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ZDARMA
Obří májka –
stárkův splněný sen
Netradičně vysoká májka ozdobila líšeňské náměstí Karla IV. Nad zemí ční 25
metrů. „Je to můj splněný sen,“ popisuje
letošní stárek Jaroslav Štefec.
Hody se letos v Líšni konaly první zářijovou sobotu. Den před tím se lidé sešli
na předhodové zábavě, která má už čtvrtým rokem za cíl propojovat folklórní tradice staré Líšně se současnou kulturou.
Samotné hody se nesly v tradičním duchu, po mši a požehnání od faráře získali
stárci a stárky od starosty hodové právo,
krojovaní předvedli moravskou besedu
a až do rána se pokračovalo v tanci před
líšeňským zámkem. „Na večerní zábavu
padlo všech 500 lístků, takže nejen májka,
ale i účast byla nejvyšší za poslední roky,“
upřesnil líšeňský starosta Břetislav Štefan
(zdroj: www.vlisni.cz, foto Miloš Knor)

Vážení spoluobčané,
v pondělí 10. 10. 2016 se v 17.00 hodin
v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskuteční veřejná debata – představení návrhů studentských prací VUT fakulty
architektury na lokalitu Kostelíček.
Dlouhodobě se snažím o pořízení
Regulačního plánu pro lokalitu Kostelíček. Pořízení Regulačního plánu je
zdlouhavý a složitý proces, který je po
podání podnětu řízen Magistrátem
města Brna, Odborem územního plánování a rozvoje. Podnět k pořízení
Regulačního plánu včetně Návrhu
zadání regulačního plánu lokality
Kostelíček jsem podal dne 13. 5. 2015
u Magistrátu města Brna, Odboru
územního plánování a rozvoje.
O zahájení procesu pořizování
Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň rozhodlo Zastupitelstvo města
Brna svým usnesením č. ZM7/1192
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na Z7/17. zasedání dne 12. 4. 2016, a to
na základě podnětu samosprávy městské části Brno-Líšeň.
Návrh zadání Regulačního plánu
Kostelíček, Brno-Líšeň vyvěsil MMB,
Odbor územního plánování a rozvoje na
veřejné vyhlášce dne 12. 5. 2016.
Díky dlouhým lhůtám mezi jednotlivými úkony při pořizování Regulačního

Slovo starosty
plánu Kostelíček, Brno-Líšeň jsme
v rámci spolupráce s VUT s děkanem
fakulty architektury doc. Ing. arch. Janem Hrubým, CSc. oslovili studenty,
aby nám ukázali svůj pohled na lokalitu Kostelíček.
(pokračování na str. 2)
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Zprávy z radnice
(pokračování ze strany 1)

Úkolem seminární práce bylo navrhnout zástavbu rodinnými domy dle stávajícího územního plánu.
Zadání vyžadovalo méně intenzivní využití území s vyloučením bytových domů. Ve studii měly být navrženy řadové
domy, dvojdomy a solitéry. Dalšími požadavky zadání byly
dostatečně prostorné ulice, stromy ve veřejném prostoru, parkovací místa pro návštěvníky Kostelíčku a vymezení prostoru
pro sport a rekreaci.

Možnosti zástavby lokality Kostelíček v Brně-Líšni zpracovali:
– studenti 1. ročníku magisterského stupně fakulty architektury, Bc. Peter Mihaľák, Bc. Ondřej Saida a Bc. Michal Štancl
vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
– studenti 3. ročníku bakalářského stupně fakulty architektury, Kateřina Vítková, Veronika Bakalíková, Kateřina Bušová
a Marko Kubovič
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
– studentka 5. ročníku bakalářského stupně fakulty architektury, Anna Vazhnenko
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury svými
seminárními pracemi na lokalitu Kostelíček ukázala svůj
kreativní a inovativní přínos pro MČ Brno-Líšeň. A naopak
MČ Brno-Líšeň studentům poskytne možnost představit své
ideje před veřejností.
Rád bych zde zdůraznil, že studentské práce jsou pouze
ideové možnosti zástavby lokality Kostelíček v Brně-Líšni.
Nejsou to Návrhy Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň, které pořizuje Magistrát města Brna, Odbor územního
plánování a rozvoje.
Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

Nově opravené dětské hřiště
a sportoviště
V průběhu letošních prázdnin přikročila
MČ Brno-Líšeň k opravě povrchu sportoviště
pro děti a mládež při ul. Kubíkově. Sportoviště
dostalo nový povrch z polyuretanu. Povrch je
měkčený a měl by být šetrnější k pohybovému
ústrojí dětí. Další změnou, která se udála v průběhu léta, je oprava dětského hřiště při ul. Zikově. Na hřiště byla instalována nová atrakce pro
děti v podobě hradu a došlo ke kompletní výměně písku.

Opravy mateřských školek
Letošní školní prázdniny jsme využili také k opravě dalších mateřinek. Ze zdrojů MČ Brno-Líšeň byla opravena mateřská školka
Hochmanova, zde je oprava již dokončena a školka opět slouží dětem. Na dokončení ještě čeká budova MŠ Neklež, kde budou rekonstrukce dokončeny 23. 9. 2016. V případě obou budov se jednalo
o komplexní opravu vnitřních prostor, které neodpovídaly moderním trendům výuky. Dalším krokem byla komplexní rekonstrukce
rozvodů el. energie a odpadů, tak aby splňovaly současné bezpečnostní předpisy.

Miloš Freiberg, II. místostarosta

Farmářské trhy v Líšni
Srdečně zveme všechny občany
k návštěvě oblíbených farmářských trhů.
Trhy se konají na ulici Jírově, nad podzemní částí zastávky
tramvaje č. 8, v době od 8.00 do 13.00 hod..
Termíny trhů

15. 10., 12. 11., 17. 12. (vánoční)
Zveme občany na

veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 20. 10. 2016
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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Zahrada Orlovny otevřena
pro veřejnost

