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ZDARMA
Slovo starosty
Rozpočet Líšně schválen
ve znamení kontinuity
a přípravy nových projektů
Líšeňské zastupitelstvo schválilo vyvážený rozpočet. Je to základní dokument, který nám dává možnost rozvíjet obec a určovat
směr jejího rozvoje. Rozpočet Líšně je značně omezený a představuje pouze 1 % rozpočtu Statutárního města Brna. Hlavní úkoly, které má městská část
svěřeny legislativou, jsou v oblasti školství, údržby zeleně, úklidu
zeleně a komunikací a správě bytového fondu. Jako jedna z mála
městských částí si Líšeň řídí několik projektů z dotací EU. Navíc se
ukázalo, že ve srovnání s městem jsme schopni čerpání dotací
(pokračování na str. 2)
zvládnout za polovinu času.

líšeňské noviny

Zveme občany na

veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná

ve čtvrtek 5. 3. 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.
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Rozpočet Líšně schválen ve znamení kontinuity a přípravy nových projektů
(dokončení ze str. 1)

Hlavní rysy a směry
schváleného rozpočtu
na rok 2015:

• Vyváženost – Líšeň se nezadlužuje.
• Školství – větší finanční podpora je investicí do budoucnosti našich dětí.
• Opravy školských budov – pokračujeme
v celkové rekonstrukci a modernizaci všech
školských zařízení, přilehlých sportovišť
a zahrádek u mateřských školek.
• Poliklinika – pokračování ve vnitřní modernizaci s ohledem na užitek a komfort pro
občany.
• Podpora spolkového života – vnitřní integrita pomáhá vytvářet z Líšně domov.
• Byty ve správě obce – pokračování v modernizaci a opravách. Dobré hospodaření

ukazuje, že nemusíme zdražovat nájemné.
Cestou jsou otevřená výběrová řízení, řádné hospodaření a snižování nákladů spjatých s bydlením.
• Zeleň – příprava projektu parku Trnkova
k realizaci, pokračování v rekultivaci Rokle.
• Údržba zeleně – zvýšení kvality údržby
a péče o veřejná prostranství.
• Projektová činnost – příprava projektů
spolufinancovaných EU. Příprava projektů
v oblasti zeleně, oprav komunikací, nebytových prostor a architektonické studie nám.
Karla IV. Urbanistické studie Habří a Kostelíček – budou podkladem pro zamezení
divoké a nechtěné zástavbě tohoto území.
Do budoucna bych si přál, aby v rámci
správy města Brna byly kompetence městských částí posíleny. Městské části jsou zá-

kladními kameny města a jejich zastupitelé
jsou v užším kontaktu s občany. Znají též
důvěrně problémy, které obec a občany trápí.
Doufejme alespoň, že pokud nebude vůle vedení Brna k posílení samospráv městských
částí, bude nám alespoň více nasloucháno
a budou respektována rozhodnutí místních
samospráv.
Je mnoho projektů, na které náš rozpočet
nestačí a ve své kompetenci je má město Brno. Jde především o dokončení kanalizace
na ul. Ondráčkově, prodloužení trolejbusové
linky na Jírovu, rozšíření Líšeňského hřbitova a opravy komunikací. Budeme se zasazovat a hájit zájmy Líšně v pevné víře, že třetí
největší městská část nebude Popelkou města
Brna (celý rozpočet naleznete: www.brnolisen.cz).
Břetislav Štefan, Váš starosta

Zprávy z radnice
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Všechny tramvaje linky č. 8 dojedou až na Mifkovu

ok jsme si užívali experimentu s tramvajemi. Rok polovina vozů končila na Novolíšeňské. Podařilo se nám to změnit. Jednání vedeme od doby, kdy jsme se o nápadu dozvěděli. V září letošního
roku padlo vstřícné rozhodnutí za strany DPMB a. s. V souvislosti
se změnou režimu podzemní tramvajové zastávky Jírova se změnil
i jízdní řád linky č. 8. Polovina tramvají se nám už, obrazně řečeno,
nezadýchá pod kopcem a nezamíří na odstavnou točnu při zastávce
Novolíšeňská.
Líšňáci si užijí komfortu, bez nutnosti hlídat, zda „osmička“,
do které nastoupili, pokračuje na zastávky Masarova, Kotlanova, Jírova a Mifkova. Prostě a logicky tam míří všechny. To jistě přivítají
i ti, kteří přestupují a přistupují na dopravním uzlu Novolíšeňská.
Domnívám se, že je vhodné zmínit i nový režim podzemní zastávky Jírova, která byla po dlouhou dobu zoufalým místem. Tři roky
jsme ve spolupráci s Odborem dopravy magistrátu města Brna připravovali řešení a hledali finanční prostředky, abychom vyřešili problémy s lokalitou spjaté, tedy především opakující se vandalismus
v nočních hodinách.
Jistě si mnozí pamatují, že když byla zastávka nově otevřena, byla
hlídána. Teprve s úspornými opatřeními, která se jako první dotkla
ostrahy, došlo k jejímu, jemně řečeno, vybydlení. Nyní dostala zastávka nový noční režim, kdy slouží mimo jiné jako noční mezidepo
pro tramvaje. Zastávka je na noc uzamčena, výtahy vypnuty a prostor
podzemní zastávky hlídán zaměstnancem dopravního podniku.
Uživatelský komfort se od léta ještě zvýší dostupností bezplatné
wifi sítě a odstraněním maleb ze stěn. Dále věřím, že se vrátí obchod-

níci, kteří v prostorách zastávky doplní nabídku služeb pro cestující.
Nadále nám však zůstává úkol dořešit dopravní napojení pošty
na Vlkově ulici. Autobusová linka č. 45, která obslužnost zajišťovala,
před rokem změnila trasu a od té doby se občané potýkají se špatným
dopravním napojení této potřebné a důležité instituce.
Obě změny líšeňští zastupitelé odmítli na veřejném jednání dne
18. 10. 2013 jako nesystémové a chybné. Jednu záležitost se nám podařilo vyřešit a o druhou se budeme nadále zasazovat.
Břetislav Štefan,
Váš starosta

