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Líšeòské lidové a společenské tance 2019
Společenský život v Líšni rámují přirozené
tradice. Není příliš důležité, zda si to uvědomujeme nebo spokojeně prožíváme, co které
období roku přináší. A tak platí, že poslední
ozvěny oslav nového roku jsou zároveň začátkem plesové sezóny, kterou rázně ukončí
ostatky.
Bohatství líšeňského společenského života se jistě odráží i v hojnosti pořádaných plesů, jejichž počet stále
roste. K tanci a do společnosti nás lákají a zvou plesy líšeňské radnice, farnosti, pivovaru, fotbalistů, myslivců, spolků a našich základních škol. Každá Líšňačka a Líšňák si přijde na své. Vybírat
můžeme z pestré nabídky podle osobního vkusu a preferencí.
I toto období má svá zažitá pravidla a koncem února je již na
dohled Popeleční středa – začátek postního času, kterou hlučně
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oznamují a předchází líšeňské ostatky. Od roku 2012 vyráží do ulic
Líšně pestrý rej masek a krojovaných, neboť v tomto roce se podařilo Národopisnému souboru Líšňáci, Divadlu Líšeň, nadšeným
dobrovolníkům a líšeňské radnici masopustní tradici obnovit.
Určitě přijďte a užijte si eleganci plesů nebo bujarost ostatků.
Jste srdečně zváni!
Břetislav Štefan, Váš starosta

Zveme občany na veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 28. 2. 2019 ve velkém sále
radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat on-line
na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Brno-Líšeň
naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.
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Rok 2019: Opravy škol i přípravy na revitalizaci „Městečka“
Zastupitelstvo Líšně schválilo na svém
zasedání dne 20. 12. 2018 rozpočet na rok
2019 a to 23 hlasy z 25 přítomných. Rozpočet je vyvážený. Obsahuje příjmy ve výši
239.971 tis. Kč a zapojené ušetřené peníze
z předchozích let ve výši 73.114 tis. Kč. Celkový rozpočet je tedy ve výši 313.085 tis. Kč.
Školství patří nadále mezi priority rozpočtu. Je tomu tak již dlouhodobě a tato trvalá péče se vyplácí a naše školy patří mezi nej-

lépe udržované, opravované a podporované
v rámci města Brna. Město Brno, na základě
projektu Líšně, zahájilo opravu ZŠ Horníkova za 211 mil. Kč., která se díky své rozsáhlosti bude realizovat v průběhu let 2019–
2020. Mezi další plánované akce patří celková rekonstrukce a modernizace MŠ Michalova (7 mil. Kč), rekonstrukce střechy MŠ
Trnkova (2,5 mil. Kč) a rekonstrukce tělocvičen ZŠ Holzova (2,6 mil. Kč). Počítáme

Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2019
Výdaje rozpočtu bez účelových prostředků převáděných
z vedlejší hospodářské činnosti
Schválený rozpočet MČ Brno-Líšeň na rok 2019

Podíl na
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s opravou školní budovy na Pohankově, na
přípravné projekční práce jsme vyčlenili
1 mil. Kč. Z drobnějších oprav lze například
uvést renovace pergol MŠ Synkova a MŠ Hochmanova. Dalších 31 mil. Kč posíláme líšeňským školám na běžný provoz.
Dalšími hojně podporovanými oblastmi
jsou veřejný prostor a zeleň. Park Trnkova se
dočká kontejnerů na tříděný odpad v podzemí, aby neúhledné kontejnery nehyzdily prostor kolem autobusové zastávky a před obchodem Hruška. V Rokli se začne zpracovávat projekt veřejných toalet. A stejně tak
chceme pokračovat v přípravě řešení nám.
Karla IV. Diskutovat se bude i prostor pod
ulicí Houbalova, vedle bytového domu Na
Panence, abychom dali tomuto neutěšenému
místu ráz kulturní krajiny pro vyžití Líšňáků
všech generací.
Pokračovat budeme i v postupných opravách polikliniky Horníkova a dalších nebytových prostor, především OC Jasmín. Zcela
nově se v rozpočtu objevila kapitola na zahájení projektu výstavby bezbariérového domu
pro seniory, který rozšíří nabídku bydlení
pro starší občany a do budoucna může být
zařazen mezi domovy poskytující sociální
služby.
V rámci uzavřeného bytového hospodářství pokračujeme krom běžné údržby v modernizaci bytových domů, oprav a zateplení
střech a startujeme opravy balkónů.
Rozpočet na rok 2019 je vyvážený a obsahuje příležitost pro dokončení rozběhlých
projektů a zároveň umožňuje přípravu nových. Především bych zdůraznil revitalizaci
nám. Karla IV., Park Houbalova, projekt modernizace školní budovy na Pohankově.
Věřím, že se nám společně podaří započaté akce zrealizovat a rozběhnout nové.
Myslím, že nové vedení radnice může tuto
misi zvládnout. Máme nejlepší předpoklady
a doufám, že je naplníme.
Břetislav Štefan, Váš starosta