Program Klubu seniorů
Brno-Líšeň, z.s. na 4. čtvrtletí

V rámci posledního dílu letošního Festivalu Líšeň sobě VII., který se konal 27. srpna, byla slavnostně otevřena zahrada Orlovny pro
veřejnost. Slavnost, uspořádanou společnými silami několika líšeňských spolků a mnoha nadšených dobrovolníků, navštívilo zhruba
400 lidí. Završilo se tak více než rok a půl trvající úsilí o zachování
stávajícího stavu zahrady, (více zde: http://www.vlisni.cz/znacka/
orlovna). Díky aktivitě líšeňských občanů a zodpovědnému rozhodování většiny zastupitelů Líšně se podařilo zahradu uchránit před pokácením stoletých lip a výstavbou kryté haly.
Nový líšeňský spolek – kutilská laboratoř Hobbylab – si zahradu
pronajal od městské části, aby ji mohl otevřít pro všechny. Místo bude
také využívat řada spolků pro vlastní činnost či pořádání kulturních
a společenských akcí. Pravidelnými návštěvníky budou i děti z přilehlé základní a mateřské školy, které si hned prvního září pohrály ve
stínu vzrostlých ořechů a lip.
Spolu se zahradou se postupně otevírá i několik desítek let uzavřená budova Orlovny. Kromě Hobbylabu, který v rámci festivalu
pořádal Den otevřených dveří, se v útulných prostorách budovy usídlí Orlové, Kamzíci, zkušebna folklorního souboru Stará Líšeň, časem
zde začne fungovat kavárna a také Líšeňská expozice shromažďující
nejvýznamnější místní poklady z minulosti i současnosti a představující naši Líšeň jako lokalitu evropského významu.
Aktuální informace o provozu zahrady a chystaných akcích najdete ve skupině Zahrada Orlovny: https://www.facebook.com/
groups/1657922037787226/?fref=ts.
V říjnu bude zahrada otevřena od 8.00 do 18.00 hodin. Fotky ze
Slavnostního otevření zahrady Orlovny v rámci Festivalu Líšeň sobě
VII.: http://tomkarola.xf.cz/ORLOVNA/?detectflash=false&
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4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

Dělňák – taneční zábava + swingování M. Maláčová
ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – přednáška p. PhDr. Karneta – volná zábava

Listopad 2016

1. 11.
8. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.

Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova - volná zábava
Dělňák – „Jubilanti“
ÚMČ Jírova – přednáška – oční lékař – volná zábava
Dělňák – volná zábava

Prosinec 2016
6. 12.
13. 12.
20. 12.
31. 12.

ÚMČ Jírova – Mikulášská nadílka
Dělňák – taneční zábava – Charlieho andílci
Dělňák – Vánoční besídka – taneční zábava
Silvestrovský pochod, začátek v 9.00 hod., Mariánské údolí

Leden 2017: zahájení 3. 1. – ÚMČ Jírova
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu vycházky ve 14
hodin z nám. Karla IV., od listopadu ve 13 hodin.
Každý čtvrtek se koná zdravotní cvičení pro seniory od 11.00 hod.
na Kotlance.
Všechny srdečně zveme.
Zájemci o členství v Klubu seniorů se mohou přihlásit při úterních
akcích v sále ÚMČ Jírova 2.
Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé
úterý na Jírově ulici – ÚMČ.

Za Líšeň sobě a Hobbylab
Pavla Dombrovská a Veronika Hradová

Klub seniorů Brno-Líšeň, z.s.

Ochotnické činoherní divadlo v Líšni
Historie ochotnického činoherního divadla v Líšni sahá do roku 1876, kdy byl založen
Kroužek divadelních ochotníků Čtenářského
spolku. O prázdninách o rok později se hrálo
první studentské představení v obecním hostinci U Válků (dům stával na náměstí Karla IV.
při ústí ulice Ondráčkovy), později v hostinci
na Chajdě. 12. 9. 1886 líšeňští studenti nastudovali dva divadelní kusy Čech a Němec a veselohru Nemalujme čerta na stěnu. Divadelní představení se hrála na nově zřízeném jevišti na
radnici a čistý výnos byl věnován na zaplacení
jeviště. 31. 7. 1887 nastudovali hru od Ladislava Stroupežnického Pan Měsíček, obchodník.
V září na motivy moravské národní pověsti
Vyškovský žid. O dobročinnosti líšeňských divadelníků svědčí i fakt, že v roce 1891 měla premiéru hra od Ladislava Stroupežnického Sirotčí peníze, kde finanční výtěžek byl věnován ve
prospěch chudé školní mládeže.
Do roku 1899 spolek pořádal především
obligátní divadelní, pěvecké či deklamatorní
večírky. Za dobu svého působení nastudoval
spolek mimo jiné pět divadelních her např.
v roce 1893 Svatojánskou pouť, 1894 České harfenisty, Za živa mrtví manželé, v roce 1895 Zkaženou krev a Paličovu dceru.
V Líšni zaznamenáváme velkou tradici
ochotnického divadla, jak ze strany samotných
obyvatel Líšně, tak ze strany účinkující. Ve dvalíšeňské noviny

cátých a třicátých letech minulého století,
vznikl divadelní kroužek vedený Dělnickou
tělocvičnou jednotou, vystupující pod názvem
Dělnické divadlo, jehož domovskou scénou se
stal Dělnický dům.
Podle dochovaných zdrojů se divadelní
činnost rozvíjela i během protektorátu, přestože byla činnost značně omezena nebo zakázána. Po válce se začala pozvolna obnovovat, ale
po Únoru 1948 se všechny organizace, tehdy
i divadelní spolek, musel podřídit ideologickému vedení KSČ a začal skomírat.
Dalším časovým horizontem pro činoherní divadlo byla padesátá a šedesátá léta, kdy se
pravidelně v Líšni divadlo hrávalo. V Líšni působilo amatérské ochotnické divadlo pod hlavičkou ZK. V roce 1957 byla obnovena divadelní scéna a působila v renovovaném Dělnickém
domě. V témže roce byla uvedena premiéra
Dundo Maroje. V lednu 1958 ochotníci pro děti nastudovali pohádku Dvanáct měsíců. V letech 1960 –1973 působil divadelní spolek při
ZKL a hrávaly se pohádky v Dělnickém domě
na Jamborově ulici.
Občané hojně navštěvovali ochotnická divadelní představení nejen proto, aby podpořili
kulturu, ale i z důvodu nezištných, protože divadelní spolky hledaly herce v řadách líšeňských občanů, tak se přišel podívat soused na
souseda, kamarádka na kamarádku.