Omezení parkování na nám. Karla IV.
Magistrát nám nadělil do začátku roku malé překvapení. Konkrétně se jedná o dvě dodatkové značky,
které omezují veškeré veřejné parkování na nám. Karla IV. a podél ulice Ondráčkovy na dvě hodiny. V Líšni
jsme zvyklí, že nesmíme mít přehnaná očekávání, ale zvůle a rychlost, s jakou byla nová dodatková tabulka
umístěna, je zarážející.
Situace se má tak. Charlie centrum má zájem, aby u jeho obchodu mělo možnost zaparkovat co největší
množství zákazníků. Je to pochopitelná snaha a lze jí rozumět. Bohužel mám pocit, že nerespektuje potřeby
ostatních občanů. Shoda se, dle mého názoru, má hledat v jednání a ne v aroganci úřední moci.
Někdo by mohl namítnout, že například u Billy na Vinohradech je stejná dodatková tabulka. To ano, ale
náhledem do katastru nemovitostí se dozvíme, že vlastníkem je společnost Billa. Zatímco na náměstí Karla
IV. je vlastníkem město Brno. Myslím, že ten rozdíl je dost podstatný a srozumitelný.
Samospráva Líšně se bude problémem zabývat. Pokusíme se zjistit, kde stojí veřejný zájem, jaké jsou zájmy
občanů a případně zvolíme kompromisní řešení. Svůj názor můžete vyjádřit na webových stránkách radnice
www.brno-lisen.cz, nebo na Portálu www.vlisni.cz.
Břetislav Štefan, starosta
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Zprávy z radnice

Zápis dětí do mateřských škol 2015
Zápis dětí do mateřských škol v Brně-Líšni probíhá pomocí elektronického systému města Brna ve třech fázích:

1/ Vydávání přihlášek – 2. až 27. února 2015

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi
způsoby v období od 2. do 27. února 2015. Jedná se o elektronické
vydání přihlášky na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo vyzvednutí v mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami
jednotlivých škol během výše uvedeného období nebo vyzvednutí
na OŠMT na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Bc. Prášková, dveře
č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.
Přehled mateřských škol včetně termínů pro osobní vyzvednutí přihlášky je uveden na adrese www.brno-lisen.cz v sekci školství.

2/ Sběr přihlášek – 2. a 3. března 2015

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.
Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti,
je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad
o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší
od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se
však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném
ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

3/ Přijímací řízení – od 9. března 2015

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do MŠ.
Odpovědný pracovník MŠ vás bude kontaktovat dle údajů uvedených
v přihlášce.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminace a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města. Obsahují základní parametry pro stanovení pořadí přijetí dětí (viz tabulka). Jejich podrobný popis najdete na adrese www.zapisdoms.
brno.cz.

Pro vysvětlení uvádíme stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol s celodenní docházkou:
Pořadí přijetí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.

Skupina dětí
předškoláci s trvalým pobytem v městské části MŠ
předškoláci s trvalým pobytem ve městě Brně
předškoláci s bydlištěm ve městě Brně
předškoláci s bydlištěm mimo město Brno
4 leté děti s trvalým pobytem v městské části MŠ
3 leté děti s trvalým pobytem v městské části MŠ
4 leté děti s trvalým pobytem ve městě Brně
3 leté děti s trvalým pobytem ve městě Brně
4 leté děti s bydlištěm ve městě Brně
3 leté děti s bydlištěm ve městě Brně
mimobrněnské 4 leté děti
mimobrněnské 3 leté děti
ostatní

Pozn. Tato tabulka slouží pouze jako informativní vysvětlení. Pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou rozhodná Kriteria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol.
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou v souladu
s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),
a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů,
které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména osiření či vážná nemoc zákonných zástupců.

Strážníci varují: nenaleťte podvodníkům
Mají různé scénáře, ale stejný cíl – přijít
snadno k penězům. Spoléhají přitom na důvěřivost zejména starších lidí, kterým zvoní
u dveří. Vydávají se za vzdálené příbuzné nebo známé rodinných příslušníků, a to jen
proto, aby s pomocí smyšlené historky vylákali hotovost.
Varování, která zaznívají dnes a denně
kolem nás, jako by mnozí neslyšeli. Jsou přesvědčeni, že jim se něco takového stát nemůže. Bohužel se však už i letos vyskytly tyto
smutné případy. V zatím posledním, který
zaznamenala městská policie v Brně, byla
okradena jednaosmdesátiletá seniorka. Uvě-

řila cizímu muži, který za ní přišel, aby mu
dala peníze pro její dceru, která bydlí v Praze. Uvěřila a během chvíle přišla o mnohaleté úspory ve výši 14 000 korun. Svoji chybu si
uvědomila, až když byl podvodník dávno
pryč.
Nikomu cizímu nedávejte peníze, nemáte-li stoprocentní jistotu, že mluví pravdu.
Upozorněte prosím opakovaně svoje
starší příbuzné, ať jsou vždy maximálně obezřetní a vše si do detailu ověří telefonátem.
V případě sebemenších pochybností je možné zavolat na bezplatné tísňové linky 156 nebo 158.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Správa majetku Líšeň, p.o., Jírova 2, Brno-Líšeň

přijme do pracovního poměru na dobu určitou vedoucí/vedoucího polikliniky.
VŠ vzdělání právní – výhodou.

Jozef Sedláček,
místostarosta MČ

10. 10. 2014 byla dokončena
a převzata stavba
Dětské hřiště – centrální park
ROKLE městské části
Brno-Líšeň.
18. 10. 2014 bylo hřiště
za účasti starosty
Mgr. Břetislava Štefana
slavnostně otevřeno.
Tato akce byla spolufinancována z Regionálního operačního
programu Jihovýchod,
vedeným pod reg. č.
CZ.1.11/3.1.00/41.01633.

Více informací na http://sm-lisen.cz/700Zamestnani_rozcestnik.htm
Kontakt:
Ing. Zdenka Čapková, ředitelka organizace – tel.: 544 233 691, info@sm-lisen.cz.
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Spolky a sdružení

Benefiční Kometa fest 2015
(výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu Kometa)

Nově vznikající Nadační fond Kometa se v počátcích své činnosti
soustředí především na podporu a rozvoj vzdělávacích center pro děti
s poruchami autistického spektra. Prostředky nezbytné pro svoji činnost a rozvoj chce Nadační fond Kometa postupně získávat v rámci
pořádaných sportovních, společenských a jiných setkání. Jednou
z takto připravovaných akcí je i benefiční hudební festival Kometa
fest 2015.
Kometa na den svatého Valentýna, tedy v sobotu 14. února 2015,
pořádá v hale Rondo první ročník benefičního hudebního festivalu
Kometa fest 2015. Těšit se můžete na exkluzivní vystoupení Richarda
Müllera, kapely Škwor, Vypsaná Fixa, Xindl X, Jaroslava Uhlíře,
Dark Gamballe nebo Děda Mládek Illegal Band. Jako doprovodný
program na vás čeká: Na stojáka, autogramiáda prvního týmu Komety, dětská diskotéka, soutěže pro děti a další.
Kometa fest začíná ve 12 hodin a zhruba do 17 hodiny je program
věnován hlavně dětem. Na děti čeká mini-diskotéka, vystoupení Jaroslava Uhlíře, různé soutěže a zábava. V odpoledních hodinách kontinuálně navážeme rockovými skupinami. Hlavní hvězdou večera
Kristýna Čechová
bude slovenský zpěvák Richard Müller.