Městská část Brno-Líšeň
hledá pracovníka
na údržbové práce na dohodu
o pracovní činnosti
(max. 20 hodin týdně).
Kandidát na tuto pozici by měl být zručný a zodpovědný člověk s minimálními
znalostmi zednické, natěračské a stolařské práce a základními dovednostmi
s ručními přístroji (vrtačka, bruska
apod.). Řidičský průkaz sk. B výhodou.
Nabízíme zajímavou a rozmanitou práci
v kolektivu a flexibilní pracovní dobu.
Kontakt: Jiří Babáček, tel. 773 071 849,
email: babacek@brno-lisen.cz
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Zimní údržba komunikací
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
mnozí z Vás jste si v posledních týdnech
oprávněně stěžovali na nedostatečný úklid
sněhu. Toto byl jeden z prvních velkých
úkolů, které jsem musel řešit po příchodu
na radnici. V polovině ledna jsme se sešli
s vedením úklidových firem, vyjasnili si nedostatky a současně v terénu systematicky
procházeli problematická místa. Věřím, že
od té doby můžeme pozorovat zlepšení stavu a tento trend bude pokračovat i do budoucna. Každopádně však cítím potřebu
vysvětlit, jak celý systém odklízení sněhu
funguje a co můžete očekávat.
Líšeň je pro údržbu veřejného prostoru
rozdělena na tři okrsky a pro každý z nich je
uzavřena rámcová smlouva s úklidovými firmami na léta 2016–2020 pokrývající nejen
úklid sněhu, ale celkovou údržbu během roku. Okrsky 1 a 2 zahrnují v zásadě celé sídliště, kromě Kubíkovy, a dále rodinné domy
pod Velkou Klajdovkou. Okrsek 3 je Stará
Líšeň včetně Kubíkovy. Oba okrsky sídliště
má na starosti firma PET group, a.s., která se
stará jak o silnice, tak o chodníky. Stará Líšeň je trochu komplikovanější. Vysoutěžila ji
firma FCC Česká republika, s.r.o., která přímo spravuje vozovky, ale chodníky udržuje
subdodavatelsky firma SUEZ (dříve SITA).
Navíc hlavní silnice, po kterých jezdí MHD
(tzv. ZÁKOS), jsou udržovány Brněnskými
komunikacemi. A dále drážní tělesa a zastávky tramvaje jsou ve správě Dopravního podniku města Brna (DpmB). DpmB by měl udržovat i plochu nad zastávkou Jírova, ale neděje se tak. Proto jsme se domluvili s PET

group, aby zde udržovala alespoň koridory
pro průchod přes tuto plochu. A nakonec
jsou zde i některé soukromé pozemky, které
jsou ovšem tak významné pro pohyb občanů,
že je radnice nechává udržovat také, zejména
chodník od zastávky Novolíšeňská na Sedláčkovu. Naopak některé méně důležité
chodníky, zvláště přes zelené plochy a schody
se neudržují a jsou zde informační tabule.
Taktéž se neudržují prošlapové chodníčky
a všechny nezpevněné cesty.
Pro všechny tři okrsky platí stejné podmínky pro úklid. Jednotlivé komunikace
jsou rozděleny do tří kategorií podle priorit.
Nejvyšší prioritu mají hlavní komunikace,
zastávky MHD, sběrné chodníky k nim
a okolí škol a polikliniky. Měly by být uklizeny v rozmezí 1–4 hodin od nasněžení. V druhém pořadí jsou ostatní silnice a chodníky,
kde je lhůta 2–7 hodin. A na třetím místě jsou
přístupové chodníčky k jednotlivým domovním vchodům (4–8 hodin). Při nočním sněžení by úklid měl začít nejpozději v 5:00 ráno
ve všední den a v 7:00 o víkendech. Při pokračujícím sněžení, tj. když leží vrstva sněhu
na chodnících anebo aspoň 3 cm na silnicích,
se provádí opakovaný zásah. Samozřejmě
normy nepočítají s kompletním úklidem
chodníků, ale pouze se zmírňováním zimních podmínek, tedy vytvořením schůdných
koridorů pro průchod chodců.
Na radnici jsme zavedli systém kontroly
provádění úklidu. Kontrolám se věnuje jeden
pracovník většinu své pracovní doby a někteří další příležitostně. I tak ale nemáme
tolik pracovníků, aby dokázali zkontrolovat

Oživení Kotlanky i pokračování
revitalizace polikliniky
Vážení občané,
začíná druhá část rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice. Doufám, že veškeré problémy a nejasnosti, které neúměrně prodloužily
první část jsou vyřešeny a nyní již práce půjdou
podle harmonogramu a bez zdržení, které znepříjemnilo život všem návštěvníkům objektu.
Začínáme zpracovávat ideové záměry a možnosti využití Kotlanky, objektu, který je také znám jako obchodní středisko Jasmín. Služby, které by mohla v této lokalitě poskytovat občanům, budou představeny na veřejných debatách v květnu. Ještě letos bude zpracovaný
projekt revitalizace . Prozatím chceme na její oživení pořádat krátkodobé akce a výstavy. V rozpočtu se také vyčlenily peníze na osvětlení
a základní opravu pasáže.
Další velkou již probíhající akcí je rekonstrukce školy Horníkova,
která pokračuje rychlým tempem při nepřerušeném provozu. Na další „ školní“ akci – rekonstrukci podlah a osvětlení školy Holzova je
vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Práce by stejně jako oprava
střechy na MŠ Trnkova měly proběhnout o prázdninách.
Únor je také měsícem společenské zábavy, každý víkend probíhá
v naší Líšni alespoň jeden ples, ať již na Dělňáku nebo v tělocvičnách
škol. Přeji Vám všem účastníkům plesů výbornou zábavu a dobrou
fyzickou kondici při tanci.
Iva Kremitovská, I. místostarostka
líšeňské noviny