O kvalitě nacvičených představení ochotnického divadla v Líšni i dobré úrovni hereckých výkonů svědčí především to, že se divadelní hry obyčejně opakovaly a to nejen v Líšni, ale
i v okolních obcích.
Vážení líšeňští spoluobčané, z podnětu
kulturních nadšenců a v rámci zachování tradic a kontinuity na naše předky, vznikl v měsíci
srpnu 2016 Líšeňský ochotnický divadelní spolek Marvánek. Jak už jsem předeslala, ochotnický spolek by rád navázal na základy činoherní divadelní tvorby v Líšni. Jeho posláním bude
na rozdíl od našich předchůdců, kteří se věnovali českým velikánům a buditelům, nastudovat hry z líšeňského prostředí a z líšeňské historie. Další naší motivací je vás občany pobavit,
připravit vám nevšední kulturní zážitky a proto
první nastudovaná hra bude komedie na motivy líšeňské pověsti. Průběžně vás budeme prostřednictvím Líšeňských novin informovat
o naší činnosti a už nyní vás co nejsrdečněji
zveme na premiéru v roce 2017.
Rádi mezi sebou přivítáme ty divadelní entuziasty, kteří chtějí poznat divadlo z druhé
strany ze strany herce.
Kontaktní adresa:
lanova.jaroslava@seznam.cz.
Zdroj: www.amaterskedivadlo.cz
Jaroslava Lánová za členy
Líšeňského ochotnického divadelního spolku Marvánek
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Aktivity pro seniory v Líšni
INFORMAČNÍ OKÉNKO
ROK RÉVY NA KOTLANCE - 13. 10. 2016 od 14 hodin

Srdečně Vás zveme na oslavu Dne seniorů a prvního roku fungování projektu Réva. Přednášky prof. MUDr. Hany
Matějovské Kubešové z FN Brno „Jak stárnout úspěšněji“ a pana PhDr. Lukáše Karneta o historii brněnských sídlišť,
doplněné o hudební vystoupení a občerstvení. Vstup a občerstvení zdarma.

SENIORSKÝ KLUB RÉVA - 20. 10. 2016 od 14 hodin

První, zakládací setkání nového Seniorského klubu Réva na Kotlance, Vašeho nového společníka. Přijměte prosím pozvání
na posezení u kávy a plánování věcí, které Vás baví, rádi je s Vámi prožijeme. Členství v klubu je zdarma. Těšíme se na Vás!

LÉKOVÁ PORADNA

Konzultace lékové problematiky, dotazy zodpovídá Ústavní lékárna IKEM.

EKOLOGICKÁ PORADNA

Rady z oblasti zahrádkaření a životního prostředí, dotazy zodpovídá EI Veronica.
Obě poradny jsou zdarma. Ptejte se osobně na recepci Kotlanky nebo e-mailem reva@kclisen.cz

ů

AKTIVITA

niorů

LEKTOR/KA

DEN

1. VĚDOMOSTNÍ
Angličtina pro seniory

J. Sobotková

středa

ČAS
10:30
12:00

Moravská architektura a její Brno
Mgr. Mlatečková 12. 10. 2016 17:00
Petrov – dominanta moderního města
sraz v
Depozitář MHD – Technické muzeum v Brně
18. 10. 2016 16:00
Prohlídka historických tramvají s průvodcem.
a
Rezervace nutná na recepci Kotlanky nebo reva@kclisen.cz.
17:00
Lidová tématika v českém výtvarném umění Mgr. Mlatečková 19. 10. 2016 17:00
Folklórismus v české výtvarné kultuře 19. a 20. století

2. KLUBOVÉ

Šachový klub

300 Kč/pol.
700 Kč kniha Kotlanka
30 Kč

Kotlanka

20 Kč

Holzova 4

30 Kč

Kotlanka

17:00

zdarma

Kotlanka

14:00

30 Kč

Kotlanka

úterý

14:00

pro členy

ÚMČ Jírova/
Dělnák

úterý
středa

17:00

zdarma

14:00

zdarma

Kotlanka
nám. Karla IV.

7. 10. 2016 16:00
21. 10. 2016
R. Maleňáková 21.10.2016 14:00

zdarma

kavárna ve
farním dvoře

Pravidelná setkávání Klubu seniorů
Taneční a volná zábava.
Tarokový klub
Vycházky do přírody s Klubem seniorů

K. Kabelka

Klas Líšeň - setkávání aktivních seniorů
Povídání o včelách a včelařích
Po stopách světců

I. Kolářová

Výroba šperků metodou Tiffany

MÍSTO

pondělí
úterý

K. Pelikán
J. Škraňka

Klub informatiky

VSTUP

70 Kč

Kotlanka

70 Kč

Kotlanka

50 Kč
pro členy

Kotlanka

3. KONDIČNÍ

pondělí 17:00
čtvrtek 10:00
pondělí a středa 10:00

Joga
Cvičení pro seniory
Zdravotní cvičení pro členy Klubu seniorů

čtvrtek

11:00

Kotlanka
středa
nám. Karla IV.
zdarma
14:00
Vycházky do přírody s Klubem seniorů
VÍCE INFORMACÍ O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
Klub seniorů
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Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804

líšeňské noviny

inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

6. OKTÓBERFEST
V LÍŠNI U FIDLEA

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

Vážení přátelé,
podzim v LCOS zpestří v pořadí již 6. ročník
OKTÓBERFESTU V LÍŠNI pořádaný našimi dobrými známými, kolektivem Restaurace U Fidela.
Velký výběr piv, speciály z minipivovarů, dobroty
připravované na pivu, obsluha v krojích a kapela,
to vše v pátek 14.10. Všichni jsme srdečně zváni.
V pátek 14.10. se také uskuteční zábavné
odpoledne s TESCOMOU u prodejny Drogerie a domácí potřeby. Děti zajisté potěší ská-

14.10.2016

kací hrnec a dospělé sleva 20% při nákupu
nad 500 Kč na všechny nezlevněné výrobky
Tescoma. Paráda J.
Podzimní novinkou v LCOS bude otevření pizzerie v prostorách nynějšího salonku Restaurace
U Fidela. Zahájení provozu se očekává v listopadu. Těšit se můžeme na stylové prostředí s kamennou pizza pecí, kde pro nás budou připravovat pizzu z pravých italských ingrediencí.
Na závěr dobrá zpráva pro všechny, kteří
chtějí začít běhat a ocenili by rady od od-

borníků. Kolektiv prodejny BIKEMAX organizuje tréninky pro začátečníky. Skvělá poloha
Líšně na okraji Brna nabízí ideální podmínky
pro trailové běhání mimo asfaltové cesty. Běh
nám pomůže získat kondici, zredukovat váhu,
vylepšit postavu a hlavně pozitivně působí
na psychiku. Základem pohodlného běhání
je kvalitní obutí a funkční ponožky, i v tom se
můžeme obrátit na kolektiv BIKEMAX, pomohou nám dobře vybrat. Více informací sledujte
na facebooku BIKEMAX.

LÉKÁRNA MASAROVA
ŘÍJNOVÉ VÝHODNÉ CENY
Cemio Kamzik 60 kapslí
Magne B-6 Forte, 50 tbl
Olfen gel, 100 g
Ibuoprofen AL 400 mg, 100 tbl
Nalgesin S, 20 tbl
Aspirin 20 tablet
Panadol Extra 30 tbl
Tantum verde 240 ml
Strepfen 24 pastilek
Mucosolvan sirup pro dospělé
Muconasal Plus nosní sprej
Coldrex 24 tbl
Corega fixační krém, 40 g
Cemio Včelka 30 kapslí
Rakytníkový olej, 60 tobolek
Celaskon 250 mg, 100 tbl
HERBADENT 75 g
bylinná zubní pasta s fluorem

299 Kč
169 Kč
129 Kč
109 Kč
109 Kč
89 Kč
73 Kč
199 Kč
159 Kč
99 Kč
89 Kč
109 Kč
89 Kč
139 Kč
359 Kč
99 Kč
89 Kč
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Nemáte čas či nevíte co stále chystat vašim ratolestem

na svačinku či oběd?
Nevadí! Přenechte vaše starosti nám.