Námořnický karneval v Dělňáku
Hudební škola YAMAHA pořádá i v tomto roce oblíbené karnevaly pro všechna batolata a předškoláky z naší městské části. Srdečně
vás zveme v neděli 8. února 2015 v 10 nebo 16 hod. do Dělňáku na
Klajdovské 28. Vstupné 70 Kč/osoba. Přijďte se dobře pobavit. Elektronická objednávka vstupenek a další informace na www.yamahaskola.cz/brno, kde se můžete přihlásit také do hudebních přípravek již od čtyř měsíců věku (Robátka, První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky).

ZPROSTŘEDKUJI VÁM RYCHLÝ
ZPROSTŘEDKUJI VÁM RYCHLÝ
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
100% PRÁVNÍ DOHLED
100% PRÁVNÍ DOHLED

ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU
ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU
HOTOVOST ZA VAŠI NEMOVITOST
HOTOVOST ZA VAŠI NEMOVITOST

inzerce

Restaurace Kadlcùv mlýn

www.brnenskyzvonek.cz
www.brnenskyzvonek.cz
Bayerova
40, 602 00 Brno
www.brnenskyzvonek.cz
realitní
kancelář
Bayerova
40, 602 00 Brno
Bayerova 40, 602 00 Brno

Mariánské údolí 2169/3, 628 00 Brno
tel: 544 217 996, 603 777 825

www.kadlcuvmlyn.cz

Bayerova 40, Brno 602 00, tel.: 775 185 005
emal: reality@brnenskyzvonek.cz

Z v ì øi n o v é h o d y
v s o b o t u a n e d ì l i 7.- 8 . 2 . 2 015
Nabízím vedení úèetnictví, daòové evidence, mezd.

Daòové a ekonomické poradenství. 20 let praxe. Tel.: 603 92 77 18.
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Řádný člen


 777
777 584
584 488
488
Vsaďte  777 584 488
potas@brnenskyzvonek.cz
potas@brnenskyzvonek.cz
na 16-ti letou
potas@brnenskyzvonek.cz
www.brnenskyzvonek.cz
tradici
na
trhu

asociace realitních
ZPROSTŘEDKUJI
VÁM RYCHLÝ PRODEJ
kanceláří
VAŠÍ NEMOVITOSTI, 100 % PRÁVNÍ DOHLED

ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU HOTOVOST
ZA VAŠI NEMOVITOST
Příjem inzerce do Líšeňských novin:

tel.: 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz
líšeňské noviny

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

Vážení přátelé,

Októbrfest 2014, který se stává velmi oblíbenou
společenskou akcí roku. Tradiční zabíjačka a
Svatomartinské hody v měsíci listopadu zase
potěšily řadu z nás, kteří si rádi dáme staročeské domácí speciality, poctivě připravené a krásně podávané.
Lékárna Masarova je naším profesionálním spojencem v nemoci a pro zdraví. My, kteří jsme
se stali zákazníky kolektivu PharmDr. Nasriho,
oceňujeme osobní přístup a poradenství, lidové ceny a to vše navíc obohaceno o akce, díky
kterým máme možnost se více dovědět jak o
farmaceutických výrobcích, tak o jejich produktech. Lékárna Masarova ke konci roku také
reagovala na změny v úhradových vyhláškách
a snížila doplatky u nejčastěji předepisovaných
léků až o pětinu.
Líšeňská drogerie se stala vyhledávanou nejen
díky stabilně nízkým cenám. Pozitivní hodnocení
si zasluhuje také příjemná obsluha, široký sortiment a kvalitní zásobovanost prodejny. Slečna

vedoucí nám děkuje za projevené zpětné vazby
od zákazníků, jak při osobním setkání, tak prostřednictvím e-mailů, které přicházejí na adresu
prodejny i LCOS.
Služby a sortiment Domácích potřeb a železářství jsou v mnoha případech jedinečnými v celé
Líšni a blízkém okolí. Ze služeb vyzdvihujeme
nově půjčování tepovaciho a průmyslového vysavače, laminaci a kroužkovou vazbu. Ze zboží
chválíme sortiment Tescoma výrobků, výběr
kvalitních nožů jako jsou Victorinox či Böker, a
řadu dalších praktických pomocníků pro domácnost včetně železářského zboží.
Každý máme možnost vyjádřit se a zaslat názor
či tip provozovatelům prodejen v LCOS, aby se
nadále rozvíjeli a reagovali na požadavky zákazníků. K zaslání dotazu, názoru či tipu na sortiment
lze využít www.lcos.cz a zde okno NAPIŠTE NÁM,
kde, chceme-li zůstat v anonymitě, nemusíme
uvést odesílatele. Provozovatelé předem děkují a
těší se na konstruktivní zpětné vazby.

u
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lednové vydání stránky LCOS patřilo akčním nabídkám prodejen, v únorovém bychom se rádi
ohlédli za událostmi několika posledních měsíců
loňského roku, kdy též nebyly podmínky pro jejich hlubší povšimnutí a komentář.
Bezesporu hlavní novinkou druhé polovinu roku
2014 bylo obnovení řeznictví, jehož noví provozovatelé mají mnohaletou tradici. Každý měsíc nám
připravují lákadla, ať už v produktech či oblíbených
ochutnávkách uzenářských delikates výhradně
od českých a moravských výrobců. Snaží se dle
ohlasů nás zákazníků nadále rozšiřovat nabídku
jak masa a uzenin, tak doplňkového sortimentu,
který tvoří například farmářské mléčné produkty,
koření, vajíčka a jiné.
Restaurace U Fidela je již známým místem setkávání nejen obyvatel Líšně. Na podzim jsme
měli možnost opět zažít festival zlatavého moku