všechny ulice každý den.
Proto vítáme i podněty
od občanů. Při opomenutí některých úseků či
nedodržení stanovených
lhůt, je možné se obracet přímo na úklidové
firmy. Společnost PET
group, a.s., tedy pro sídliště, provozuje dispečink na tel. 545 217 445
anebo je možné volat přímo vedoucího odklízecí čety v Líšni, pana Poppa (775 729 168).
Firmy FCC a SUEZ bohužel nezveřejňují čísla konkrétních pracovníků, kteří mají na starost Starou Líšeň, a proto je možné je kontaktovat jen na centrálním čísle (548 422 011-13).
V každém případě se však můžete obracet
i na Úřad městské části, konkrétně pana Babáčka, pana Kůse nebo na mě. Všechny potřebné kontaktní údaje najdete na stránce
www.brno-lisen.cz pod záložkou Úřad.
Nedostatky jsou někdy způsobeny i nevhodným parkováním na chodnících, kvůli
kterým čistící mechanismy nemohou projet
anebo najet na chodníky. Proto bych chtěl
apelovat na všechny řidiče, aby vždy nechávali alespoň 1,5 m prostoru na chodnících
a nestáli v místech nájezdů na chodníky (snížené obrubníky).
Doufám, že přijatá opatření a soustavné
kontroly zlepší standard zimní údržby. A zároveň bych chtěl poděkovat všem občanům,
kteří uklízejí chodníky před svými domy sami. Je to velká pomoc pro obec a hlavně bezpečnost ostatních občanů zejména v prvních
hodinách sněžení.
Martin Příborský, II. místostarosta

Farmářské trhy
Vážení Líšňáci,
městská část Brno-Líšeň pořádá pro Vás od roku 2011 farmářské
trhy. Přijďte si nakoupit potraviny, které pro Vás připravují moravští výrobci. Nabídneme Vám produkty v kvalitě „Regionální
potravina Jihomoravského kraje“. Můžete se těšit na garantované
biopotraviny, kvalitní maso, poctivé uzeniny a klobásy přímo od
farmářů, čerstvé sýry, chleba a pečivo z obilí, které vyrostlo na
našich polích. Sortiment doplňují domácí vejce z podestýlky, sezónní zelenina a ovoce, marmelády, džemy, mošty a med. Těším
se na setkání s Vámi na líšeňských farmářských trzích i v letošním roce.
Břetislav Štefan, Váš starosta
Termíny farmářských trhů pořádaných líšeňskou radnicí v roce
2019: 23. 3., 13. 4., 11.5., 22. 6., 20. 7., 17. 8., 14. 9., 19. 10.,
16. 11. (8–13 hod.), vánoční 14. 12. (8–16 hod.).

Komunitní zahrada LíZa
Chtěli byste si vypěstovat vlastní zeleninu v souladu s přírodou? Na
pozemku Dětského lesního klubu Kvítek ve Staré Líšni na Zlámankách
funguje již druhý rok komunitní zahrada LíZa díky spolupráci dobrovolníků a za podpory našich sponzorů. LíZa je otevřená široké věřejnosti.
Členové LíZy si zde pěstují vlastní zeleninu bez použití chemie na volných plochách, nebo na vyvýšených záhonech. Aktuální informace můžete najít na facebooku DLK Kvítek nebo na webu www.lesnikvitek.cz.
Stále se u nás najde ještě pár volných záhonků, takže pokud je vám myšlenka vlastní biozahrádky blízká, dejte nám vědět na liza@lesnikvitek.cz.
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Ostravské zálohy uctili památku
svého patrona
Dne 12. ledna 2019 příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava uctili památku velitele paraskupiny
Wolfram podplukovníka Josefa Otiska.
Důstojný akt podpořili příslušníci Vojenské hudby Olomouc,
kteří v úvodní části zahráli hymnu České republiky, následoval pietní
akt položení kytic ke hrobu pplk. Otiska a v samotném závěru po
minutě ticha mohli přítomní slyšet Večerku. Během aktu pronesl
modlitbu kaplan kapitán Jan Pacner.

Nábor fotbalistek – SK Líšeň
pro dívky ročníku 2007 a mladší

Kde: tělocvična ZŠ Horníkova
Kdy: každou středu 18–19.00 hod.
Další tréninky a bližší informace:
www.sklisen.com/category/starsi-pripravka-divky/
jp15n@seznam.cz
SK Líšeň ŽENY
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Martin Ogořalek

Akvaristická burza

sobotu 15. 12. 2018 se v Líšni uskutečnila předvánoční akvaristická burza, a to v prostorách Barmanské asociace na Šimáčkově. Akvaristická burza je místem setkání mnoha prodejců a chovatelů
z ČR i zahraničí, kteří návštěvníkům kromě zakoupených ryb a vybavení předávají také mnoho cenných informací a zkušeností týkajících se akvaristiky. Prodejní akce bývá obohacena akvaristickou
tombolou a odbornou přednáškou. Burza je navštěvována také rodinami s dětmi, pro které je zajištěn dětský koutek.
Tato akvaristická burza byla v pořadí již 32. burzou pořádanou
Akvaklubem Brno. Burzy vždy probíhaly v Líšni, historicky první
burza proběhla v roce 2008 na Kotlance a následně byly burzy přesunuty do prostor Dělňáku. Akce však musely být na dobu téměř dvou
let přerušeny, ale na konci loňského roku byly burzy díky usilovné
snaze členů klubu opět obnoveny.
Akvaklub Brno je zájmovým spolkem sdružujícím akvaristické
nadšence z Brna i okolí všech věkových kategorií. Členové spolku se
schází jednou měsíčně, kdy nad dobrým jídlem a pitím diskutují
o akvaristice a plánují další akce. Jejich snahou je vrátit se k pořádání
4 akvaristických burz ročně, které by se měly konat v krásných nově
zrekonstruovaných prostorách Barmanské asociace. Klub je otevřený
všem zájemcům či zapáleným pomocníkům při pořádání burz.
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„Neměl jsem možnost ho potkat osobně, což by i pro mě, stejně
jako pro každého vojáka byla velká čest. Pro mě ztělesňuje podplukovník Otisk vojenský ideál. Svou statečnost prokázal, když se rozhodl dostát přísaze vojáka a aktivně se zapojit do boje proti nacismu.
Statečnost také projevil v boji ve Francii, kde dostal první válečný
kříž. Podplukovník Otisk je nejen patronem naší jednotky, ale k jeho
odkazu se hlásí výsádkáři a příslušníci speciálních jednotek. Jde
o jednoho z prvních československých vojáků, kteří prošli kurzem
Komando.“, řekl ve svém vystoupení ředitel Krajského vojenského
velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.
Tradiční pietní akt, kterého se pravidelně účastní rodina podplukovníka Otiska, příslušníci Aktivní zálohy z Ostravy, zástupci Armády České republiky, kluby výsadkových veteránů a představitelé státní samosprávy proběhl na hřbitově v Brně Líšni.

