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Líšeò po roce opìt roztanèily líšeòské hody

ři dny od pátku 1. září do neděle 3. září 2017 patřily tradičním
Líšeňským hodům, které poprvé zakončil slavnostní koncert
Cimbal Classicu.
Začátek Hodů se nesl v duchu páteční Předhodové zábavy
1. září, která již tradičně začínala na náměstí Karla IV. stavěním
máje a pokračovala průvodem na Jírovu, který letos vedlo Divadlo
Kufr. Večer na Jírově i přes deštivé počasí roztančily kapely Golden
Delicious, Paul & Joe, Aivn’s Naked Trio a večer zakončila Olga
Lounová.
Sobotní program 2. září byl zahájen hodovým průvodem z ulice Kubelíkovy a pokračoval směrem na náměstí Karla IV., kde po
hodové mši předal starosta Líšně Břetislav Štefan stárkům hodové
právo, čímž mohla začít pravá hodová veselice včetně stárkovského
sóla a večerní zábavy. Nechyběl ani program pro děti, které se
mohly učit žongléřským kouskům s Divadlem Kufr, nebo se mohly
projít ulicí Pohankovou s obřími postavami Dell Arte a s chůdaři
v podání Divadla Chůdadlo.

Slavnostní tečkou na závěr se v neděli 3. září stal výroční koncert Cimbal Classicu, který se i přes nesnáze způsobené počasím
odehrál místo původně plánované zámecké zahrady Belcredi na
Dělňáku. Ačkoliv pod vlivem velkého zájmu téměř praskal ve
švech, doufáme, že jste si jej jakožto diváci náležitě užili, a potkáme
se opět příště, třeba již za pěkného počasí v zámecké zahradě.
Tímto bychom zároveň chtěli poděkovat všem návštěvníkům
za účast, dále všem partnerům a v neposlední řadě rodině Belcredi
za laskavé svolení k využití prostranství před zámkem.
Denisa Sobolová

Zprávy z radnice

Naše děti si užijí nové tělocvičny a jídelny.
Obec veřejnou soutěží ušetřila téměř 7 miliónů.
O prázdninách proběhla bezvadně a včas modernizace školní
jídelny, kuchyně a tělocvičen na ZŠ Novolíšeňská. Akce se připravovala dva roky a dobrá příprava se vyplatila. Včasná veřejná soutěž

zajistila, že se o zakázku ucházel dostatečný počet uchazečů. Z předpokládané částky 30 mil. Kč. vzešla vítězná
nabídka, která přinesla obci úsporu
7 mil. Kč. Vítězná firma PSK Group,
spol. s r. o. nabídla cenu 23 mil. Kč.
Podíl školství v rozpočtu
Projekt rekonstrukce a moderniMČ 2017
zace se týkal tří provozních pavilonů
školy: pavilonu tělovýchovy, pavilonu
jídelny s varnou a spojovacího krčku. Jeho předmětem je výměna
vnitřních instalací ve jmenovaných objektech, a to vody, kanalizace,
plynu a rozvodů elektrické energie a dále instalace nové VZT jednotky ve varně a v tělocvičně. Zároveň byla provedena modernizace povrchových úprav jednotlivých objektů, podhledů a stávajících dveří,
vše v původním rozsahu. V rámci obvodového pláště je navrženo
zvýšení zateplení a výměna výplní otvorů.
Školství je dlouhodobě naší prioritou a výsledky jsou znát. „Škola základ života“ pro nás není pouhou frází, a proto se snažíme vytvořit, co nejlepší podmínky a zázemí pro naše žáky.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou, v souladu se
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasování proběhne dne 20. 10. 2017 od 14.00 h do
22.00 h a dne 21. 10. 2017 od 8.00 h do 14.00 h.
Na území městské části Brno-Líšeň občané budou hlasovat v 19 volebních okrscích a to: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ
Masarova 11, okrsky 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova 1, okrsek 14009 na radnici Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ
Novolíšeňská 10, okrsek 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1
a okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5. Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn Oznámením
o době a místě konání voleb na Úřední desce ÚMČ, na obvyklých místech naší městské části a na stránkách ÚMČ
Brno-Líšeň na internetu www.brno-lisen.cz.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve volebních
okrscích městské části Brno-Líšeň budou volit voliči s trvalým pobytem v městské části Brno-Líšeň. Občané Líšně mohou volit i v jiných volebních okrscích na území České republiky, avšak na voličský průkaz. Dále mohou volit i mimo
území České republiky a to ve zvláštních volebních okrscích
zřizovaných při zastupitelských a konzulárních úřadech

České republiky podle podmínek uvedených v citovaném
zákoně.
Voličské průkazy se budou vydávat na ÚMČ Brno-Líšeň
v 1. poschodí, dv. č. 205 od 5. 10. 2017 do 18. 10. 2017, 16.00 h
osobně nebo volič může požádat o vydání voličského průkazu, ode dne vyhlášení voleb, písemným podáním s ověřeným
podpisem voliče doručeným na ÚMČ Brno-Líšeň nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. 10. 2017 do 16.00 h.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
požádat okrskovou komisi, (nebo předem i telefonicky na
ÚMČ, tel. číslo 544 424 855) o možnost hlasovat i mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.
Oprávněnost k účasti ve volbách prokazují občané okrskové komisi platným průkazem totožnosti (občanský
průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas, cestovní
průkaz).
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (dne 17. 10. 2017 – úterý, § 38 odst. 4
zákona).
Zveme všechny oprávněné občany k volbám a přejeme
nám všem, abychom zvolili svoje zástupce, kteří budou prospěšní Jihomoravskému kraji a občanům města Brna, městské části Brno-Líšeň i celé České republice.
Růžena Dračková
technicko-organizační pracovník ÚMČ Brno-Líšeň pro volby

Úřad městské části Brno-Líšeň přijme do pracovního poměru na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)

stavebního technika.