HUDEBNÍ VEČERY U FIDELA

13.2. TOM JEGR & GANG
21.2. SLOW HANDS

CE
RESTAURA

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12
NOVINKY
rozšíření úklidového sortimentu
mopy, násady na mopy, košťata,
smetáčky, hadry, houbičky, WC
soupravy,…

AKCE
SPOKAR
MOP TWIST / 159 KČ
vysoce savý mop
z mikrovlákna

LÉKÁRNA
MASAROVA
www.lekarnalisen.cz
AKČNÍ NABÍDKA
(Platnost akční nabídky 12.1.–22.2.)
Nalgesin S, 20 tablet
99 Kč
Coldrex, 24 tablet
99 Kč
Sinecod sirup proti kašli
119 Kč
Mugotussol sirup proti kašli
139 Kč
Muconasal plus nosní sprej
99 Kč
Paralen grip horký nápoj, 12 sáčků
129 Kč
Celaskon 250mg, 100 tablet
99 Kč
Sinex Vicks nosní sprej, 15 ml
89 Kč
Guttalax šetrné a účinné projímadlo, 30 ml 129 Kč
Hlíva ústřičná+lactobacily, 50+10 kapslí
259 Kč
Olfen gel, 100g
119 Kč
GS Dormian rapid, 40 kapslí
189 Kč
Niquitin Clear 7x21 mg/7x14 mg
399 Kč
Feminhelp, 56 tablet
369 Kč
pro obnovu kontroly nad nechtěným únikem moči
Cemio ColaCaps Double, 60+15 kapslí
269 Kč
se zesílenou dávkou čistého kolagenu a s vit. C

líšeňské noviny

KUCHYNĚ a lá MASARYK
Přijďte ochutnat prvorepublikovou kuchyni
připravovanou výhradně z lokálních surovin.
VALENTÝNSKÉ MENU 13.–14.2.
Vezměte svoji lásku na valentýnské
3-chodové menu a užijte si krásný večer při
svíčkách u dobrého jídla a pití.
FIDEL KULTURA
7.2. Oldie´s party s Martinem Zezulou
13.2. Bluesrocková kapela
TOM JEGR & GANG.
21.2. Kapela SLOW HANDS s beatovým,
jazzovým a rockovým repertoárem,
mj. doprovodná kapela Ládi Kerndla.
Více informací na www.ufidela.cz
JE PARTNEREM
SÍTĚ LÉKÁREN MAGISTRA
 nejnižší doplatky za léky
 2190 léků úplně bez doplatku
 pro držitele věrnostních kartiček snížené
doplatky u nejčastěji předepisovaných léků
až o 20%
 výrazné snížení cen u vybraných produktů

PO–PÁ 8–19 / SO 8–12
Tel.: 739 079 409 / www.usvagra.cz
AKCE HOVĚZÍ MASO
Falešná hovězí svíčková 249 Kč/1kg
Hovězí zadní 165 Kč/1kg
MASOPUSTNÍ TÝDEN
9.–14.2. zabijačkové
speciality od řeznického
mistra

LÍŠEŇSKÁ DROGERIE
PO–PÁ 8–19 / SO 8–12

AKCE
BREF BLUE AKTIV
EUCALYPTUS/
CHLORINE

29

Kč

NOVINKA

SUNAR
LEX
COMP, 3, 4
2 LENÍ

BA MA
5+1 DAR
Z

PRO MAMINKY S DĚTMI
Sunar 3,4 - promobalení 2x600 g
399 Kč
Rakytníček multivitamínové želatinky 209 Kč

RYOR AKTIVNÍ SÉRUM
S MATRIXYLEM,
SKVĚLÁ CENA 189 KČ
Vysoce účinný regenerační
přípravek určený k ošetření
očního okolí i jemných
vrásek po celé pleti.
PARFÉMOVÝ
DEODORANT 75 ML
149 KČ
Celine Dion, Beyonce,
Katty Perry
+ ZDARMA RIMMEL
1000 KISSES FIX NA RTY
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Žáci ZŠ Holzova významně „zabodovali“
nejen v soutěži Bobřík informatiky!

áci naší školy se každoročně s úspěchem zúčastňují soutěže Bobřík informatiky; stejně tomu bylo i v letošním již
sedmém ročníku této soutěže. Zapojili se do ní žáci pátých
až devátých tříd ZŠ Holzova a svědomitě řešili nelehké úlohy
nejen z oblasti informatiky a matematiky, ale děti si prověřily i své schopnosti logického uvažování. V neposlední řadě
také ukázaly, že jejich čtenářská gramotnost je na vysoké
úrovni.
Výborně si vedli žáci všech tří kategorií: Mini, Benjamin
a Kadet. Pět žáků pátých tříd se zapojilo do kategorie Mini
a čtyři z nich se stali jejími úspěšnými řešiteli. Kategorie Benjamin, která je určena pro žáky šestých a sedmých tříd, se
účastnilo 14 žáků a osm z nich řešilo soutěž úspěšně.
Do kategorie Kadet se zapojilo 29 žáků naší školy z osmých
a devátých tříd a 19 z nich se stalo úspěšnými řešiteli národního kola. Největšího úspěchu pak dosáhl Filip Pár (9. A), který
se umístil na 3. místě v kategorii Kadet a to celkem z 10 527
řešitelů v celé ČR. Všem, kteří soutěž úspěšně zvládli, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Chcete si i vy ověřit úroveň svých znalostí v oboru informatiky? Řešení úloh si můžete vyzkoušet na stránce http://
www.ibobr.cz/.
Velmi nás těší zájem žáků ZŠ Holzova o oblast informatiky.
Proto jsme se přihlásili do další soutěže zaměřené na tuto ob-

Z

last – v letošním školním roce žáci sedmého ročníku opět řeší
vědomostní soutěž PaySecCup (určenou pro třídní kolektivy)
a zatím si rozhodně nevedou špatně. V jejím druhém kole se
třída 7. B umístila na prvním místě v Jihomoravském kraji!
Všem našim žákům přejeme, ať se jim – nejen v oblasti
soutěží z informatiky – daří a získávají další zasloužená
ocenění!
Mgr. Regina Kozubková

ZŠ Masarova opět v evropském projektu

ákladní škole Masarova se již po několikáté podařilo získat grant Evropské unie a bylo jí umožněno se zapojit
do projektu s názvem Learning without limits (Učení bez
hranic).
Projektu se účastní 7 evropských zemí – Velká Británie,
Polsko, Švédsko, Španělsko, Bulharsko, Lotyšsko a Česká republika a jeho hlavním cílem je výměna dobrých zkušeností a
vzájemné obohacení se. Pracovníci a žáci jednotlivých škol se
zaměří na témata jako např. využití a úloha hry v učebním
procesu, zapojení rodin do školního systému, úloha informačních technologií ve vyučování a školním prostředí jako takovém, pracovní vyhlídky žáků v současné EU (stěhování za prací, jazykové bariéry) či práce se znevýhodněnými žáky.