V sobotu 23. 2. 2019 se uskuteční Zimní akvaristická burza, opět
na Šimáčkově 135 (zastávka Kubelíkova). Burza se koná od 9 do 13 h,
tombola je ve 12 h. Vstupné na akci je 50 Kč, děti do 12 let zdarma.
https://www.akvaburzabrno.cz/
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inzerce

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

VALENTÝN

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

Vážení přátelé,
únorové počasí nahrává k lenošení, anebo
právě naopak k aktivnímu plnění novoročních
předsevzetí. Kdo by se nechtěl začít více hýbat,
omezit sladké v jídelníčku, přestat kouřit nebo
se třeba jen méně stresovat? Změnit zažité rituály je obtížné, držíme proto pěsti, abyste našli motor pro změnu, ať už půjde o jakoukoliv.
Stačí začít po malých krůčcích, třeba pěší pro-

ve Sklizenu
a U Fidela

cházkou na nákup do LCOS J. Ve Sklizenu si
koupíte opravdový jogurt, kvalitní maso, křupavé pečivo, v Lékárně Masarova se stavíte pro
vitamíny nebo poradit se, jak přestat kouřit.
V drogerii budete potěšeni dárkem k přírodní
kosmetice Erboristica v podobě detoxikačního
čaje, v Bikemaxu si můžete pořídit kvalitní oblečení na kolo či běhání, nebo rovnou lyžařskou
výbavu a začnete si užívat zimu i z vrcholků hor.
Nezapomeňte tento měsíc také na svátek všech
zamilovaných a milovaných, sv. Valentýn vychází

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

VÝHODNÉ CENY
Coldrex MaxGrip 10 sáčků
Paralen Grip nápoj 10 sáčků
Brufen 400 mg, 30 tablet
Ataralgin 50 tablet
Nalgesin S 40 tablet
Olynth 0,1% sprej 10 ml
Otrivin Menthol sprej 10 ml
Quixx sprej 30 ml
Sterimar Cu sprej 50 ml
Sinex Vicks sprej 15 ml
Sinecod sirup 200 ml
Levopront sirup 120 ml
Robitussin Expector. sirup 100 ml
Canesten krém 20 g
Biopron9 Premium 30 tobolek
Oscilococcinum 30 dávek
Additiva Vit. C 1000mg šum. tbl
Bepanthen Sensiderm krém 20 g
Hlíva s rakyt. olejem 60+60 tob.

159 Kč
139 Kč
54 Kč
169 Kč
159 Kč
75 Kč
109 Kč
119 Kč
199 Kč
79 Kč
129 Kč
119 Kč
129 Kč
123 Kč
229 Kč
599 Kč
85 Kč
139 Kč
329 Kč

PROMOAKCE

LÉKÁRNA MASAROVA

na čtvrtek 14. února. Pozvěte svého partnera na
romantickou večeři k Fidelovi, bude se podávat
láskyplné menu J. Restaurace U Fidela všechny také zve na tradiční zabíjačku, která byla z
měsíce ledna přesunuta na únor, za což se tímto
omlouvají všem, kteří se těšili již v lednu. Prodej
zabíjačkových dobrot bude probíhat v sobotu
23. února před restaurací od 9 hod. Nebude
chybět ani oblíbené zabíjačkové menu, které se
začne podávat od 10 hod. Kolektiv Fidela se těší
na viděnou.
SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So
8.00–14.00
734 752 350

20.2. TEREZIA COMPANY
DÁREK PŘI NÁKUPU
DOPLŇKŮ STRAVY ZE
ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH
HUB A ROSTLIN

Řekni u pokladny heslo

valentýn
a získáš 15% slevu
na veškerá vína a čokolády

PRO DĚTI
Biopron probiotické kapky 10 ml 299 Kč
Fenistil kapky 20 ml
149 Kč
Olynth HA 0,05% sprej 10 ml
95 Kč

r

celý úno

Terezia Rakytníček
želatinky
199 Kč

(Platnost nabídky od 4.2. do 3.3.2019)

14.2.2019
VALENTÝNSKÉ MENU
pro všechny zamilované
a milované

u

fid
ela

23.2.2019
TRADIČNÍ ZABÍJAČKA
Prodej specialit od 9 hod.
Zabíjačkové menu v restauraci od 10 hod.

CE
RESTAURA

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

1.1.–31.3.2019
RETRO AKCE
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ÚTERÝ
Starobrno medium, Fernet, Captain
Morgan, Fíková voda, víno 2 dcl a svařené
víno od 12 hod za jednotnou cenu 25 Kč.