Požadujeme: SŠ, VŠ stavebního nebo právního zaměření. Písemné přihlášky včetně životopisu zasílejte na adresu
Úřad MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
Kontakt: Ing. Irena Sehnalová, tajemnice úřadu, tel. 544 424 814, mobil 606 691 019
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Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %

M

ěsto Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve
výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na
internetové adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor >
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města
Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována
v roce 2018, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. 2017 do 15. 10. 2017
a od 1. 12. 2017 do 15. 1. 2018. Žádosti na
předepsaném formuláři jsou přijímány na

Bytovém odboru na Malinovského nám. 3
nebo na úřadech městských částí, na jejímž
území se opravovaná nemovitost nachází.
Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše uvedené
internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr žadatelů
o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady
města Brna. O výsledku výběrového řízení
jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo
jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí

žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma. Finanční
prostředky čerpá žadatel dle konkrétních
účelů na základě faktur nebo paragonů, a to
po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu.
Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí
splácení formou měsíčních splátek. Poplatky
za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví
město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom
termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu
rozvoje bydlení mohou občané získat na
Bytovém odboru MMB na Malinovského
nám. 3, dveře č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245.
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Spolky a sdružení

Program Klubu seniorů BrnoLíšeň, z.s. na 4. čtvrtletí 2017

Komunitní zahrada LíZa
přijímá nové členy

Říjen 2017

Rádi byste pěstovali vlastní zeleninu v souladu s přírodním zahradničením bez chemie, ale nemáte kde?
V areálu dětského lesního klubu Kvítek v Líšni na Zlámankách
vznikla tento rok díky práci dobrovolníků a podpoře Nadace Partnerství a Nadačního fondu Avast komunitní zahrada LíZa, která je
otevřena široké veřejnosti.
Pěstujeme vlastní zeleninu jak na volných pěstebních plochách,
tak ve vyvýšených záhonech a těšíme se ze společné práce. Co se u nás
aktuálně děje, můžete sledovat na facebooku DLK Kvítek nebo na
webu www.lesnikvitek.cz.
Na příští rok máme ještě pár volných záhonků, takže pokud i vy
rádi zaboříte ruce do hlíny, dejte nám vědět na liza@lesnikvitek.cz.

3. 10.
10. 10.
17. 10.
24. 10.
31. 10.

Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – taneční zábava
ÚMČ Jírova – vystoupení dětí Sokol Líšeň
Dělňák – taneční zábava

Listopad 2017
7. 11.
14. 11.
21. 11.
28. 11.

ÚMČ Jírova – volná zábava
Dělňák – „Jubilanti“
ÚMČ Jírova – zdrav. přednáška – zdrav. pomůcky
Dělňák – volná zábava

Prosinec 2017
5. 12.
12. 12.
19. 12.
31. 12.

ÚMČ Jírova – Mikulášská nadílka
Dělňák – taneční zábava – Charlieho andílci
Dělňák – taneční zábava vánoční besídka
Silvestrovský pochod – začátek v 9.00 Mariánské údolí

Leden 2018: zahájení 9. 1. – ÚMČ Jírova – soubor Stará Líšeň
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu vycházky ve 14
hodin z nám. Karla IV., od listopadu ve 13 hodin. Každý čtvrtek je
zdravotní cvičení pro seniory od 9.00 hod. na Kotlance. Plavání pro
členy Klubu seniorů je každý pátek od 17.00 do 18.30 hod. (dvě skupiny) na ZŠ Holzova.
Všechny srdečně zveme. Zájemci o členství v KS se mohou přihlásit
v úterý v sále ÚMČ Jírova. Informace o divadelních představeních
a zájezdech rovněž každé úterý na Jírově ulici.
Klub seniorů Brno-Líšeň, z.s.
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KLUBOVÁ SETKÁNÍ – Místo konání: Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
ČTVRTEK 12. ŘÍJNA 2017 od 14.00 hod.
14.30–15.30 hod.: Genealogie pro začínající badatele

ČTVRTEK 26. ŘÍJNA 2017 OD 14.00 hod.
14.30–15.30 hod.: Co dokáže dobré jídlo

16.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

16.00–17.00 hod.: Kurz cvičení pánevního dna (1. lekce)

Beseda o tvorbě a tajemství rodokmenu s Petrem Škarvandou z Moravské
genealogické a heraldické společnosti s diskuzí.

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

16.00–17.00 hod.: Rehabilitační cvičení

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

ČTVRTEK 19. ŘÍJNA 2017 od 14.00 hod.
Seniorská akademie s Městskou policií Brno
a Městskou policií Rosice
14.30–16.00 hod.: Prevence násilné kriminality –

přednáška Luboslava Fialy, preventivně informační oddělení MP Brno.

16.30–17.30 hod.: Zvládání krizových situací, sebeobrana
– praktická výuka s Ing. Petrem Hubem, velitelem MP Rosice. Vhodný oděv s sebou.