NOVINKA

Nabízíme možnost pravidelné přípravy svačinových
či obědových balíčků z poctivých a kvalitních potravin.
Pošlete své ratolesti za námi, kde si sami mohou vyzvednout
balíček, který je plný vyváženého jídla.

Ostropestřec
+ houba Reishi
játra, detoxikace,
krevní oběh
AKCE PRO MAMINKY
Bepanthen Sensiderm, 50 g
Bepanthen Care mast, 30 g
Nurofen Suspenze, 100 ml
Nutrilon 2, 3, 4 - 3×800 g
Sunar 2, 3, 4

279 Kč
129 Kč
89 Kč
897 Kč
219 Kč

www.sklizeno.cz/lisen
HAPPY HOURS
20% SLEVA NA VŠE
PONDĚLÍ–ČTVRTEK
14–17 HOD

u

14.10.
OKTÓBERFEST
V LÍŠNI

11.10.–30.10.
ZVĚŘINOVÉ HODY

Více informaci u nás na prodejně,
případně zašlete email
s dotazem „Zdravé svačinky“ na:
lisen@sklizeno.cz.

fid
ela

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

CE
RESTAURA

Příklad: Hovězí guláš 119 Kč
po slevě 99 Kč.
Starobrno 11° 30 Kč
po slevě 25 Kč.

Říjen 2016

24.10.–30.10.
TÝDEN ŘÍZKŮ

centrum

NOVĚ

Drogerie a domácí potřeby

NA PRODEJNĚ

14.10.2016
TESCOMA
sleva -20%
při nákupu nad 500Kč
na nezlevněné zboží
- zábava pro děti
skákací hrnec TESCOMA
- zdarma pro zákazníky
DD centra

při nákupu značky NIVEA
nad 399Kč dostanete ZDARMA
velikou nákupní tašku NIVEA

BĚŽECKÁ OBUV
BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po-So: 8.00 - 20.00 hod.

Školství

ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Holzova

Vystoupení ŠOKu ZŠ Novolíšeňská
v televizním pořadu Dobré ráno
Základní škola Novolíšeňská se svým Školním Odborným
Klubem (ŠOK) přijala pozvání České televize do pořadu Dobré ráno. Vysílání proběhlo dne 7. 9. 2016 živě z brněnské ZOO
v brzkých ranních hodinách. Bývalí i současní žáci pod vedením paní učitelky Pejčochové zde vystoupili ve čtyřech vstupech.
V prvním vstupu jsme se zaměřili na hlavní téma pořadu
„Fata Morgána“. Tento jev, který je spojen s lomem světla, jsme
vysvětlili pomocí dalších pokusů s optikou.
Ve druhém vstupu jsme využili prostředí zoologické zahrady a přinesli si kupované i vlastnoručně vyrobené fyzikální
hračky se zvířecí tématikou.
Předposlední vstup jsme věnovali pro změnu elektřině.
Hlavním exponátem bylo elektricky vodivé těsto, ze kterého
jsme připravili několik jednoduchých elektrických obvodů.
Jedná se o novinku, se kterou jsme poprvé letos v srpnu vystupovali na „Veletrhu nápadů učitelů fyziky“.
V posledním vstupu jsme ukázali několik vybraných pokusů z fyzikálně-kouzelnického představení „Čaroděj ze země
AKIZYF“. Za záludné otázky si ke konci vystoupení moderátor vyzkoušel fyziku na vlastní kůži. Posadili jsme ho totiž na
Fakírovu židli s více než tisícem ostrých hřebíků.
Na závěr pořadu jsme měli možnost zúčastnit se komentovaného krmení žiraf spolu s moderátory. Pro ZŠ Novolíšeňskou to bylo symbolické zakončení účinkování v tomto pořadu. ŽI-RA-FA je totiž název jejího školního vzdělávacího
programu.
Velice nás těší, že se stále i jako bývalí žáci můžeme podílet
na prezentaci naší základní školy. Dobře si rozumíme i se současnými žáky. V tomto případě jsme vystupovali s Luckou
a Lindou Rozprýmovými, Natálkou Novákovou a Víťou Urbanem.
Za bývalé žáky ZŠ Novolíšeňská:

Věra Fabíková, Ondřej Hladík,
Michaela a Daniela Nováková

Nový školní rok na ZŠ Holzova
Rozrůstáme se, stěhujeme se, zvelebujeme, učíme se, přemýšlíme, vymýšlíme, tvoříme, pomáháme si, pomáháme, hrajeme, hrajeme si, zpíváme, běháme, skáčeme, plaveme (v bazénu),
bavíme se, smějeme se…
Na Pohanču se třeťáci opět nevešli, tudíž se stěhovali na Holzovku. Přivítali jsme u nás i hodně nových žáků z jiných škol,
nejvíc pak z Podolí. Ovšem především naše prvňáčky, budoucí
opory týmu „Holzovka“. Aby se jim všem v novém prostředí líbilo, připravili jsme pro ně nové, kvalitně a moderně vybavené,
krásně barevné třídy. Dále mohou spolu s ostatními žáky využívat naše už tradiční „taháky“ – horolezeckou stěnu, boxovací
pytle, pingpongové stoly a relaxační kout. A na všechny plavce
čeká nedávno zrekonstruovaný bazén. Celý školní rok budou
provázet nejrůznější zajímavé akce, akční výlety, lákavé aktivity,
zábavné programy a milá setkání.
Ovšem něco bude v tomto období opravdu výjimečné. Hlavní indicií pro to se stalo číslo 200. Rozklíčujeme: před 120 lety na
Pohankové a před 80 lety na Holzové šly děti poprvé do nové
školy. Moc se těšíme, že všechny vás, absolventy a přátele školy,
pozveme na vzpomínkovou i ryze současnou oslavu s pestrým
a zajímavým programem spojeným s důkladnou prohlídkou
obou „stařenek“
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.
Mgr. Stanislav Holubář