!*

Det

ační čaj
oxik

Povánoční detox
s kosmetikou

A
ZDARM

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
až

42 %

lyže, lyžáky, servis
*KE KAŽDÉMU PRODUKTU ERBORISTICA ZÍSKEJTE NAVÍC 25 G DETOXIKAČNÍHO BYLINNÉHO ČAJE

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

Program únor 2019
Úterý 12. února, 8.45 hod.
Exkurze do brněnské České televize

Exkurze do moderního vysílacího komplexu, který ČT využívá od
října 2016. Kapacita je omezena – účast je nutné si rezervovat předem. Sraz účastníků s potvrzenou rezervací nejpozději v 8.45 h
u vstupu Trnkova 117. Další informace najdete na webu KC Líšeň.
ČESKÁ TELEVIZE – Televizní studio Brno, Trnkova 117, Brno-Líšeň.
Vstup zdarma.

Čtvrtek 14. února, 13.00 hod.
Procházka bílovickými lesy a krmení zvířátek

Komentovaná procházka bílovickými lesy i okolo studánek s odborníky Lesní pedagogiky Mendelovy univerzity spojená s krmením zvířátek. Plánovaná délka trasy je cca 4 km terénem, lesními
cestami – trasa je fyzicky náročnější. Sraz v 13 h u Myslivny Lišky
Bystroušky v Bílovicích. Na místo je třeba se dopravit individuálně.
Myslivna Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou. Vstup zdarma.

Sobota 16. února, 19.00 hod.
Pivovarský ples

Pivovarský ples je postaven na dobré zábavě, kterou podtrhuje
vynikající pivo z Líšeňského pivovaru! K tanci a poslechu zahraje
kapela P. K. T. (Písně, Které Těší) – brněnská skupina se zaměřením
na žánry pop & rock píše svou historii od roku 2009 a hraje známé
hity česko-slovenských a zahraničních autorů a interpretů, pokrývající posledních pět dekád populární hudby, což zaručuje skvělou
zábavu pro hosty každého věku. Dále je připraveno vystoupení
mažoretek Lassies Brno, fotokoutek od Foto Jursa a nebude chybět ani tradiční tombola. Akcí bude provádět zkušený moderátor
Jiří Filip. Ples pořádá Líšeňský pivovar, kde se také (na adrese Kotlanova 5) prodávají vstupenky.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 250 Kč.

Čtvrtek 21. února, 18.00 hod.
Únorová vážná hudba na zámku

Vážná hudba na zámku Belcredi je společný projekt Kulturního
centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno. Cyklus
6 koncertů se koná od října 2018 do dubna 2019.
Obřadní síň ZÁMKU BELCREDI, Pohankova ulice.
Vstupné: 50 Kč (senioři, studenti) / 100 Kč.

Sobota 23. února, 19.00 hod.
3. SPOLEČENSKÝ PLES LOS LÍŠEŇ
aneb LOS se baví karnevalem

Třetí ročník prestižního líšeňského plesu tentokrát jako maškaráda. Kromě známé plesové kapely SW Band , populárního moderátora Viktora Janče a předtančení taneční školy Danza čeká na každého v masce dárek, soutěž o nejlepší masku a spousta překvapení. Nebude chybět bohatá tombola a raut.
Předprodej vstupenek: Copycentrum (Jírova 10), D-profil (křižovatka ulic Podruhova a Elplova).
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 400 Kč.

Neděle 24. února, 14.30 hod.
Dětský karneval s Kufrem a Pískomilem

Na Dělňák dorazí Divadlo Kufr – doktorka Kuželka s asistentkou
Aduší budou s dětmi všelijak tancovat, soutěžit a možná i pitvořit
(se), navíc předvedou své kejklířské a žonglérské umění, o které se
rády podělí. A to není vše – po nich na scénu nastoupí Onďatra,
Pavoučí Kája nebo Kyti de la Rocha čili kapela Pískomil se vrací!!!
(V akustické partě, aby to uši netrhalo.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 80 Kč (děti do 2 let zdarma).

Pondělí 25. února, 15.00 hod.
Vyrob si masku a staň se maškarou

Divadlo Líšeň zve na výtvarnou dílnu pro děti i dospělé k Líšeňským ostatkům! Chceš jít za maškaru na letošních Ostatcích? Dělat
parádu v maškarním průvodu odpoledne či večer na tancovačce
v Dělňáku? Máš jedinečnou možnost vyrobit si masku – buď jednoduchou z tvrdého papíru (vhodné pro menší děti), nebo složitější
– tvarovanou a kašírovanou na hliněném kopytě (výroba trvá minimálně dvě hodiny, vyzvednutí po uschnutí druhý den). Materiál
a nářadí budou zajištěny.
Rezervace míst v dílně: pavla@divadlolisen.cz.
DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 28. února, 16.00 hod.
Za tajemnými objekty Líšně

Vydejte se poznat méně známá místa a objekty v Líšni.
Přednáška Ing. Adama Nehudka.
KOTLANKA LÍŠEŇ, Kotlanova 7 Vstup zdarma.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
mobil: 731 564 418 | e-mail: info@kclisen.cz | FB: kulturnicentrumlisen | www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.