AKCE
Středa 18. října 2017 od 17.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY NÁROD O SOBĚ

Putovní fotografická výstava Národní kroniky Charty 77 s Líšňáky zapojenými do projektu
Příběhy líšeňských pamětníků Kulturního centra Líšeň. Výstava potrvá do 6. listopadu.
Vstupné: zdarma pro všechny zájemce
Místo konání: prostor nad podzemní tramvajovou zastávkou MHD Jírova

Pátek 20. října 2017 od 17.00 hod.
ZLATÁ ŠEDESÁTÁ
TANEČNÁ ZÁBAVA KE DNI SENIORŮ

K poslechu a tanci hraje skupina Flash Band československé hity 60. a 70. let.
Vystoupí také taneční skupina Sokola Brno-Líšeň.
Místo konání: Dělňák, Klajdovská 28, Brno-Líšeň
Vstup: zdarma pro všechny seniory
Možnost rezervace na uvedených kontaktech.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Beseda s nutričními terapeuty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity o výživě
v seniorském věku s individuálním poradenstvím.
Teoretické seznámení s pánevním dnem a jeho poruchy. (Pouze pro členy Seniorského
klubu Réva.)

ČTVRTEK 2. LISTOPADU 2017 od 14.00 hod.
14.30–15.30 hod.: Sousedské vztahy v paragrafech
a malý Halloween
Beseda s odborníky Občanské poradny Dialog s diskuzí. I dýně budou...

16.00–17.00 hod.: Počítačová poradna

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

16.00–17.00 hod.: Kurz cvičení pánevního dna (2. lekce)
Praktický nácvik cvičení pánevního dna (posilování, relaxace) a správného držení těla
(Pouze pro členy Seniorského klubu Réva.)

Na uvedené akce a aktivity je pro seniory vstup zdarma. Členství
v klubu je bezplatné a poskytuje výhody spojené s účasti na
akcích klubu a slev na většinu akcí Kulturního centra Líšeň.

KONTAKTY A INFORMACE:

Kulturní centrum Líšeň CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: reva@kclisen.cz
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz

www.kclisen.cz
V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka, Kondiční
a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.
Provoz a program Seniorského klubu Réva zajišťuje Kulturní centrum Líšeň,
příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň finančně
podporuje městská část Brno-Líšeň. Na přípravě programu spolupracujeme
s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto
subjekty jsou zapojeny do projektu Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné
a dostupné volnočasové aktivity pro seniory.
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení přátelé,

21.10. / U FIDELA

na vyhlášené Rohozenské husy a kachny z rodinné
farmy na Vysočině. V prodejně Drogerie a domácí
potřeby zavedli další službu, kterou rozhodně oceníte když se vám rozbijí oblíbené boty. Už nemusíte
jezdit daleko, opravna obuvi je konečně tu.
Na závěr dovolte několik řádků k probíhající rekonstrukci na Masarově. Jak jste si mnozí mohli
všimnout, vedle LCOS se začalo již v září s terénními úpravami financovanými MČ Brno-Líšeň.
Navázalo se tak na opravu pasáže, kdy přišly
na řadu další chodníky a také volné prostran-

podzim je tu a s ním přichází i tradiční oslava zlatavého moku. Již 7. ročník Októbrfestu v Líšni se
uskuteční v sobotu 21.10. od 18hod v Restauraci U Fidela v LCOS. Spousta druhů piv a pivních
speciálů, pokrmy připravované na pivu, soutěže
a stylová obsluha budou zárukou skvělé atmosféry. Přijďte se pobavit, srdečně zve kolektiv U Fidela
a LCOS. Nezapomeňte na blížící se Svatomartinské hody, Sklizeno již nyní přijímá objednávky

ství, které nemělo zcela plnohodnotné využití,
snad jen když se v LCOS konaly kulturní akce.
Ty se ovšem pro svou velikost a bohatou účast
pomalu přesouvají do rozlehlejší a jen kousek
vzdálené rokle. Cílem tedy je vytvořit příjemné
prostředí pro volnočasové aktivity, místo pro setkávání a při tom mít vše na dosah. Prostranství
se zpevní, nainstalují se lavičky a vysadí zeleň,
která zkrášlí okolí a pomůže taky zadržet vodu
v zemi. Poděkování patří všem, kteří se na revitalizaci podílejí.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
ŘÍJNOVÉ VÝHODNÉ CENY
Bromhexin 12 KM, kapky 30 ml
Coldrex MAXGrip 10 sáčků
ACC long 20 tbl.
Mucosolvan 100 ml
Ambrobene sirup 100 ml
Muconasal plus 10 ml
Olynth 0,1% a 0,05%, 10 ml
Olynth HA 0,1% a 0,05%, 10 ml
Strepsils 24 pastilek
Sinecod sirup 200 ml
Otrivin menthol nos. sprej 10 ml
Persen forte 40 cps.
Magne B6 forte 50 tbl.
Olfen gel 100 g
Olfen náplasti 5 ks
Lepicol pro zdravá střeva 180 g
Voltaren forte 150 g
+ KROKOMĚR ZDARMA

75 Kč
149 Kč
159 Kč
109 Kč
69 Kč
89 Kč
75 Kč
91 Kč
109 Kč
115 Kč
99 Kč
189 Kč
157 Kč
119 Kč
189 Kč
219 Kč
349 Kč

17.10.
ANABIS

Konopné masti a oleje
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Sklizeno v Líšni
(zastávka Masarova)
Masarova 2407/7
628 00 Brno-Líšeň
lisen@sklizeno.cz
734 752 350
facebook.com/sklizenovlisni

h
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Svatomartinskou husu
nebo kachnu
z farmy Rohozná na Vysočině

7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

PRO MAMINKY A DĚTI
Paranit 100 ml + 100 ml
385,Rakytníček multivit. želatinky
70 ks
199,Sudocrem 250 g
229,Sterimar Cu sprej 50 ml
189,Bepanthen sensiderm krém
50 g
269,Rosalgin 10 sáčků
219,-

Již přijímáme objednávky
PIZZA Z KAMENNÉ PECE
nové druhy pizzy
v rámci Hot Tip

u

fid
ela

21.10.
OKTÓBRFEST V LÍŠNI

Nezapomeňte si u nás včas objednat

CE
RESTAURA

ZVĚŘINOVÉ
HODY

Říjen 2017

12.10.–29.10.