Burza středních škol
Závěrečná fáze vzdělávání na základní škole se nese ovzduším starosti rodiny o budoucnost dítěte a přemýšlením nad tím,
jak zvolit vhodnou střední školu, která odpovídá jeho zájmu,
nadání, schopnostem, touze v životě něco dokázat, někým „být“
a přitom splnit očekávání rodičů. Už v 8. a 9. třídě si vlastně ani
ne patnáctiletí často vybírají životní profesi.
Na naší škole rozvíjíme předpoklady ke zvýšení váhy kariérního poradenství, které by poskytovalo během posledních dvou
ročníků individuální pomoc jak nerozhodnutým žákům, tak
jejich zákonným zástupcům. V prvé řadě potřebnými informacemi o nabídce a nárocích studijních programů jednotlivých
škol.
Každoroční příležitostí k oživení, případně vyvolání zájmu
o vhodné studium a obory je osvědčený „školní veletrh v malém“
– tradiční „Burza středních škol“, která se koná před brněnským
Veletrhem středních škol (25.–26. 11.) Letos se uskuteční 7. listopadu v jídelně ZŠ Holzova, v loňském roce se jí zúčastnilo přes
30 zástupců různých typů státních a soukromých středních škol.
Žáci 8. a 9. tříd byli spolu se svými rodiči při setkáních a rozhovorech podrobně informováni o studijních oborech, přijímacím
řízení, atmosféře na škole a o možnostech další profesní orientace a uplatnění absolventů.
První přihlášky na umělecké a sportovní školy se odevzdávají už v listopadu, lednové „talentovky“ budou následovat a letos nově jednotné státní přijímací zkoušky v dubnu formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její
aplikace prověří vynaložené úsilí všech zúčastněných, ale především míru odpovědné volby samotného žáka.
Mgr. AlexandraVokřálová
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ZŠ Horníkova

Fotogalerie ze škol

Novinky na ZŠ Horníkova
Prázdniny utekly jako voda a žákům, jejich rodičům i učitelům opět začal nový školní rok. Jistě se nikdo z nich nemohl
dočkat prvního září. Před osmou hodinou ranní se to před
ZŠ Horníkova hemžilo nedočkavými dětmi, které se s radostí
ve tvářích chystaly přivítat nový školní rok. Po slavnostním
projevu ředitele Mgr. Romana Burdy se na hřišti školy třikrát
ozvalo zvolání „ahoj“, čímž byl školní rok 2016/2017 zahájen.
Zvláštní pozornost byla věnována prvňáčkům, kteří do
svých tříd odešli pod dohledem svých patronů, žáků devátého
ročníku. Mezi nově příchozí jsme také přivítali žáky šestého ročníku výběrové třídy s rozšířenou výukou matematiky
a anglického jazyka.
V letošním školním roce se setkáme s řadou novinek. Za
všechny uvádíme, že proběhne přijímací řízení do výběrové
první třídy, opět zaměřené na výuku anglického jazyka a matematiky. Všichni žáci se budou v hodinách setkávat s prvky
metody CLIL. Osmáci a deváťáci budou mít hodinu anglické
konverzace s rodilým mluvčím.

Na ZŠ Horníkova doprovodili prvňáčky do tříd jejich patroni z devátých
ročníků.

Na našich webových stránkách se dozvíte více. Sledujte aktuality, které se objeví ihned po otevření www.zshornikova.cz.
Všem žákům i učitelům přejeme pohodových deset měsíců
a především radost z nových zážitků, které je v tomto roce jistě
čekají.
Mgr. Štěpán Jirků

Cirkus LeGrando na ZŠ Horníkova
Letos žáci druhých ročníků naší školy zahájili školní rok
netradičně. Ještě si ani nevybrali místa v lavicích a už se pustili
do ochutnávky cirkusových disciplín. Cirkus LeGrando, který
„zavítal“ do naší školy, je volnočasová aktivita střediska volného času Lužánky.
V prvním dni se všichni účastníci třídenních aktivit prostřídali na jednotlivých disciplínách v podobě artistického
umění: balancování na veliké kouli, chůzi po laně. Vyzkoušeli
i trapéz, chcete-li hrazdu. Proměnili se na kouzelníky, akrobaty, fakíry.
Následovala dvoudenní tvrdá práce, trénování a vymýšlení
závěrečného vystoupení pro naše spolužáky z prvního stupně.
Odpoledne dětské snažení, trénovaní a plné nasazení všech
zúčastněných vyvrcholilo programem pro rodiče a známé.

Zábavu hned po zahájení školního roku obstaral na ZŠ Horníkova Cirkus
LeGrando.

Vážení absolventi a přátelé školy,
dovolujeme si vás pozvat na oslavu 200 let škol ve Staré
Líšni (Pohankova 120 let, Holzova 80 let), která se bude
konat v sobotu 12. listopadu 2016.
Začátek doprovodného programu bude v 10:00 v budově
na Holzově 1.
Všechny srdečně zveme!

Naši malí artisté byli odměňováni spoustou bouřlivých potlesků, hlasitého povzbuzování a výkřiků „BRAVO!“
Nezapomněli jsme ani na trenéry, kteří od svých svěřenců
dostali spoustu krásných obrázků, pozitivní slovní hodnocení,
květiny a obří čokoládové pohlazení. Závěrem lze zhodnotit
náplň akce jako velký přínos pro malé školáky do začátku školního roku.
Zábavný začátek školy je jistě překvapil a přinesl pohodu
do poprázdninového zapojení se do školních povinností.
Mgr. Michaela Selingerová

líšeňské noviny
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Stalo se

Začátek září a ve všech školských zařízeních
se pilně připravuje nový školní rok. I u nás

další rok otevírací party v pátek 7. října, kde
se můžete těšit na karneval s vystoupením
Capoieristů.
26.–30. 10. podzimní prázdniny – pobytová
akce v přírodě s klubem VeSPOD, přespávačka v Salesku s Oratoří.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

V letošním roce pro vás, mimo pravidelné
aktivity, připravujeme:
22. 10., 16.00–18.30 hod.
Podzimní salesková burza
3. 11. – Uspávání broučků
v Salesku, jako každým rokem, jsme pro vás
připravili odpoledne plné her a soutěží, abychom Vám zpříjemnili a zjednodušili zápis

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Co víme o duši

do našich kroužků. Nyní už v plné parádě vše
probíhá, jak má. Jsme rádi, že zůstáváte s ná-

mi. Zde pár fotek z nedělního odpoledne zápisů.