Valná hromada Honebního společenstva Brno-Líšeň
V souladu s § 22,odst. 1, zákona 449/2001 Sb. svolávám Valnou hromadu Honebního společenstva Brno-Líšeň.
Místo a termín konání: Myslivecká chata, Kučerova 10, Brno-Líšeň (vstup z ulice Horákovská)
dne 16. 2. 2019 (sobota) v 9.00 hod.
Program:
zahájení, schválení programu jednání valné hromady HS, volba orgánů valné hromady HS, zpráva o činnosti výboru
honebního společenstva, zpráva o finančním hospodaření za předcházející období a návrh finančního rozpočtu na další
období, zpráva revizní komise HS, volba místostarosty výboru HS na období 2019–2022, diskuse k předneseným zprávám
a návrhům, usnesení, závěr.
Ing. Josef Hušek, honební starosta HS Brno-Líšeň
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Kurzy, kluby, setkání – únor 2019
KURZY A CVIČENÍ

Kulturní centrum Líšeň nabízí volná místa v kurzech a cvičeních:
Pondělní jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Pondělí 17.00–18.00 hod. Nejbližší lekce: 4., 11., 18., 25. února
Čtvrteční jóga (Lektorka Magda Rudolfová)
Čtvrtek 9.00–10.00 hod. Nejbližší lekce: 7., 14., 21., 28. února
Angličtina pro seniory – začátečníci
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 12.30–14.00 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20., 27. února
Angličtina pro seniory – mírně pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 14.15–15.45 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20., 27. února
Angličtina pro seniory – pokročilí
(Lektorka Jaroslava Sobotková)
Středa 10.15–11.45 hod. Nejbližší lekce: 6., 13., 20., 27. února
U všech kurzů a cvičení je jedna zkušební lekce zdarma. A dále se
platí pouze poměrná část kurzovného do konce pololetí nebo školního roku.
Jazykové kurzy jsou přizpůsobeny studentům 55+ s důrazem na
konverzaci. Pokud se ukáže, že jste neodhadli míru jazykové pokročilosti, nevadí – po dohodě s lektorkou je možné přejít do jiné,
adekvátní skupiny.

Šachový klub

Pondělí 4., 11., 18. a 25. února 16.00–20.00 hod.
K partii zveme hráče všeho věku, od šachovým mistrů po naprosté
začátečníky. Lektor Karel Pelikán.
Klub se schází vždy pondělí v čase 16.00–20.00 hod. Vstup je
zdarma.

Tarokový klub

Úterý 5., 12., 19. a 26. února 17.00–20.00 hod.
Pagát, honéry, trul, znáte? Přijďte si s námi zahrát! Lektor Karel
Kabelka.
Klub se schází v úterý v čase 17.00–20.00 hod. Vstup je zdarma.

Setkání Klubu českých turistů,
odbor Lokomotiva Brno

Jednou měsíčně, vždy v pondělí, se na Kotlance schází místní pobočka Klubu českých turistů. Klub přijímá nové členy, na výlet s ním
můžete vyrazit i jako „nečlenové“. Účast na setkání je zdarma. Čas
únorové informační schůzky bude zveřejněn na webových stránkách www.kclisen.cz v odkazu KLUBY A SETKÁNÍ.

Seniorský klub Réva

7., 14., 21. a 28. února od 14.00 hod., není-li uvedeno jinak
Klubová seniorská setkání přinášejí možnost potkávat se, něco
prožít, něco se dozvědět, něco si vytvořit nebo si dle chuti zacvičit.
Návštěvníci se také mohou zúčastnit programu Kulturního centra
Líšeň zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Koordinátor Silvie
Dražanová. Klubová setkání probíhají ve čtvrtek od 14.00 hod.
Program setkání na únor (vstup zdarma, není-li uvedeno jinak)
Čtvrtek 7. února od 14.00 hod.
Trošku z tréninku paměti – beseda u kávy a základy tréninku
paměti.
Čtvrtek 14. února 2019 od 13.00 hod.
Namísto klubového setkání je možnost zúčastnit se Procházky bílovickými lesy a krmení zvířátek – více informací je k dispozici
v měsíčním programu Kulturního centra Líšeň.
Čtvrtek 21. února od 14.00 hod.
Háčkujeme a pleteme – ruční výroba patchworkové deky pro děti.
Pokud nám chcete do skládačky přispět, ale plést doma, budeme
rádi. Kontaktujte nás na drazanova@kclisen.cz, tel. 734 313 653.
Čtvrtek 28. února od 14.00 hod.
Beseda u kávy s háčkováním a pletením. Zájemci se mohou také
zúčastnit přednášky Za tajemnými objekty Líšně v 16.00 hod.
Počítačová poradna
Lektor Ladislav Škraňka radí s Vašimi počítači, tablety a telefony,
vezměte je s sebou. Počítačová poradna se koná ve dnech 17. a 21.
února od 15.00 do 17.00 hod. Vstup je zdarma.

Všechny naše kurzy, cvičení a kluby fungují v prostorách volnočasového centra KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-Líšeň (není-li uvedeno jinak).
Kontaktní osoba: Silvie Dražanová, mobil: 734 313 653, e-mail: drazanova@kclisen.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace
mobil: 731 564 418 | e-mail: info@kclisen.cz | FB: kulturnicentrumlisen | www.kclisen.cz
Činnost Kulturního centra Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.

Líšeňští myslivci
Myslivecké společnosti
STARÉ ZÁMKY, z.s.

srdečně zvou příznivce dobré zábavy,
milovníky tance a myslivecké kuchyně na

Myslivecký společenský
večer, který pořádají dne
2. března 2019 od 20.00 hod.
na ZŠ a MŠ Horníkova.
O rozmanité občerstvení včetně
mysliveckých specialit postaráno.
Ke zpestření programu mysliveckého
společenského večera připravena bohatá
zvěřinová a věcná tombola. Vstupenku
s místenkou v ceně 150 Kč možno
rezervovat na čísle mob. tel. 737 774 977.
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Školství
prázdninách do Saleska. Připravili jsme pro
vás dva tábory, věková skupina 7–15 let. Těšit
se můžete na florbal, fotbal, venkovní bruslení na ledě a další dobrodružství.
Začínáme ráno v 8 hodin a končíme odpoledne v 16 hodin. Zajištěna bude strava – 2×
svačina, pitný režim a oběd. Více na našem
webu.