BURGER MĚSÍCE ŘÍJNA
DOUBLE BEEF AND PORK
CHEESEBURGER

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Nová služba: OPRAVA OBUVI
- čistírna oděvů
- opravna oděvů

VÝPRODEJ

- výroba klíčů
- broušení nožů

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 hod., So: 9–14 hod.

Spolky a sdružení
BRNO-LÍŠEŇ

TAROKOVÝ KLUB
LÍŠEŇ o.s.

pořádají

„Memoriál MUDr. Josefa Holze“

pod záštitou starosty Mgr. Břetislava Štefana
a Kulturního centra Líšeň

IX. ROČNÍK TAROKOVÉHO TURNAJE
v sobotu 14. října 2017
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:

z hlavního nádraží
ze Staré Osady
GPS souřadnice

Těšíme se na shledání s vámi
Brno-Líšeň

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

pořádá

PODZIMNÍ DĚTSKOU BURZU
14. října 2017 od 9.00 do 12.00
Dělňák Líšeň (Klajdovská 28)
Prodej dětského oblečení 0-15 let, boty, hračky,
kočárky, autosedačky, těhotenské oblečení...
Registrace pro prodávající od 2. 10. 2017
na www.pastelka.net
rozdělena do kategorií 0–4 roky a 5–15 let.

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

Máte problém s alkoholem nebo
hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit?
Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete
poradit?
Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby Brno z.ú. poskytuje
pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním
hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Jaké služby nabízíme? Bezplatně poskytujeme informace, sociální poradenství, ambulantní a následnou péči, jejíž součástí je terapeutický léčebný program. Dále je zde možnost sociálního bydlení, kterou mohou klienti
využít po alespoň tříměsíční abstinenci.
Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonním čísle
541 247 233 nebo emailem na adresu romana.dreslerova@akluby.cz.
Novinky lze sledovat na webových stránkách www.akluby.cz nebo
nás najdete na facebooku.

Líšeňský malíř
Miroslav Šimek
oslavil 85 let
10. srpna oslavil pan Miroslav Šimek významné životní jubileum.
Vztah k malbě a umění získal v mládí,
kdy pracoval jako návrhář vázanek
a brokátových látek. V Líšni žije již
šedesát let společně se svojí manželkou. Námětem se mu tak stala i líšeňská zákoutí a dominanty Líšně. S jeho
obrazy jsme se mohli seznámit na mnoha výstavách, ale velké množství se nachází i v zahraničních sbírkách. Jubilantovi přišli poblahopřát k narozeninám také zástupci naší městské části místostarosta
Jaromír Talpa a Jan Kozel.
Přejeme panu Šimkovi mnoho zdraví, spokojenosti a vitality do
dalších let a těšíme se na další setkání s ním i s jeho obrazy.
jp
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Školství

ZŠ Horníkova
Jak jsme v ZŠ Horníkova začali
24 sluníček jde poprvé do své třídy. Přivítala jsem je nejenom já, ale i náš kamarád maňásek Jiřík, a školní rok může
začít… Než jsme se rozkoukali, uběhly první školní týdny.
Hned na začátku jsme měli „adapťáček“ se školní psycholožkou Mgr. Jiřinou Juřičkovou, to abychom se jako třída lépe
poznali. Děti se také seznámily s předmětem Logika, který

vyučuje paní učitelka Milada Pytelová, vyzkoušely si i angličtinu. Ta bude probíhat i s rodilým mluvčím. Také už umí trefit
samy do třídy, sedět krásně v lavicích i na koberci a hlásit se,
když něco chtějí. A už dostaly i svůj první úkol. Prostě jim to
jde! Letos má naše škola tři první třídy. Já se těším na práci
v 1.A, ve třídě s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky
podle Hejného metody. Chtěla bych popřát nejenom svým
prvňáčkům, ale všem žákům, ať jdou do školy vždy s úsměvem,

ať se jim daří a zažijí s kamarády spoustu radosti z objevování
něčeho nového.

Mgr. Ivana Bartoňová

Horníci nebudou zahálet ani letos
Členové žákovského parlamentu Horníci, který pracuje na
ZŠ Horníkova, nebudou zahálet ani v letošním školním roce.
V červnu zhodnotili svoji celoroční práci a připravili plán na
nový školní rok. Ten bude možná trošku pozměněn – určitě
přijdou zajímavé nápady ze tříd. Ale všichni žáci vědí, že už teď
se mohou těšit na soutěž o nejhezčí dýni, stezku odvahy, vánoční diskotéku, veselý týden, MasterChef Horníkova 2018
a další akce.
Nejnáročnějším úkolem ovšem bude obhajoba titulu EKOŠKOLA. V rámci ekologických aktivit členové žákovského parlamentu vysvětlují našim nejmenším, proč je třídění odpadu
tak důležité, na podzim pomáhají organizovat sběr kaštanů,
dvakrát do roka sběr papíru, účastní se celostátní akce Ukliďme Česko. Věřme, že nejen členové žákovského parlamentu,
ale všichni naši žáci budou tak aktivní, že titul EKOŠKOLA
obhájíme.
Mgr. K. Hasoňová,
koordinátorka žákovského parlamentu

Pozvánka na pochod
7. října zveme všechny zájemce na turistický pochod na trase Útěchov – Babí lom – Lelekovice. Stejně jako v loňském roce
budou zajištěny svozové autobusy. Na stanovištích po trase
budou připraveny úkoly pro malé i velké.
Bližší informace na www.zshornikova.cz.