Přednáší Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. emeritní profesor FSS MU
v Brně. Stručný výklad
názorů na existenci duše
– v kontextu dvou protikladných názorů – materialistického, který duši považuje jen za
funkci mozku či produkt mozkové činnosti,
a idealistického, pro který je duše samostatnou skutečností.
Za realistickou lze považovat kvantovou teorii vědomí a duše, která uvažuje o vztahu
mozku a duše jako o dvou propojených skutečnostech, které v živém těle existují ve vzájemných vztazích, ale duše může existovat
i bez závislosti na těle, jak objasňují nejen náboženské tradice, ale jak dokazují i současné
výzkumy např. nositele Nobelovy ceny za
medicínu Johna Ecclese, nebo teorie kvantové duše amerického prof. medicíny Stuarta
Hameroffa a britského prof. fyziky Sira Rogera Penrose.
Jejich komentované názory budou v přednášce předloženy ke kritickému zamyšlení.
Kdy: úterý 4. 10., 19.00 hod
Kde: klub VeSPOD

Papež František a jeho společenské
dopady

Chystáme pro vás
Kroužky a Klub rodičů již zahájily provoz.
Oratoř a klub VeSPOD zahájíme ve středu
5. října. Slavnostní otevření v Oratoři proběhne ve středu 5. října. S klubem přivítáme
8

Přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Již od prvních okamžiků,
kdy se stal argentinský
kardinál Bergolio papežem, bylo vidět, že s tímto
mužem „z druhého konce světa” přichází do katolické církve změna, ne-li přímo revoluce. Jeho

nepředstíraný zájem o obyčejného člověka,
sociální akcenty, starost o lidi na okraji společenského zájmu, o staré a nemohoucí mu
přinesla velké sympatie nejen mezi věřícími,
ale i mezi lidmi, kteří se k žádné víře nehlásí.
Papež František je současně pontifikem, který se zajímá o veřejné dění a snaží se do něj
z hlediska duchovního rozměru také aktivně vstupovat. V současné dramatické době
jsou aktuální také jeho výzvy k pokoji na
celém světě, ukončení válečných konfliktů
a k opuštění násilí, které se skrývá pod jménem Boha. Tato témata budou také součástí
přednášky Jaroslava Šebka.
Kdy: úterý 18. 10., 19.00 hod.
Kde: Sportovní sál

7 návyků pro harmonický život

Přednáší Ing. Radek Maňásek, podílel se na založení zastoupení FranklinCovey pro Českou
a Slovenskou republiku
v roce 2002 a od té doby
jako lektor a konzultant provází semináři
a poradenstvími celou
řadu klientů.
Proč výkonnost ještě neznamená naplnění.
Nechybí nám někdy prostý selský rozum?
Rozhodujeme o svých činech, důsledky našich činů jsou už ale řízeny principy.
Co jsou to principy? Jaké principy vedou
k harmonii?
Návyk 1: Buďte proaktivní
Přijímání zodpovědnosti za své chování, rozhodnutí a výsledky. Zaměření na to, co můžeme ovlivnit.
Návyk 2: Začínejte s myšlenkou na konec
Než moudrý člověk vyrazí na cestu, řekne si,
kam chce dojít.
Návyk 3: To nejdůležitější dávejte na první
místo
Zaměření na priority a realizace důležitého
před naléhavým.
Návyk 4: Myslete způsobem výhra – výhra
Už naši předkové říkali: „Přej a bude ti přáno.“
Návyk 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom
být pochopeni
Vyslechnout druhého s respektem a také odvážně vyjádřit svůj názor.
Návyk 6: Vytvářejte synergii
Není něco lepšího než prostý kompromis?
Návyk 7: Ostřete pilu
Každodenní obnova sil ve všech oblastech
života.
Kdy: úterý 1. 11., 19.00 hod.
Kde: klub VeSPOD

Minigalerie Salesko „Dobrý den“

Nestihli jste ještě výstavu obrázků brněnské
výtvarnice a publicistky Jaroslavy Fišerové?
Určitě si ji nenechte ujít! Veselé obrázky,
hrníčky a květináče Vám zaručeně spraví náladu! Výstava se koná v Salesku do 30. 10.
líšeňské noviny

První školní měsíc je za námi a tím jsme se nezadržitelně dostali k podzimu… A co nás v novém měsíci říjnu vlastně čeká?
V podzimních měsících opět pokračujeme oblíbenými přednáškami Jany Mlatečkové o Moravské architektuře a jejím
Brně, stejně jako cyklem Vážná hudba na zámku. Avšak připravili jsme si pro vás také nový přednáškový cyklus na Kotlance
opět v podání paní Jany Mlatečkové, tentokrát půjde o Lidovou tematiku v českém výtvarném umění.
V říjnu se můžete těšit také na divadelní představení „Lakomec“, výstavu nebo na vyvrcholení podzimu pro děti v podání
Halloweenu.
Touto cestou děkujeme také partnerům Líšeňských hodů 2016. Hlavními partnery akce byli SAKO Brno, a. s., SUEZ Využití
zdrojů a. s., MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. a Morys s.r.o.. Speciální dík patří
rodině Belcredi.

Divadelní spolek Slavkov u Brna: Lakomec

(sobota, 22. 10. 2016, 19.00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Zamilovaný Kleant, zamilovaná Eliška a hamižný Harpagon. To je ústřední trojice rodinného příběhu, který stvořil Molière
před více než 300 lety. Nestárnoucí komedie stále baví publikum Harpagonovou zaslepenou myslí, touhou po penězích,
pro které je schopen obětovat štěstí i své rodiny. To však ještě netuší, že se na scéně objeví ztracená truhla s jeho úsporami,
která celý děj obrátí…

Drazí senioři,

srdečně vás zveme na první, zakládající setkání Seniorského klubu Réva na Kotlance, a to dne 20. 10. 2016
ve 14 hodin. Klub je zde pro vás, kteří nechcete sedět jen doma, ale přejete si být aktivní, scházet se s vrstevníky, dozvědět se něco nového, besedovat a bavit se. Přijměte, prosím, pozvání na posezení u kávy
a plánování věcí, které vás baví, rádi je s vámi prožijeme. Členství v klubu je zdarma.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
4. 10. (út), 18.30 – Svět očima Tomáše Kučery – výstava
7. 10. (pá), 19.30 hod. – Cimbálová muzika Líšňáci s hostem
12. 10. (st), 17.00 hod. Moravská architektura a její Brno II:
Petrov – dominanta moderního města
13. 10. (čt), 18.00 – Vážná hudba na zámku: Dechové
nástroje

19. 10. (st), 17.00 – Lidová tematika v českém výtvarném
umění: Folklorismus v české výtvarné kultuře 19. a 20.
století
23. 10. (ne), 16.00 – Halloween