Stalo se

23. 2. – Sales battle 2019

DOPOLEDNÍ KLUB MAMINEK

Historicky první taneční soutěž ve streetdance. Zúčastnit se může každý, kdo má rád
tanec.
Kategorie: sóla dětská a juniorská věková kategorie, dema crew na crew.
Cena: 100 Kč/disciplína. Více informací na
battle@salesko.cz nebo na FB Saleska.

Aktivita pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Setkáváme se každý první
čtvrtek v měsíci. Za první pololetí jsme vytvářeli podzimní věnce, pozvali jsme si terapeutku s esenciálními olejíčky Ing. Lenku
Fučíkovou, tradičně jsme zdobili perníčky
s paní Šárkou Marholdovou.
moravského kraje je stále v provozu. Po
každém bloku led upravujeme. Neváhejte
a přijďte si protáhnout tělo a trošku si zasportovat. Brusle vám půjčíme. Facebook či
webové stránky kluziště neustále aktualizujeme.
14. 2. Chystáme pro vás Valentýn na ledě
v bloku 16.00–17.30 hodin s programem.
Každý účastník dostane malou pozornost.
Výživová poradkyně Eva Kovaříková nám
přišla povědět, jak sestavit vyvážený jídelníček a popovídala i o stravování dětí. Pokud se
rozhodnete některou naši besedu se zajímavými hosty navštívit, je možné po předchozím přihlášení. Pro vaše kluky a holčičky je
připraven prostor pro hraní.

Saleskové tábory 2019

Chystáme pro vás

Příměstský sportovní tábor
a florbalovo-fotbalové řádění
o jarních prázdninách

Přijďte si zabruslit!

Kluziště ve spolupráci s městskou částí Líšeň
a s podporou statutárního města Brna a Jiho-

M

Přihlašování na tábory je v plném proudu.
Neváhejte si co nejdříve zajistit místo na
https://w w w.salesko.cz/nase-programy/
tabory/, zatím je pro vás připravena zvýhodněná cena. V nabídce jsou příměstské i pobytové, pro malé i velké, výtvarné či sportovní.

Přijďte si s námi sportovně zařádit o jarních

Start nového ročníku SHM v ping-pongu je
tady. Série čtyř turnajů pro děti a dorostence
startuje na začátku března v Havířově. Naše
středisko letos uskuteční dokonce dva turnaje. Jedním z nich bude závěrečný memoriál
na přelomu listopadu a prosince. Těšíme se
na skvělé výkony a doufáme, že naše naděje
ovládnou další ročník.
1. SHM
1.–3. 3. 2019 Havířov
2. SHM
3.–5. 5. 2019 Brno-Líšeň
3. SHM
18.–20. 10. 2019 Ostrava
Memoriál 29. 11.–1. 12. 2019 Brno-Líšeň

JARNÍ SALESKOVÁ BURZA

9. 3. 16.30-18.00
Nákup a prodej obuvi, oblečení, hraček a potřeb pro děti od 1 do 15 let.
Chcete-li prodávat, hlaste se na recepci od
18. 2. do 5. 3. Poplatek 50 Kč za místo se hradí při přihlašování. Kapacita omezená.
Chcete-li nakupovat, přijďte.

O situaci v lesích

ožná jste si při procházce nebo sportování v lese, zvláště
v letním a podzimním období, povšimli neobvyklého
množství suchých stromů, ať dosud stojících v porostu nebo již
ležících na skládkách u cesty.
Pokusím se o vysvětlení: Tento stav je reakcí na mimořádný
nedostatek vláhy v krajině. Doposud byl v tomto směru rekordní
rok 2015, kdy chybělo v půdě podle klimatologických měření
místy až 500 mm vody, rok 2018 ale problém vyhrotil do extrému.
Průběh roku vysokými teplotami již od dubna a minimem výraznějších srážek po celý rok rozběhl ve většině území ČR, Brněnsko
nevyjímaje, kalamitní situaci, převážně v jehličnatých porostech.
Přirozené projevy sucha jsou násobeny nebývalým rozvojem podkorního hmyzu (kůrovců), který v těchto podmínkách způsobuje
rychlý úhyn i rozsáhlých porostů.
Mimořádnost současného stavu spočívá v tom, že téměř před
očima odumírají též mladé porostní skupiny jehličnanů, které
kalamitní situace obvykle přežívaly a skutečnost, že ve velkém
chřadnou kromě smrku a jedle také borovice a modříny, tedy dřeviny doposud osvědčené jako odolné.
Dlouhodobý nedostatek vláhy je totiž i ve větších hloubkách
půdy, kde tyto dřeviny koření.
Snad alespoň lednový příděl sněhu nastartoval obrat k lepší8