Pro školní rok 2014/2015 jsou naplánována tři projektová
setkání. První již proběhlo v prosinci a konalo se ve švédském
městě Boden. Hlavním úkolem bylo naplánovat projekt tak,
aby po celé tři školní roky probíhal hladce. Účastníci setkání
se zabývali plánováním
a přípravou, ale také se
zúčastnili semináře, který byl zaměřen na hry ve
školním prostředí. V neposlední řadě se seznámili se švédskou
kulturou a s životem v malém městě Boden. Druhé projektové
setkání se bude konat v březnu ve Velké Británii (město Leeds).
Se školou v Leedsu ZŠ Masarova již spolupracovala v předchozích projektech (We are the world – we are the children, Together in traditions – together in the future). Poslední mezinárodní výjezd tohoto školního roku se uskuteční v červnu
a navštívenou zemí bude jeden z pobaltských států – Lotyšsko
(město Balvi).
Za ZŠ Masarova
Mgr. Lenka Štěpánová

Srdečně Vás zveme
na

PLES
GYMNÁZIA INTEGRA BRNO
který se koná
v pátek 6. 2. od 19. hodin
v konferenčním sále hotelu Continental.
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Lednová poezie na ZŠ Holzova

ánoce jsou již nějaký čas za námi. V našem nitru ale stále zůstává jejich poezie,
citlivé naladění a víra v lepší svět, ve vzájemné soucítění a porozumění mezi lidmi.
Ač je měsíc leden – v souvislosti se školou
– spjat s intenzivním zkoušením, psaním testů a uzavíráním pololetních známek, první
lednový týden školního roku na ZŠ Holzova
byl jiný. Patřil našim recitátorům a světu
poezie, 8. ledna se totiž konala recitační soutěž a to v krásném prostředí naší nové interaktivní učebny. I její zahájení bylo netradiční. Aby se soutěžící zbavili trémy a uvolnili
se, přednesly verše nejprve dvě žákyně čtvrté
třídy a to velmi soustředěně, profesionálně
a krásně. Teprve poté byla oficiálně zahájena
sama recitační soutěž; celkem v jejím průběhu zazněly básně z úst dvaceti sedmi dětí,
některé dokonce byly jejich autorské!
Porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury si zde vyslechla procítěně
pronášené verše a měla nelehký úkol – vybrat
ty nejlepší, kteří pak budou školu reprezento-

vat v kole městském. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích, mladší (6.–7. třída) a starší (8.–9.
třída) žáci. Výběr byl velice těžký, neboť recitátoři byli vzorně připraveni a recitovali své
texty velmi přesvědčivě, rozhodování poroty
bylo proto velmi složité a nakonec zněl její
verdikt takto: v kategorii mladších žáků se na
třetím místě umístila Barbora Přibylová
(VII. A), na druhém pak Marek Janda (VI. B)
a první místo patřilo za vynikající výkon Natálii Petlachové (VII. B). A jak dopadla kategorie starších žáků? Třetí místo obsadila Šárka Robešová (IX. A), druhé patřilo Kláře
Didiové (IX. B) a první místo získala Simona
Smilková (IX.A). Tentokrát postoupily – jako
naši zástupci do městského kola – dvě dívky,
Natálie Petlachová za mladší žáky a za ty
starší pak Simona Smilková. Za procítěný
projev či autorskou tvorbu byli zvláštní
cenou odměněni i tito žáci: Martin Sapák
(VII. A), Nicoletta Fabinová (VII. B), Ester
Milostná (VIII. A) a Hana Válková (IX. B).
Všem zúčastněným moc gratulujeme a přeje-

me jim, aby je poezie dokázala oslovit a získat
si jejich srdce i v dalších letech! A co vítězové?
Těm bude celá škola držet pěsti v březnovém
městském kole recitační soutěže!
V prvním lednovém týdnu byly vyhlášeny i výsledky olympiády z českého jazyka.
Na třetím místě se umístily – se stejným počtem bodů – hned tři dívky: Eliška Martinková, Aneta Chalivopulosová ze třídy VIII. A
a Terezie Fitzová z IX. B. Druhé místo vybojoval Michal Franěk (IX. A) a na stupni nejvyšším stanula Šárka Robešová (IX. A), která
nás bude 5. února reprezentovat i v kole městském. I na ni budeme myslet a nepochybujeme, že ze sebe vydá maximum! A protože štěstí přeje připraveným, nemáme o ni
strach.
A co napsat na závěr? Budeme moc rádi,
když český jazyk a literatura bude naše žáky
nadále bavit a budou nám ukazovat své dovednosti a znalosti z této oblasti nejen v soutěžích jazykově orientovaných.
Mgr. Martina Trčková

Zápis do mateřské školy Naše školka
Mateřská škola Naše školka při Gymnáziu INTEGRA BRNO
v září roku 2014 oslavila první rok svého fungování. Povedlo se nám
vybudovat moderní prostory pro předškolní vzdělávání a naši vizi
způsobu práce s dětmi, při které se zaměřujeme rovným dílem na hru
a zábavu, vzdělávání, ale také na plnění prvních úkolů a „povinností“, oslovit řadu rodičů, se kterými společně pracujeme každý den
na rozvoji jejich nejdražších. Do roku 2015 vstupujeme sebevědomě
v téměř rodinném kolektivu rodičů a dětí naší mateřské školy. Náš cíl,
vytvořit opravdové rodinné prostředí skrze otevřenou, férovou komunikaci, vstřícnost a ochotu dohodnout se a vyjít vstříc individuálním potřebám rodičů i dětí, byl splněn.
Od 16. února 2015 přijímáme přihlášky na zbývající volná místa,
které v menším kolektivu Naší školky (max. 17 dětí ve skupině) nabízíme. Mateřská škola Naše školka, která je akreditovanou institucí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nabízí otevírací dobu
od 7 do 18 hodin a několik typů docházky (celodenní, půldenní, vybrané dny v týdnu). Snažíme se tak vyjít vstříc rodičům a jejich potřebám s ohledem na přínos vzdělávání dětí, které je naší prioritou.
Více informací o Naší školce a podrobnosti k zápisu do mateřské
školy naleznete na webových stránkách školy www.naseskolka.eu.
Využít také můžete kontaktů pro možnost osobní návštěvy ve školce a seznámení se s prostředím a učitelkami mateřské školy Naše
školka.
Mgr. Tomáš Chládek