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

Fotohádanka
Přestože máme všichni pocit, že známe
Líšeň jako své boty, tak se zde najde spousta
míst, kterých jsme si nikdy nevšimli nebo
kolem nich chodíme, aniž bychom zvedli oči
anebo je prostě jen bereme jako úplně samozřejmé a nezajímavé. A to byl důvod vzniku
fotohádanky, abychom se na Líšeň podívali
jinýma očima a ještě tak rafinovaně, abychom přiměli ostatní přemýšlet a pátrat zábavnou formou.
Fotohádanka jako taková svou podstatou
patří mezi klasické hádanky nebo chcete-li
hlavolamy, ale i přesto v ní nejde až tak o to,
aby si nad ní někdo „lámal hlavu“, ale spíš
abychom objevovali místa, která neznáme
anebo naopak místa, která známe a ukazovali je ostatním z jiných úhlů pohledu. Občas
jsme při uhodnutí potom překvapeni, že takové místo v Líšni vůbec je nebo naopak jsme
si nevšimli, že budova, kolem níž denně chodíme, disponuje třeba soškou či nápisem. Ač
se to nezdá, tak i na známá místa, kolem
nichž denně procházíme, lze nahlížet z jiných úhlů pohledu. Často se stává, že všichni
jsme místo někdy někde viděli, ale nikdo si
nemůže vzpomenout, kde to bylo a pomocí
tipování a nápověd autora pomalu dospějeme ke správné odpovědi.
líšeňské noviny

Abychom Vám přiblížili fotohádanku
ještě více, tak si dovolujeme přiložit jednu,
která nám dala asi nejvíce zabrat, protože
každý ji někdy někde viděl, ale nikdo si nebyl schopen vzpomenout, kde přesně to bylo. Můžete si tedy taky zkusit, jestli místo
uhádnete. Pokud ne, tak správnou odpověď
najdete na straně 10 tohoto vydání. Autorkou této fotohádanky je paní Jiřina Juřičková.
A jak taková fotohádanka funguje?
V rámci skupiny Foto – Líšeň, jež je
umístěna na sociální síti Facebook,
vložíte svou fotohádanku do hlavního
příspěvku na hlavní stránku, následně pak ostatní vkládají své tipy na
odpovědi do komentářů pod fotohádankou, přičemž první správná kompletní odpověď vyhrává. Vítěz fotohádanky se pak automaticky stává
autorem následující fotohádanky. Jediné omezení spočívá v tom, že další
fotohádanka musí být zveřejněna do
pěti dnů ode dne předání „štafety“,
tedy ode dne uhodnutí fotohádanky.
Pokud by došlo k tomu, že do dvaceti
čtyř hodin od vložení fotohádanky
stále není známá správná odpověď,
tak je možná nápověda ze strany jejího autora.

Hledání míst na fotohádanky nebo hledání odpovědí na ně nám tedy, jak vidíte,
dává krásnou příležitost k objevným výpravám po Líšni a jejím okolí. Budeme moc rádi,
když se zapojíte a pomůžete nám objevovat
v Líšni místa známá či neznámá.
V příštích číslech Líšeňských novin budete mít možnost zapojit se do fotohádanky
i Vy, milí čtenáři.
Za Foto – Líšeň, z.s.
Mgr. Tereza Vašíčková, členka spolku
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Fotohádanka – vyluštění

Krajské finále družstev v baby tenisu

TC-MJ TENIS Líšeň – krajským přeborníkem

Správná odpověď na fotohádanku:
jedná se o poštovní schránku...
…kterou naleznete v Mariánském údolí
na tomto místě:

Po sobotních utkáních a losu bylo jasné,
že naše „B“ družstvo má za soupeře TK
Znojmo a „A“ družstvo čekal SKT Tišnov.
V nedělním ránu se našim družstvům dařilo. Áčko si v sestavě Sam Šichtař, Ondra
Grois, Karolína Valentová a Tobiáš Čank bez
větších problémů poradilo s Tišnovem 6:0.
Béčko nastoupilo ve stejné sestavě jako v sobotu a nedalo žádnou šanci TK Znojmo, také
vyhrálo hladce 6:0. V semifinále čekalo naše
družstva vzájemné měření sil a jedna věc byla před tímto zápasem jistá, že náš oddíl bude
ve finále. Z vítězství a postupu do finále se
nakonec radovalo „A“ družstvo 5:1.
Ve finále se naše družstvo utkalo s TC
Brno. Utkání začalo pro naše družstvo výborně. Sam si po výborném výkonu poradil
se Šnajdrem 6:3. Druhý bod přidal Ondra
vítězstvím nad Maňáskem 6:0 a do třetice se
naši radovali z vítězství Tobiáše nad Rundervoortem 6:1.
Čtvrtý rozhodující bod mohla přidat Karolínka, ale
ta nakonec po boji
prohrála 5:7 a dala
TC Brno šanci. Ve
čtyřhrách se prosadily oba naše
páry a daly výsledku konečnou podobu 5:1. Vítězství

znamenalo nejen titul krajského přeborníka,
ale také postup na MČR 2016 do Prostějova.
V zápase o třetí místo se pokoušelo naše béčko vylepšit i tak úžasný výsledek. V zápase
proti Jihlavě nebylo favoritem, ale bojovalo
do konce. V zápase jedniček si Jarda nedokázal poradit s razantní hrou Lebruškové a prohrál 2:6. Lukáš nezvládl koncovku a prohrál
se Svítilovou 5:7. Darek nenavázal na výborné výkony z předešlých zápasů a prohrál 3:6.
Jediné vítězství našich přidal Jakub, který
vyhrál 6:3. Jihlavě stačilo vyhrát jednu čtyřhru a to se jí také podařilo a dala výsledku
konečnou podobu 4:1. Čtvrté místo je pro
naše „B“ družstvo velkým úspěchem.
Všem hráčům a hráčce děkuji za vzornou
reprezentaci našeho oddílu. Poděkování
patří i oběma kapitánům Míše Judové a Tomáši Prokopovi.
Michal Juda, (redakčně zkráceno)

inzerce

HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE
original sestava dle D. Rodrigues
formou individuální výuky – 5 lekcí

Brno-Líšeň, Kotlanova 7
www.facebook.com/fitclubvalerie
www.fitclubvalerie.cz

Brambory na uskladnění z Vysočiny

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

Informace a objednávky:
605 258 897, 605 547 360

Levné masáže Líšeň
Bednaříkova 1a
628 00 Brno-Líšeň
tel. 604 833 681
• provozní doba
dle objednávek
• bezbariérový přístup

prodej
zde

Albert

bus č. 56

ht t p: //masa ze - j i r i - jenys.webnode.c z

Inzerci do Líšeňských novin přijímá: Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno-Židenice
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
Plošná inzerce: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH (šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
Řádková inzerce: 110 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
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inzerce

Navštivte nás

LÉKÁRNA pod Klajdovkou
Horníkova 34, Brno-Líšeň

Otevírací doba:

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

tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.cz
Proti chøipce a nachlazení: Olynth HA 0,1 % + dárek – 95 Kè, Paralen Grip
horký nápoj – 135 Kè, Hlíva ústøièná s rakytníkem 60 kps 1+1 – 345 Kè.
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 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.
 Hledám byt v lokalitě venkova, nebo menší RD. T: 606 158 288.
 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

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

 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!

Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová,
značková a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů.