ZŠ Masarova

K

Konec starého projektu, začátek nového

e dni 31. srpna 2017 byl ukončen evropský projekt „Learning without limits“. Na jeho realizaci jsme pracovali celé
tři školní roky a navštívili jsme všech šest partnerských zemí.
Některé výjezdy byly jen pro vyučující, ale na mnoha byli
i žáci naší školy, kteří získávali zkušenosti nejen jazykové, ale
i kulturní. Jak už název projektu napovídá, záběr našeho projektu byl velmi široký a zabývali jsme se tématy inkluze ve školách, migrace za prací, hře ve výuce, novým IT nástrojům,

tradičním sportům jednotlivých zemí a mnoha dalším zajímavým oblastem.
S našimi teď už dlouholetými přáteli ze zahraničí se však
budeme potkávat i nadále, a to v projektu novém, který je více
tematicky zaměřen. Projekt nyní ponese název „Maths in
mind“ a budeme se v něm zabývat především výukou matematiky. Jsme tedy plni očekávání a těšíme se, co nového nás tento
projekt naučí.
Mgr. Lenka Štěpánová

Prázdniny a svátky ve školním roce 2017/2018
n Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. a pátek 27. října 2017
n Den boje za svobodu a demokracii – pátek 17. listopadu 2017
n Vánoční svátky – sobota 23. prosince až úterý 2. ledna, škola začíná ve středu 3. ledna
n Pololetní prázdniny – pátek 2. února 2018
n Jarní prázdniny – 5. až 11. února 2018
n Velikonoce – čtvrtek 29. a pátek 30. března, pondělí 2. dubna 2018
n Svátek práce – úterý 1. května 2018
n Den vítězství – úterý 8. května 2018
n Letní prázdniny – pondělí 2. července až pátek 31. srpna 2018
n Ředitelské volno 1. pololetí školního roku 2017: ZŠ Horníkova – pátek 29. 9. 2017,
ZŠ Masarova – pátek 29. 9. 2017, ZŠ Novolíšeňská – pátek 29. 9. 2017
líšeňské noviny
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Stalo se

Začátkem září jsme pro vás opět připravili akci
„Vítání nového školního roku“, abychom vám
usnadnili zápis do našich kroužků a jiných aktivit.
Drobné hry a malé mlsání pro děti samozřejmě
nesměly chybět.

Chystáme pro vás

Kroužky a Klub rodičů již zahájily provoz.

Kroužky

V letošním roce jsme opět otevřeli spoustu
kroužků, kde děti a mládež mohou trávit svůj
volný čas. Celkem máme 71 kroužků, které vede 21 lektorů, z nichž jsou tři zaměstnanci střediska. V některých kroužcích nám pomáhají

dobrovolníci, většinou z řad studentů. Již tradičně je vždy největší zájem o florbal, proto
jsme letos navýšili tři florbalové kroužky navíc
oproti minulému roku. Z nesportovních aktivit
je největším lákadlem kroužek Rytířská cesta,
který byl jako jeden z prvních kroužků okamžitě zaplněn. Letošní velkou novinkou je taneční
skupina Angles crew, která začíná tancovat
s dětmi a mládeží od 3 do 25 let. Momentálně
máme v kroužcích víc jak 700 dětí a ještě pár
posledních míst čeká právě na vás.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ

V letošním roce pro vás, mimo pravidelné aktivity, připravujeme:
14. 10., 16.30–18.30: Podzimní salesková burza (prodejci se mohou hlásit do 6. 10. Více informací na https://www.salesko.cz/
nadchazejici-akce/).
19. 10.: Zveme Vás, milé maminky, na první
Čtvrtkování na téma Podzimní věnce.
Přihlašování od 9. 10. na https://www.salesko.
cz/nadchazejici-akce/.

Otevřené kluby
Oratoř

…a je tu zase školní rok.
Pro děti školou povinné je to jistě smutná sku-

tečnost, ale vy, kteří navštěvujete Oratoř, máte
důvod k radosti, protože v Oratoři startujeme
4. října 14.30 hod.!
Připravili jsme pro vás zajímavý slavnostní program a možná přijde i…?
Těší se na tebe náš útulný klub VeSPOD, spousta
kamarádů a tým Oratoře.

Klub VeSPOD

Čas výletování, příjemného nicnedělání a hromady volného času vystřídají povinnosti spojené se školním rokem. Ale ty, klubáku, nemusíš
naštěstí propadat beznaději, protože nový školní rok taky přináší otevření klubu VeSPOD, kde
se setkáš s kamarády, zahraješ si svoje oblíbené
hry a povykládáš o prázdninových zážitcích.
Provoz klubu začne ve středu 4. října klasicky
od 17 do 20 hodin a slavnostní startovací párty,
bude v pátek 6. října 18–21 hodin.
Tématem párty je karneval, takže si nezapomeň
kreativní masku, za kterou dostaneš welcome
drink grátis.
Těší se na tebe tým klubu VeSPOD!