„Promítej i Ty“ je projekt organizace Člověk v tísni, který nabízí
filmy s lidskoprávní tematikou. Zapojené osoby mohou filmy promítat veřejně a mají je od organizace zdarma k dispozici.
Na škole ZŠ Horníkova promítáme filmy každé první úterý
v měsíci. Promítat budeme – 3. 2., 3. 3., 7. 4 a 5. 5. Podrobnější pozvánky k filmům a jejich anotace najdete v aktualitách na webu
ZŠ, Brno, Horníkova 1
www.zshornikova.cz. Těšíme se na viděnou.
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orgánech jako jsou játra, srdce, ledviny
apod., a že centrální hodiny zejména koordinují činnost orgánů k jednotnému vnitřnímu
času.
Přednáška ukáže, jak jsou savčí hodiny synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy, jaké světlo je
zejména pro tuto synchronizaci potřebné
a jak za určitých okolností může dojít k desynchronizaci celého časového systému
s vnějším prostředím i navzájem mezi jednotlivými orgány. Tato desynchronizace
může být rizikovým faktorem pro spánková,
psychická, metabolická, nádorová i kardiovaskulární onemocnění. V závěru bude pak
podán návod jak zdravě žít, který pomůže
tento rizikový faktor umenšit.
Kdy: úterý 10. 2. v 19.00 h
Kde: sportovní sál

Stalo se u nás…
Salesko na ledě

Stejně jako centra metropolí typu New Yorku
či bližší Vídně o Vánocích, se může i Líšeň
chlubit vlastním kluzištěm. O tom, že to nebyl vůbec špatný nápad, svědčí velká náv-

štěvnost bruslařů, úsměvy malých dětí, které
objevují radost ze zimních hrátek vůbec poprvé, či zájem hokejistů o pronájmy. V dopoledních hodinách kluziště využívají školy, ale
i školky. Nově zkoušíme ve všední dny dopolední blok pro veřejnost určený nejen pro
maminky. Každopádně je dobré sledovat

web Saleska či se stát fanoušky kluziště na
facebooku, abyste měli k dispozici nejčerstvější informace. Vybudování kluziště podpořily: Městská část Brno-Líšeň, Statutární
město Brno, Jihomoravský kraj. Děkujeme.
Lukáš Kosík

200 párů svátečních ponožek
v Salesku

V sobotu 10. ledna se konal již pošesté tradiční Ponožkový bál. Letošní účast byla opravdu
rekordní – po parketu se prohánělo až 200
párů ponožek. Večerem nás provázela kapela
Maté Vokaté, která rozpohybovala nejeden
pár lenivých ponožek. V průběhu večera pak

dvakrát vystoupila taneční skupina SNEAKER (v překladu teniska) s ukázkou street
dance. Ponožky tak byly na parketu vystřídány teniskami. A to nebylo z kulturních
vložek všechno: měli jsme i možnost shlédnout ukázky dvou latinsko-amerických tanců: salsy a bachaty. Před půlnocí nechyběla
ani slavnostní tombola. Letošní rok se „ponožkáč“ opravdu vydařil!

TJ Sokol Líšeň a Sportovní komise
RMČ Brno-Líšeň
pořádají

Turnaj ve stolním tenisu
neregistrovaných

ZŘ

Chystáme pro vás…

Datum:
sobota 14. 2. 2015
Místo:
malý sál sokolovny
Belcrediho 27, Líšeň
Zahájení: 8.30 hod.
Prezence: 8.00–8.30 hod.
Startují:
účastnit se mohou neregistrovaní
hráči, turnaj je určen pro všechny
věkové kategorie
Systém:
podle počtu přihlášených
Ceny:
hráči na prvních třech místech obdrží
věcné ceny
Občerstvení:
pro hráče zajištěno

Jarní salesková burza

obuv, oblečení, hračky a potřeby pro děti
do 15 let
Kdy? 14. 2. 2015
V kolik? 8.30–11.30 h
Kde? Salesko, Kotlanova 13
Hlídání dětí v průběhu burzy za poplatek zajištěno. Více info na www.salesko.cz a na
plakátcích.

SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Náš vnitřní čas

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku
a bdění, v tělesné teplotě či ve stovkách dalších proměnných. Savčí a tudíž i lidské rytmy
jsou řízeny z centrálních biologických hodin
uložených v mozku. V poslední době se ukazuje, že hodiny se nacházejí i v periferních

Hraje se podle pravidel stolního tenisu,
je nutná sportovní obuv, která nemá černou podrážku. Rakety je možno zapůjčit
na místě.
Partnerem akce je Kulturní centrum Líšeň

Děkuji všem za účast
na posledním rozloučení
s mým synem
Josefem Trávníčkem.

V náruči
večer se v
kdo by se

Z oteckýc
byli jsme
kdo by se

Děkuji za květinové dary
a projevy upřímných soustrastí.

Po této p
nikdy, už
V náruči

Maminka Věra, sestra Edita s manželem Janem
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V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a zn
že z náruče naší do náruče Boží zaopatřen svatými svátostmi o
syn, bratr, švagr a strýc

Společenské akce
Ostatky

Tradičně se Kulturní centrum podílí na organizaci Líšeňských
ostatků, které budou zahájeny v sobotu 14. od 14.00 h průvodem stárků a krojovaných z ulice Kubelíkovy ke kostelu sv. Jiljí.
Dále bude od 16.00 h následovat ostatková veselice v Dělňáku
a od 20.00 h také taneční ostatková zábava v Dělňáku.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 14. 2. 2015

Líšeňský ples

Začátkem února se na Dělňáku uskuteční Líšeňský ples, kde zahraje oblíbená kapela Meteor z Prahy a novinkou pro tento rok
bude vystoupení Big Band Jazz Archiv, který zahraje známé písně
s nevšedním nádechem. Vystoupí Zdeněk a Lenka Přibylovi,
mistři ČR pro rok 2014, druzí vícemistři světa 2014 ve standardních tancích kategorie Senior I. Atmosféru neobyčejného večera
doplní taneční skupina Abanico, která zatancuje vznešenou polonézu a čardáš. Návštěvníky bude čekat bohatá tombola a raut
a také překvapení.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 7. 2. 2015, 19.00 h