 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.
 VOLNÁ MÍSTA – hledáme pracovníky úklidu na polikliniku Líšeň – Horníkova. Práce na DPP. Pracovní doba 10–18 h. nebo 15–18 h., pondělí–pátek,
65 Kč/hodina. Volejte: 730 527 647, email: martin.zemanek@olman.cz.

Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

 Bezpečnostní služba přijme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň,
vhodné pro ID a SD, podmínkou práce s PC. Nabízíme mzdu až
80 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis. Kč. Tel.: 773 087 670.

 Ke koupi sháníme dům v Líšni. RK nevolat. TEL. 605 514 210.
 Hledáme na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo SMS: 728 945 527.

OPĚT OTEVŘENO

ZAHRADNICTVÍ

Bělohorská 102

Po - Pá: 8:00 - 18:30
So: 8:00 - 18:00
Ne: 9:00 - 17:00

511 146 600

e-mail: zahradnictvi-julianov@nekolny.cz
• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

STAÈÍ

ZAVOLAT

• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ

E

ÁM
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
ÁSTU
Z

70.000 KÈ
840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

líšeňské noviny
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Líšeň se v mezinárodní
konkurenci neztratila
První zářijový víkend odehráli hráči SK Líšeň U11 velmi kvalitně obsazený třídenní turnaj Eon Cup v Českých Budějovicích.
V konkurenci 48 týmů, mezi kterými figurovaly všechny naše
prvoligové a druholigové celky (Zbrojovka, Plzeň, Bohemians, Slavia či Liberec), ale taky evropské velkokluby jako například Dortmund, Monako (naši kluci remizovali s AS Monako 2:2) a Slovan
Bratislava, který porazili 2:1! O konečné umístění sehráli Líšňáci
utkání s Libercem, kdy podlehli 0:1 a obsadili tak 26. místo. Trené-

TAROKOVÝ KLUB LIŠEŇ o.s.

BRNO-LÍŠEŇ

pořádají

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

VIII. ROČNÍK TAROKOVÉHO TURNAJE
v sobotu 22. října 2016
v sále líšeňské radnice Jírova 2, Brno-Líšeň

ři si pochvalovali hlavně nezměrnou bojovnost kluků a jejich časté,
oku lahodící kombinace. „Po herní stránce jsme se všemi soupeři
drželi krok a nikdo nás vyloženě nepřehrál. Nepovedly se pouze
dva zápasy a to proti Vrchovině a proti Prostějovu, ale koncentrovat se a hrát naplno s ohledem na třídenní maraton asi ani nešlo,“
zhodnotil turnaj asistent trenéra Martin Vičar. Sestava úspěšného
týmu: Maňas, Klímek, Crha, Hochman, Čábelka, Sýkora, Kratochvíl T., Kratochvíl M., Luka, Vičar, Keprt, Vodička. Kluci, gratulujeme!
Michal Šebela

Přihlášky: telefonem 608 353 682, osobně 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
(2×10,–; 3×5,–; 5×2,–; 5×1,–), po odehrání každého kola se
peníze vracejí
Ceny: vítěz turnaje obdrží pohár věnovaný starostou Líšně,
každý účastník obdrží cenu, vítěz čtvrtého kola obdrží karty, zvláštní ceny dostanou: nejstarší účastník, nejlepší žena
a domácí hráč
Program:
8.00–9.15
prezentace, losování, rozprava k pravidlům
a svačina
9.15–9.30
turnaj zahájí starosta Mgr. Břetislav Štefan
9.30–14.00 4 soutěžní kola po 60 minutách
s přestávkou 10 minut
14.00–15.00 oběd
15.00–16.00 vyhlášení výsledků a předání cen
Doprava: z hlavního nádraží tramvají č. 8, vystoupíte na zastávce Jírova, ze Staré Osady autobusem č. 55 nebo 78 na zastávku Jírova, GPS souřadnice 49°12´28.548´´N, 16°41´9.742´´E
Těšíme se na shledání s vámi.
Za pořadatele: Vladimír Havlíček, Marcela Veselá, Ing. Karel Kabelka

SK Líšeň v říjnu na domácích hřištích
So 1. 10.
Muži A – Hulín 15.00, ženy – Tasovice
10.00, U 15/14 – H. Brod 10.00/11.45,
U 10A – Svratka C 11.30, U 7A – Lokomotiva 9.00, U 7B – Chrlice 10.00
Ne 2. 10.
Muži B – Kunštát 12.30, muži C – Obřany
15.00, U 13/12 – Jihlava 10.00, U 12B –
Start 14.00, U 11A – Start 9.00, U 11B – St.
Lískovec 10.30
Út 4. 10.
U 12B – Lokomotiva A 16.30
Čt 6. 10.
U 8A – MS 16.00, U 8B – Sparta C 16.30
So 8. 10.
Ženy – H. Heršpice B 10.00, U 10B – Bosonohy B 10.00, U 8A – Medlánky C 10.30,
U 8B – Bílovice 10.30
Ne 9. 10.
U 17/16 – Zbrojovka 10.00/12.15, U 11A

– Kohoutovice A 9.00, U 11B – Kohoutovice B 10.30
Po 10. 10.
OB – Slovan 18.00
Čt 13. 10.
U 8A – Slovan 16.00
So 15. 10.
Muži A – Zlín B 14.30, U 19 – Třinec 10.00,
U 11A – Rajhrad 10.00, U 11A – ČAFC
12.00, U 9A – Rajhrad 10.00, U 9A – ČAFC
12.00
Ne 16. 10.
Muži B – Svratka 12.30, muži C – Svratka
B 15.00, U 13/12 – Sparta 10.00, U 12B –
Lokomotiva C 14.00, U 10A – Bystrc 12.00,
U 9A – Bystrc 9.00, U 9B – Jundrov 10.30,
U 7A – Kohoutovice 9.30, U 7B – Slatina
10.30
Pá 21. 10.
U 10B – Soběšice 16.00, U 7A – U 7B 16.30

So 22. 10.
Muži A – Vel. Meziříčí 14.30, ženy – Jevišovice 10.00
Ne 23. 10.
Muži B – Dobšice 12.00, muži C – Jundrov
14.30, U 13/12 – Slovácko 10.00, U 8A – Bílovice 9.00, U 8B – St. Lískovec 10.00
Pá 28. 10.
U 10A – Lokomotiva 10.00, U 7B – Kohoutovice 10.30
So 29. 10.
U 19 – Prostějov 10.00
Ne 30. 10.
U 17/16 – Kroměříž 10.00/12.15, U 9A –
Kohoutovice 9.00, U 9B – Kohoutovice B
10.30
Upřesnění: U 15/14/12/13 – hrají utkání
v Podolí u Brna, přípravky v TCM Mariánské údolí v Líšni.
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