Vize vzdělávání na líšeňském Gymnáziu, ZŠ a MŠ AKADEMIA
V prvních týdnech nového školního
roku bývá zvykem představovat novinky
a konkrétní plány do budoucna a připomínat si, jak je na našich líšeňských školách
krásně (což je samozřejmě pravda). My bychom však tentokrát rádi využili prostor v Líšeňských novinách k sice krátkému, ale poněkud obecnějšímu, abstraktnějšímu zamyšlení
se nad směřováním našeho školství, a to z trochu jiného úhlu pohledu, než nám dnes nabízí často dosti povrchní mediálně-politická
debata.
Je neoddiskutovatelným faktem, že se svět hlavně v souvislosti
s rozvojem informačních a komunikačních technologií mění od základů, a to závratným tempem. Obory, kterými se budou živit naše
děti, často ještě nebyly vynalezeny, nemají své jméno. Například finské školy již zrušili dělení školní výuky na předměty, protože realita
okolního světa starým předmětům již neodpovídá. Sebevzdělanější
učitel má ve své hlavě podstatně méně informací než v mžiku vyhledá
Google. K úspěchu v tomto světě nepovedou sebedokonalejší osnovy,
sebepropracovanější systém testování, seberobustnější byrokraticko-administrativní zátěž zaměstnanců škol, či symbolicky placení učitelé, od nichž očekáváme, že z našich dětí vzdělají a vychovají jaderné
fyziky s etiketou anglické aristokracie. Úspěch a potřebné vzdělání
nezaručí ani nákup těch nejnovějších technologií, jimž své sekundárně negramotné děti dají zcela napospas jejich prací uštvaní rodiče.
Jak se tedy mají na toto nové prostředí adaptovat školy zatížené
konzervativními nánosy vzdělávacích tradic posledních staletí, aby
neupadly do stavu letargie, snadno odhalitelného (ovšem tabuizovaného) formalistního rutinního rituálu „hry na školu“? Na Akademii
8

si myslíme, že učitelé se čím dál tím více dostávají do pozice erudovaných mentorů, kteří žákům často formou kultivované diskuze otevírají dveře k celoživotnímu sebevzdělávání se. Poskytují žákům
úměrně k jejich věku kvalitní všeobecné vzdělávání (a nezapomínají
přitom ani na svou obec, ani na globální úhel pohledu), ale namísto
předávání nekonečného množství problematických informací je spíše učí se v nich orientovat, hodnotit se, kriticky o nich uvažovat, přesně a poutavě prezentovat výsledky svého myšlení a bádání. Žáci si
však musí znovu a znovu uvědomovat, že o všem mohou přemýšlet
svobodně, zároveň však jsou sami zodpovědní za to, jak se svým
poznáním naloží.
Ondřej Hýsek, Gymnázium, ZŠ a MŠ AKADEMIA

líšeňské noviny

DĚLNÁK, KOTLANKA

a další podzimní místa v okolí…
ŘÍJEN 2017
KDY
JDU

STŘEDA 11. ŘÍJNA
od 15.00 hod.

Základní vstupné na tribunu: 50 Kč
Zlevněné vstupné na stání: 30 Kč

NÁVRAT LÍŠEŇSKÝCH HRDINŮ
SK Líšeň vs. SK Slavia Praha
Fotbalová exhibice po 10 letech od senzačního pohárového vítězství.
Vstup je možný od 14.00 hod., start doprovodného programu
15.00 hod., začátek utkání 16.00 hod.

STŘEDA 18. ŘÍJNA
od 17.00 hod

Vstup zdarma

KDY
JDU

VERNISÁŽ VÝSTAVY NÁROD O SOBĚ
Putovní fotografická výstava Národní kroniky Charty 77
s Líšňáky zapojenými do projektu Příběhy líšeňských pamětníků.
Výstava potrvá do 6. listopadu.

KAM JDU:
nadzemní plocha nad zastávkou tramvaje č. 8 Jírova

KAM JDU: Stadion SK Líšeň, Kučerova 4, Brno-Líšeň
Vstup zdarma

KDY
JDU

ČTVRTEK 19. ŘÍJNA
od 18.00 hod.

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ
TANEČNÍ ZÁBAVA KE DNI SENIORŮ

Vstupné: 30 Kč

PŘEDNÁŠKA KROK DO PŘÍRODY:
MOHOU EVROPSKÉ SOPKY OHROZIT ČESKOU
REPUBLIKU?
Za určitých povětrnostních podmínek mohou jemné zplodiny
z vulkánů zasáhnout i střední Evropu a způsobit zde velké
problémy především v letecké dopravě…
Přednáší prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. z Ústavu geologických
věd PřF MU v Brně.

KAM JDU:
Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
KDY
JDU

STŘEDA 25. ŘÍJNA
od 18.00 hod.

Vstup zdarma

Co prozradí rukopis a podpis, jejich využití v personalistice a více
s grafoložkou a psycholožkou písma Mgr. Věrou Škultétyovou.

KAM JDU:
Volnočasové centrum KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
tel: 544 210 182, mobil 731 117 114,
e-mail: recepce@kclisen.cz
kulturnicentrumlisen

líšeňské noviny

KDY
JDU

K poslechu a tanci hraje skupina Flash Band československé hity
60. a 70. let. Vystoupí také taneční skupina Sokola Brno-Líšeň.
Rezervaci míst je možné provést v KC Líšeň.

KAM JDU:
Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28, Brno-Líšeň

Vstupné: 60 Kč

ÚTERÝ 24. ŘÍJNA
od 10.00 hod.

KDY
JDU

POHÁDKA PRO DĚTI –
DIVADELNÍ SPOLEČNOST KEJKLÍŘ: HRNEČKU, VAŘ!
Pohádky Stolečku, prostři se!, Hrnečku, vař!, O kohoutkovi a slepičce,
Strejček Příhoda a Otesánek pro děti i kmety od 4 do 99 let.

KAM JDU:
Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28, Brno-Líšeň

PŘEDNÁŠKA GRAFOLOGIE
NEBOLI PSYCHOLOGIE PÍSMA

předprodeje:

PÁTEK 20. ŘÍJNA
od 17.00 hod.

