledám pronájem pěkného bytu. Balkón a zařízení výhodou. T: 721 195 834.
 Koupím byt v Líšni, prosím nabídněte. RK nevolat. T: 736 123 995.
 Hledám ke koupi dům nebo pozemek vhodný jako stavební
parcela. Děkuji za nabídky. Tel.: 732 434 910.
 Koupím byt 2+kk, 3+kk v OV, Líšeň, lokalita ul. Otiskova, Leskauerova, Poslušného, Letecká. Ideálně bez RK. Rychlé seriózní jednání.
Prosím nabídněte. Mobil: 790 004 531, e-mail: jurazbrna@atlas.cz.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Líšeň, Konrádova 2a, výměníková
stanice. Otevřeno: Po–Pá 10–18, So 9–12 h. Těšíme se na vaši návštěvu.
 Přijmeme spolehlivé osoby zdravotně znevýhodněné na HPP
na zkrácený úvazek na úklid kanceláří a bytových domů v Brně.
Informace na tel. č.: 800 85 86 87, boumova@sluzby-js.cz.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, videí, Hi-Fi věží, CD
a DVD přehrávačů... Rychle, levně, kdykoli. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 GARÁŽ KOUPÍM na Jedovnické ul.ici v Líšni. Tel.: 723 885 150.
 RODILÁ NĚMKA, MNOHO LET PRAXE V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ,
nabízí doučování, přípravu na přijímací zkoušky, konverzaci
atd. v němčině. 120 Kč/hod. Tel. 530 341 612.

Po rekonstrukci OPĚT OTEVŘENO
Ondráčkova 14 – Líšeň, tel.: 732 976 578
Po–So 8:00–17:30, Ne 13:00–17:30

Těšíme se na Vás

ww

z
rky.c
a
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 Levná rekr. na Č-M vys. – ideál pro pra-rodiče a děti. Tel.: 604 247 252.
 Vyměním OB 4+1 Faimanova za OB 1–2+1 v Líšni, tel. 603 191 282.
 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Malba od 16 Kč/m2, nátěr
dveří od 300 Kč. Nátěry oken, fasád, radiátorů. Tapetování.
nově malování „na klíč“. www.malovani-vrana.cz, t. 777 844 033.

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

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

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
(pro začátečníky)
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: 26. října 2015

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Sport

Ministryně na návštěvě
u fotbalistů

Velký úspěch se pouze tváří
jako neúspěch

Zahájení školního roku na Základní škole Novolíšeňská využila ministryně školství Kateřina Valachová i k návštěvě areálu
SK Líšeň. Spolu s předsedou poslaneckého klubu ČSSD Romanem
Sklenákem, starostou Líšně Břetislavem Štefanem, místostarostou
Milošem Freibergem a radním Petrem Kolečkářem se seznámila se
zázemím klubu a s prací trenérů dětí a mládeže.
Trenér předpřípravek a přípravek Josef Hudec seznámil ministryni se systémem náboru těch nejmladších fotbalistů a fotbalistek. O výchově sportovců v žákovských a dorosteneckých kategoriích informovali členku vlády David Linger a Zdeněk Šmýd. Vše
doplnila názorná ukázka tréninkové jednotky družstva kategorie
U12. O rozvoji areálu SK Líšeň pak s ministryní přímo na hřišti, na
nové tribuně a v přilehlé orlovně pohovořil předseda klubu Karel
Hladiš. Představil Kateřině Valachové záměr SK vystavět na ploše
dosud uzavřené zahrady za orlovnou sportovní halu pro tréninkové účely sportovců a žáků z celé Líšně. Zároveň požádal ministryni
o podporu projektu, který přinese celoroční využití orelské zahrady sportovními talenty z Líšně.

Ve dnech 27.–30. 8. se konalo v Rakovníku MČR staršího
žactva družstev. Díky vítězství v jihomoravské lize se mezi posledních 12 družstev probojoval i náš oddíl – Tenis Club Michala Judy.

Michal Šebela

Foto: Pavel Kocourek, ml.

Tréninkové centrum mládeže (TCM) SK Líšeň
v Mariánském údolí funguje naplno!
Ve čtvrtek 27. srpna ho slavnostně otevřeli hejtman Michal Hašek, starosta Líšně Břetislav Štefan, I. místostarostka Eliška Vondráčková, II. místostarosta Miloš Freiberg a radní Vlastimil Válek.
Podívali se na novém trávníku na ukázkový trénink mladších žáků
a pak si prohlédli dobudované zázemí s šatnami. Teď už TCM každý
den slouží pro zápasy a tréninky malých fotbalistů a fotbalistek.

Foto: Pavel Kocourek, ml.

Náš oddíl reprezentovali: Gondor, Vaculík, Gold, Pozdenkov,
Alan, Kocí, Mandelíková, Holišová.
Letošních soutěží družstev se zúčastnilo téměř 400 družstev
v krajských soutěžích jednotlivých krajů. MČR se zúčastnilo
dvanáct družstev. K vítězům osmi krajů se připojili loňští semifinalisté.
Mistrem České republiky se stala Sparta Praha, která překvapivě porazila favorizovaný Prostějov 5 : 4.
Náš oddíl se ve velké konkurenci neztratil a odehrál během
jednoho týdne pět vyrovnaných zápasů. Vystoupení našeho družstva na mistrovství hodnotím jako velice úspěšné. Tento názor
jsem vyslechl i od ostatních družstev na mistrovství. Štěstí jsme si
vybrali v prvním zápase s Olympem, ale bojovnost jsme si nechali
do všech zápasů.
Všem hráčům a hráčkám děkuji za vzornou reprezentaci našeho oddílu a Liboru Kocímu za roli druhého kapitána. Dále velice
děkuji městské části Líšeň za podporu našeho družstva na MČR.
Michal Juda (redakčně zkráceno)

Krajské finále baby tenisu
Krajského finále v baby tenisu 12.–13. 9. se zúčastnilo dvanáct
nejlepších družstev v rámci Jihomoravského kraje. Ze základních
skupin, kterých se účastnilo téměř šedesát družstev postoupily dvě
družstva z našeho oddílu.
Ve hře nebyl jen titul krajských přeborníků, ale také postup
na MČR, které se hraje ve dnech 18.–21. 9. v Prostějově. Na MČR
si zajistil účast pouze vítěz.
Po dlouhých bojích
se nám podařilo zopakovat výborný výsledek
z loňského roku a krajské finále vyhrát a zajistit
si postup na MČR. Podtržením super výsledku
je i osmé místo našeho
„B“ družstva.
Líšeň reprezentovali
tito hráči: Matoušek,
Jurda, Bednář, Horáček,
Beneš, Ruber, Vlčková,
Nespěšný.
Michal Juda
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