Koncerty
JAMU na zámku Belcredi

tématy této úspěšné inscenace. Ve hře se vám představí herci
Slováckého divadla v Uherském Hradišti Pavel Majkus, Petr Čagánek, David Vaculík a hosté Ivo Kučera a Jiří Wilka. Scénář Ivo Kučera, hudba Jaroslav Ježek.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 11. 2. 2015, 19.00 h

Výstava
Komiks

V únoru Dělňák ozdobí výstava Kláry Smékalové – grafika a komiks – se zaměřením na biblické příběhy. Vernisáž bude spojená

Další koncert z cyklu vážné hudby JAMU na zámku Belcredi bude
v režii katedry strunných nástrojů Janáčkovy akademie múzických umění. JAMU na zámku Belcredi je společný projekt Kulturního centra Líšeň a Hudební fakulty JAMU. Cyklus sedmi koncertů se koná do dubna 2015.
Zámek Belcredi, 17. 2. 2015, 19.00 h

Zuby nehty

Dlouhodobě působící skupina tvůrčích žen byla a je unikátem
v České republice. Všechny na základě přátelství, muzikantské
příbuznosti a svých demokratických názorů přispěly do mozaiky
šesti dosud vydaných alb. Skupina má věrný okruh příznivců

s výtvarnou dílnou „Jak kreslit komiks“, kde si základy kreslení
komiksu budou moci vyzkoušet dospělí i děti od 3 do 100 let. Výstava potrvá do konce února 2015.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 3. 2. 2015, 18.00 h

Pro děti
Pohádka Sindibád mořeplavec
ve všech věkových kategoriích. Zuby nehty často koncertovaly
po celé České republice a Slovensku, ale působily také v Německu, Švýcarsku, Dánsku a Holandsku, USA. Nyní se svým novým
albem vystoupí také v Dělňáku v Líšni.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 27. 2. 2015, 19.00 h

Divadla
Tři strážníci

V březnu Kulturní centrum Líšeň uvede činohru „Tři strážníci“.
Hudebně dramatická inscenace se zabývá nelehkým životním
osudem hudebního skladatele Jaroslava Ježka a jeho tvůrčím
přátelstvím s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. V inscenaci
hrají písně Jaroslava Ježka a V+W v pětihlasém nastudování nezastupitelnou roli. Právě ony jsou v kontextu s dalším děním nositelkami silných emocí, které diváka nekompromisně zasahují.
Ježkovy zdravotní handicapy, tehdejší společenské poměry, spolupráce s V+W, pobyt v emigraci spojený se steskem po domově
a nakonec jeho předčasná smrt v zahraničí, to jsou hlavními
líšeňské noviny

V únoru jsme pro děti připravili dopolední pohádku divadla Scéna
– Sindibád mořeplavec – na motivy Pohádek tisíce a jedné noci.
Sindibád mořeplavec je dobrodružný příběh, plný humoru, napětí a veselých písniček. Děti se mohou těšit na opravdu velké dobrodružství a dospělí na skvělou zábavu. Sindibád je určen pro širší skupinu dětí – MŠ a 1. a 2. st. ZŠ až do 13 let.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 3. 2. 2015, 10.00 h

Karneval

V období plesů a karnevalů jsme i pro ty nejmenší připravili zábavné odpoledne plné her, písniček a tance. Děti čekají soutěže,
diskotéka, soutěž o nejlepší kostým a samozřejmě plno odměn.
Kulturní centrum Líšeň – Dělňák, 22. 2. 2015, 15.00 h
Pro bližší informaci k programu nás kontaktujte:
Kulturní centrum Líšeň, p.o.
web: www.kclisen.cz • FB: Kulturní centrum Líšeň
E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Předprodej vstupenek: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
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inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Pronajmu garáž v uzamčeném areálu, ul. Popelákova. Tel.: 775 217 059.
 PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE plovoucí podlahy, PVC, lino, koberce,
pokládka a renov. parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
 RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Kr. Pole, Metodějova 9a. Tel.: 541 211 165.
 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.
 Dcera studuje VŠ, jako dárek jí chceme koupit menší byt v Líšni.
Potřebuje klid na studium. Cenu nabídněte. Spěcháme. T. 606 199 734.
 Půjčky. Sloučení úvěrů. Oddlužení. 800 210 310.
 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.
 Akutně hledám ke koupi byt v Líšni, děkuji za nabídku. Tel: 605 476 589.
 Hledám na koupi dům v Líšni, prosím nabídněte. T: 736 120 972.
 KOMINICTVÍ Antonín Píša. Nabízíme kontroly komínů dle NV 91/2010,
vložkování, frézování komínů, kamerové prohlídky. Tel.: 773 056 723.
 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!
 Nahlaste zraněné po doprav. nehodě. Je to méně než 4 roky?
Po sepsání smlouvy na odškodnění – 100 kč. Tel.: 736 265 912.

 MALÍŘ POKOJŮ, tel. 604 518 776, Brno.

 Vyměním OB 3+1 s balkonem na Bieblově ul. za byt k privatizaci
nebo malý byt v OV. Doplatím dohodou. Tel. 739 778 182.

 Pronajmu byt v Líšni 1+1 (novostavba), 7800 + sl. Tel.: 776 690 646.

 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“

 KUCHYNSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka skřínky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 PRODEJ A SERVIS ELEKTROKOL. Autoelektrika a Elektroservis
domácích spotřebičů. J. Horák, Obecká 2, Líšeň. www.burgla.cz.

líšeňské noviny

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.
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a tomto místě každoročně od roku 2006
popisuji průběh Silvestrovského pochodu, učiním tak i letos, jen poněkud více zabrousím do historie. Pro nezasvěcené jen
uvádím, že v poslední prosincový den absolvují účastníci pochodu výšlap se startem
v Mariánském údolí a postupně putují přes
tři stanoviště: u Muchovy boudy, v lese u silnice nad líšeňským hřbitovem a v lesním lomu u tenisových kurtů. Po výstupu z lesa
v oblasti nad poliklinikou Horníkova vede
jejich cesta sídlištěm do cíle na líšeňské radnici. Zde mohou pochod důstojně zakončit
v restauraci Potrefená husa, jejíž personál
poskytne vždy všem dostatečně velké občerstvení.