CIMBÁLOVÁ Vstupné: 70 Kč
MUZIKA LÍŠŇÁCI

PÁTEK 27. ŘÍJNA
od 19.30 hod.

KDY
JDU

Tradiční taneční večer s CM Líšňáci.

KAM JDU:
Líšeňský kulturák DĚLŇÁK, Klajdovská 28, Brno-Líšeň

www.kclisen.cz

Změna programu vyhrazena!
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje
městská část Brno-Líšeň.

partneři:
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inzerce

Kadeønictví na zámku Belcredi opìt v provozu

14

Vyvarujte se snižování ceny při prodeji.

Vypracuji Vám odhad prodejní ceny
Vaší nemovitosti ZDARMA
777 895 878

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz,
www.jarmark-noviny.cz
Volejte:

nebo si o něj napište na:

r.orel@seznam.cz

www.romanorel.cz

Brambory na uskladnìní z Vysoèiny

20 % sleva do konce roku 2017

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

HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

prodej
zde

Váše osobní
realitní
makléřka

Albert

bus è. 56

Prožila jsem v Líšni většinu života,
mám tu rodinu i spoustu přátel.
Ráda poznám i vás.

Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz

Lucie Pavlíčková
M +420 776 123 887
E lucie.pavlickova@re-max.cz
FB lpavlickovaremax
www.luciepavlickova.cz
www.re-max.cz/pro

Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

AKCE:

Realitní služby, jaké si přejete
Pro

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

kopÍrovÁnÍ
OBKLADŮ
ŠIROKÁ NABÍDKA

3.990 Kč

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. Stáčená vína,
značková a ročníková. Na objednávku sudové pivo
od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů
a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932
v otevírací době
Po–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Hledáme paní na hlídání

původní cena
6.280 Kč

a DLAŽEB

57057; 53,5x80x35,5 cm
umyvadlo 56x49 cm

1 890 Kč
2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

tisk

ové
koupelnavení
b
y
v

SLEVA na koupelnové doplòky

10%

platí do 31. 10. 2017

VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, PVC

kopÍrovÁnÍ • tisk
grafickÉ prÁce
letáky
vizitky
brožury
časopisy

Hledáme paní z Líšnì a okolí
na dlouhodobé pravidelné hlídání roèních dvojèátek.
Vždy Po–Pá 7.30–12.00.
Tel.: 724 800 406.
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Tiskárna SETTRONIC, Bubeníèkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz
líšeňské noviny

inzerce

Potøebujete zaplatit zálohu na byt, dùm,
který si chcete koupit ?

Potøebujete prodat svùj byt, dùm a máte

exekuci, která v prodeji brání ?
Potøebujete vyøešit vaše bydlení a nemáte
momentálnì potøebnou hotovost ?

Potøebujete okamžitou hotovost ?
Pokud slovo Potøebujete použít i v jiném pøípadì, než
jsem vám z naší praxe uvedli, zavolejte nám, udìláme
vše, aby jste již nic NE potøebovali !

www.AIMreal.cz • tel. 602 877 220
n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n WEB147.CZ – Graﬁcké práce pro vaši prvotřídní prezentaci.
n 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.
n Bezpečnostní služba přijme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň,
vhodné pro ID a SD, nutnost práce s PC. Mzda až 85 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis. Kč, věrnostní odměny. Kontakt: 773 087 670.
n Pronájem bytu v Brně – HLEDÁM. T.: 731 070 463.
n Přijmeme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň, nepřetržitý provoz,
práce s PC. Nabízíme až 80 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis.
Kč, věrnostní odměny, dlouhodobou perspektivu. Tel.: 773 087 670.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
rozvezeme
po Líšni a okolí
zdarma

dodáme
diskrétnì

domluvíme se
na termínu
dodání

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

n KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
n 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.

Novinka na chøipku a nachlazení.
Theraflu – tablety nebo horký nápoj.

NOVÌ PRO VÁS OTEVÍRÁME

n OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

UZENINY–LAHÙDKY Mirenka

n 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

Uzeniny vynikající kvality od èeských výrobcù

Místo plné chuti

Najdete nás: Jírova

8, Líšeò (vedle vinotéky)

n Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Líšni. Hotovost. Tel.: 702 169 750.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

n Hledáme byt 3+1/4+1. S nebo i bez rekonstrukce. Tel.: 604 508 585.

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno

n Sháním chatu/chalupu do 60km od Brna. Tel.: 602 102 038.

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

n Cvičení proti bolestem zad a kloubů, odstranění blokací, Pilates,
Core trénink, Kalanetika vše v ZŠ Holzova 1 Brno. Tel. 737 185 875.
www.wellness-gyro.cz • Vše ve studiu FITNESS BODY-SLIM!!!

Odhad tržní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

!

volejte: 775 674 541
nebo o něj požádejte

www.annamackova.cz
líšeňské noviny

provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH (šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška
dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění – 5 %, 3× uveřejnění – 10 %, 4× a více uveřejnění – 15 %.
Graﬁcké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve formátu tiskového
PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny inzerce.
Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci v hotovosti nebo
bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce si vyhrazuje právo inzerci odmítnout. Celkový objem inzerce v líšeňských novinách je pevně stanoven. Po jeho naplnění již není možné další inzerci do daného čísla přijímat. Doporučujeme proto
objednat inzerci co nejdříve.
Líšeňské noviny jsou distribuovány do všech schránek v MČ Brno-Líšeň v prvních
třech pracovních dnech v měsíci, náklad 11 000 ks.