Pro účastníky tak zůstávají každoročně
pouze tři neznámé: jaké bude počasí, kolik
bude startujících a jaké bude téma doprovodného programu na kontrolním stanovišti
v lesním lomu.
Počasí panující poslední den roku 2014
bylo k pochodujícím milosrdné, i když zima
odhalila ve vánočním čase svoji studenou
tvář. Procházku sněhem poprášeným líšeňským okolím si nenechalo ujít 700 turistů
a to nejen z Líšně, ale i z jiných brněnských
čtvrtí. Startovní kartičku s číslem 1 obdržel,
celou trasu pochodu prošel a četné záběry
objektivem svého fotoaparátu pořídil jeho
stálý účastník P. Dostál. Zachytil také na stanovišti v lesním lomu v pořadí již desátý doprovodný program Silvestrovských pochodů
z autorské dílny F. Kalandry, tentokrát s ná-

Silvestrovská
ohlédnutí
zvem ,,Silvestrovská reinkarnace“. Úkolem
soutěžícího bylo předvést ,,jak dělá“ domácí
zvíře, které si vybral z kartiček Pexesa a do něhož se o Silvestrovské noci pod vlivem alkoholu
,,převtělí“. To vše se odehrávalo pod dohledem
a s komentářem autora soutěže F. K. alias profesora Chocholouška. Nekonečnou frontu soutěživých zájemců pomáhala Františkovi zvládat jeho manželka. Autor tohoto článku měl
jako vždy na starosti občerstvení putujících.
Pochod má dlouholetou tradici, z úst jedné
z účastnic loňské akce pí. Cepkové zaznělo, že
první ročník byl již v roce 1980. Právě tato informace a jubilejní desátá soutěž na stanovišti
v lomu mně přiměla k napsání tohoto článku.
Těchto deset ročníků mám dobře zmapovaných a jistě i náš stálý fotograf Petr Dostál má
ve svém archívu bohatou fotodokumentaci,
která ukazuje, že na startu v Mariánském údolí
a v cíli převážně na líšeňské radnici, byla nejčastěji Jindřiška Baláková, v minulosti společně
se Zdeňkou Nakládalovou, následně až na loňský rok s Janem Ventrubou. Stanoviště u Muchovy boudy má po celou dobu stejné obsazení
– manželé Šabatovi. Proměnlivé obsazování
stanoviště nad hřbitovem (v minulosti to býval

Petr Kolečkář, nebo zůstalo neobsazeno) již
skončilo. Pevné místo zde nyní mají představitelé líšeňské radnice: starosta Břetislav Štefan
a Michal Hrazdíra. Na stanovišti v lesním lomu, jak jsem již zmínil, dominuje deset roků

SK Líšeň – to je i futsal!
Do velké sportovní rodiny klubu SK Líšeň patří několik let i futsalisté a teprve několik týdnů i futsalistky. Muži mají tři týmy,
ženy jeden. Daří se jim se střídavými úspěchy. Začneme od nejmladšího celku. Po
úspěšném vstupu do ženské fotbalové divize
se přihlásily líšeňské ženy i do brněnské Ženské ligy ve futsale. S bilancí dvě výhry, jedna
remíza a tři prohry hodnotí své dosavadní
působení zatím jako úspěšné. Se sedmi body
patří líšeňským futsalistkám 5. místo. Mnohem složitější je situace u A týmu futsalistů.
Po dobrovolném opuštění 2. ligy po pětiletém působení kvůli finanční a časové náročnosti, se futsalovému Áčku nedaří ani v nižší
soutěži. Jsou předposlední a v jarní části sou-

František Kalandra a jemu sekunduje autor
tohoto článku. Zvládat nápor soutěžících
nám v posledních letech pomáhají naše manželky.
Nelze opomenout zásluhu Michala
Hrazdíry v zajištění účastnických kartiček
a diplomů se silvestrovskou tematikou, ani
vstřícná jednání s vedením kuchyní Gymnázia Integra a ZŠ Novolíšeňská v zapůjčení
nádob na občerstvení.

Tito všichni se podíleli po celých deset
roků na tom, že se tradiční akci podařilo nejen udržet v popředí zájmu veřejnosti z hlediska účasti, ale také ji svým obsahem vtisknout punc jedinečnosti. A na tom mají výše
jmenovaní nemalý podíl, za což jim patří můj
dík.
Tímto jsem ukončil bilancování činnosti
členů sportovní komise spojené se Silvestrovským pochodem a zbývá mně na prahu
nového roku vyslovit nezbytné předsevzetí.
Vyzývám proto všechny pořadatele
a účastníky této tradiční líšeňské akce z let
minulých: pokud máte z určitého období
před rokem 2006 nějaké materiály, případně
fotografie kontaktujte mně na mailové adrese lbreicetl@nbox.cz.
Společně se pokusíme objasnit historii
našeho pochodu. Předem Vám všem děkuji
a přeji vše nejlepší v nastávajícím roce 2015.
Fotografické záběry pořízené účastníky
loňského pochodu můžete zhlédnout jako
vždy na stránkách www.brno-lisen.cz.
Partnerem akce bylo Kulturní centrum
Líšeň.
Ladislav Breicetl (redakčně zkráceno)

Poděkování SK Líšeň

těže je čeká nelehký úkol stabilizovat kádr
a dostat tým z pásma nedobrovolného sestupu.
Záchranářské starosti čekají také mužstvo futsalu C, ale z mnohem příznivějších pozic. Třinácté místo ze šestnácti a po podzimu o 6 bodů
více než na podzim roku 2013 je dobrým základem do jarních bojů. Nejlépe je na tom nyní
futsalové Béčko. Patří mu třetí místo v tabulce
Krajského přeboru jižní Moravy. „Tam, kde
jsou soupeři fotbalovější, nahrazujeme to v zápasech bojovností a body přibývají. Tabulka je
ale vyrovnaná a pro jaro zůstává jediný cíl – zůstat v horních patrech tabulky,“ uzavírá manažer líšeňských futsalistů David Linger.

Vedení SK Líšeň děkuje Kulturnímu centru Líšeň za pomoc s organizací tradičního
plesu líšeňských fotbalistů (17. 1. 2015) i všem,
kteří se na jeho pořádání podíleli. Dále děkuje
všem štědrým dárcům výher do tomboly a především návštěvníků za vytvoření skvělé atmosféry plesu.
Za SK Líšeň Karel Hladiš

Michal Šebela
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