11

Sport

P

Pozvánka na památné fotbalové utkání
SK Líšeň vs Slavia Praha

íše se datum 11. 10. 2007 a na líšeňském trávníku právě probíhá devadesátá minuta pohárového utkání.
Na světelné tabuli v tu chvíli svítí skóre 4:3 ve prospěch domácích borců.
Hlavní rozhodčí závěrečným hvizdem
ukončuje velmi bojovný zápas. Propukají spontánní oslavy domácích hráčů
jak mezi sebou, tak i mezi diváky. Někteří fanoušci dokonce zdolávají hrazení, aby mohli slavit se svými hrdiny
přímo na hrací ploše. Překrásné momenty na které se jen tak nezapomíná!
Pojďme si připomenout tyto chvíle ve
středu 11. 10. 2017 od 15. hodiny na
stadionu SK Líšeň na ulici Kučerově.
Bude připraven bohatý doprovodný
program jak pro dospělé, tak i pro děti.
Ale hlavně – nastoupí původní sestava
Líšně z památného utkání. Za Slavii
přislíbil účast i reprezentační trenér
Jarolím. Na hřišti budou velkoplošné
obrazovky, na nichž uvidíte záznamy
z tehdejšího duelu a celou akci bude

snímat pro přenos 5 kamer. V programu
České televize se objeví rozsáhlá reportáž a moderovat celé odpoledne i večer

bude sportovní redaktor ČT Petr Kubásek. Zkrátka, přijďte! Bude to stát
za to!
Rudolf Čampa, kapitán

Zahájení dorosteneckých soutěží Přehled domácích utkání
Příprava dorosteneckých družstev SK Líšeň na podzimní SK Líšeň v říjnu 2017

část sezony 2017/18 probíhala na umělé trávě v Líšni a na travnatých hřištích SK Tuřany. Všechna družstva absolvovala soustředění s cílem navýšení tréninkového objemu před zahájením
soutěží.
V minulé sezoně měl SK Líšeň mužstva U19, U17 a U16.
V tomto roce bylo nařízeno, že kluby, které mají střediska mládeže v dorostu (SCM) a hrají první nebo druhou dorosteneckou
ligu, musí povinně vytvořit nové mužstvo U18 a mít tak obsazeny kategorie U16, U17, U18 a U19. To se v Líšni podařilo
a všechna čtyři družstva dorostu hrají své soutěže.
Spokojenost s tréninkovou přípravou se začala projevovat
již v přípravných utkáních a vše vyvrcholilo výborným vstupem do soutěžních utkání. Po 7. kolech podzimní části je U19
v MSDL st. (nejvyšší moravská soutěž) na 3. místě, U17 v MSDL
ml. (nejvyšší moravská soutěž) na 4. místě, U16 v MSDD ml.
(druhá nejvyšší moravská soutěž) na 4. místě. Jen nově vytvořený U18 se postupně sehrává a zatím je v druhé polovině své
tabulky MSDD st. (druhá nejvyšší moravská soutěž). Je nutno
připomenout, že v JmK, mimo Zbrojovku Brno, která hraje
první ligu v dorostu, je na úrovni SK Líšeň již jen Znojmo.
Ostatní mužstva (Vyškov, Sparta Brno, Hodonín…) hrají s naším B mužstvem.
Přesto, že tréninkové podmínky nejsou stoprocentní, dorost trénuje v 4× týdně – v Líšni (jen na umělé trávě), Maloměřicích a Tuřanech, jsou dosavadní výsledky povzbuzením do
další práce s mládeží.
Zdeněk Šmýd, vedoucí trenér SCM

Ne 1. 10. U11A – Medlánky 9.00, Mar. údolí,
U9A – Medlánky 10.00, U9B – Obřany 11.15,
U7A – Start 13.00, Muži B – Zastávka 15.00
Po 2. 10. OB – MS 18.00
Út 3. 10. U7B – Kohoutovice 16.30, MÚ
So 7. 10. Juniorky – Olomouc 15.00, Jundrov,
U19/17 – Vítkovice 10.00/12.15
Ne 8. 10. U18/16 – Havl. Brod 10.00/12.15
So 14. 10. U10A – Řečkovice 9.00, U10B – Chrlice 10.30,
U8A – Start 10.00, U8B – Jundrov 11.45,
ženy A – Okříšky 10.00,
U15/14 – Havl. Brod 10.00/11.45, hř. Podolí,
U12B – ČAFC 14.00, MÚ, muži A – Prostějov 15.00
Ne 15. 10. U11A – ČAFC 9.00, MÚ, U11B – Slatina 10.30, MÚ,
U9A – Kohoutovice 10.00, MÚ, U9B – MCV 11.15, MÚ,
U7A – Kohoutovice 13.00, U7B – Slatina 14.30, MÚ,
U13/12 – Vysočina 10.00/10.00, Podolí,
muži B – Rajhradice 12.45, muži C – Chrlice 15.00
Po 16. 10. OB – Start 18.00
So 21. 10. U7A-U7B 11.00, MÚ, Juniorky – Heršpice 15.00, UT,
U19/17 – Fr. Místek 10.00/12.15,
U15/14 – Znojmo 10.00/11.45, Podolí
Ne 22. 10. U18/16 – Kyjov 10.00/12.15, U12B – Sparta 14.00, MÚ
So 28. 10. muži A – Rýmařov 14.30
Ne 29. 10. U11B – Zbrojovka dívky 10.00,
U10A – ČAFC 11.30, MÚ,
U13/12 – Olomouc 10.00/10.00, Podolí,
muži B – FK Znojmo 11.45, muži C – Lelekovice 14.00
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