Ping pongové SHM letos dvakrát
v Líšni

mu v doplnění povrchových zdrojů vody a postupnému návratu
vláhy do půdy.
Doprovodným jevem odumírání lesů jsou celoročně nadnormální těžby soušového dřeva a jeho obrovský přebytek na trhu
v celé střední Evropě. Ten způsobil prudký pokles cen jehličnatého dřeva. Dřevozpracující podniky a sklady jsou přeplněné a výhled na letošní rok není optimistický.
Prozatím je situace lepší v porostech s převahou listnatých
dřevin, které jsou lépe vybaveny na zvládání teplého a suchého
klimatu, což je dobrá zpráva pro vlastníky těchto porostů. Rovněž
odbyt tohoto dřeva na trhu nemá žádný negativní vývoj: tvrdých
listnáčů (duby, buk, habr, akát…) je spíše trvalý nedostatek a ceny
tedy rostou.
Pro vlastníky lesů v k. ú. Líšeň budou v 1. polovině roku vydány nové lesní hospodářské osnovy jako aktuální zdroj informací
– k dispozici na odboru VLHZ Magistrátu města Brna, Kounicova 67. Dále je již stanoven termín schůze honebního společenstva
(sdružuje též vlastníky lesů) na 16. února 2019 od 9 h v klubovně
Mysliveckého spolku Líšeň na ulici Kučerově. Zde se jistě rozproudí diskuze na téma hospodaření v lesích.
Přeji všem hodně dobrých zpráv v novém roce 2019!
Ing. Ivo Gottvald
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Kam v Líšni
1. 2.–28. 2.
			
7. 2.
14.00.		

Líšeňská pasáž zve na výstavu „Dovolená vzhůru nohama
aneb máme doma batolata“ účastníků fotokurzů Evy Melo.
Trošku z tréninku paměti. Beseda u kávy a základy tréninku paměti.

12. 2.

Exkurze do brněnské České televize. Pořádá KC Kotlanova 7 (Kotlanka).

čtvrtek			

14.00		
úterý			
			

Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Kapacita je omezena – účast je nutné si rezervovat předem. Sraz účastníků s potvrzenou rezervací
nejpozději v 8.45 hodin u vstupu Trnkova 117. Další informace na webu KC Líšeň. Vstup zdarma.

13. 2. 16.00–18.00 Oslava Hromnic aneb přivolávání jara. RC Stonožka, Horníkova 34.
středa			
Vstupné 250 Kč. Nutná rezervace. Více na www.rcstonozka.cz.
14. 2.

Procházka bílovickými lesy a krmení zvířátek.

13.00		
čtvrtek			
			

Sraz u Myslivny Lišky Bystroušky v Bílovicích. Seniorský klub Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).
Na místo je třeba se dopravit individuálně. Vstup zdarma.

14. 2.

Valentin na ledě s programem. Salesko, Kotlanova 13. Více na webu.

16.00–17.30

čtvrtek

16. 2. 19.00		
sobota			

Pivovarský ples. Pořádá Líšeňský pivovar. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28.

16. 2.

Valná hromada honebního společenství Brno-Líšeň.

9.00		
sobota			

Vstupné 250 Kč. Předprodej v Líšeňském pivovaru a na místě.
Myslivecká chata, Kučerova 10, Líšeň.

19. 2.

15.00–18.00 Dveře na Akademii dokořán. Den otevřených dveří Gymnázia, MŠ a ZŠ.
úterý			
Gymnázium AKADEMIA, Rašelinová 9.

19. 2.

15.30–18.00

úterý

Den předškoláků. ZŠ+MŠ Horníkova 1. Zábavné putování po stanovištích ve škole.

21. 2. 14.00		
čtvrtek			

Háčkujeme a pleteme. Ruční výroba patchworkové deky pro děti.

21. 2.

Únorová vážná hudba na zámku. Obřadní síň ZÁMKU BELCREDI,

22. 2.

Brýlový ples ZŠ Masarova. DĚLŇÁK, Klajdovská 28.

18.00		
čtvrtek			
19.30		
pátek			

23. 2.

19.00		

sobota

Kontakt drazanova@kclisen.cz, tel. 734 313 653.

Pohankova ulice. Vstupné 100 Kč, 50 Kč /senioři, studenti.
Vstupné 200 Kč sezení, 180 Kč galerie, 50 Kč stání.

3. společenský ples LOS. DĚLŇÁK, Klajdovská 28. Vstupné 400 Kč.

23. 2. 19.00		
sobota			

XX. Valentýnský ples hudební školy Yamaha. ZŠ Horníkova.

23. 2.			
sobota			
			

Sales battle 2019. Historicky první taneční soutěž ve streetdance. Zúčastnit se může

každý. Kategorie: sóla dětská a juniorská věková kategorie, dema crew na crew. Cena: 100 Kč/
disciplína. Více informací na battle@salesko.cz nebo na FB Saleska. Pořádá Salesko.

24. 2.

Dětský karneval s kufrem a Pískomilem.

25. 2.

Vyrob si masku a staň se maškarou. Divadlo Líšeň zve na výtvarnou

14.30		
neděle			

Vstupné 250 Kč, 350 Kč. Kontakt: 606 347 482, s.rozcinska@centrum.cz.

DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 80 Kč (děti do 2 let zdarma).

15.00		
pondělí			
			

dílnu pro děti i dospělé k Líšeňským ostatkům. Materiál a nářadí budou zajištěny. Rezervace míst
v dílně: pavla@divadlolisen.cz. DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné dobrovolné.

28. 2.

Beseda u kávy s háčkováním a pletením. Zájemci se mohou také

28. 2.

Za tajemnými objekty Líšně. Přednáška Ing. Adama Nehudka.

2. 3.

Myslivecký společenský večer. ZŠ a MŠ Horníkova.

2. 3.

Líšeňské ostatky. Ul. Kubelíkova, nám. Karla IV., zámek, Dělňák.

14.00		
čtvrtek			
16.00		
čtvrtek			

20.00		
sobota			
14.00		
sobota			

zúčastnit přednášky Za tajemnými objekty Líšně v 16.00 hod.
Kotlanova 7 (Kotlanka). Vstup zdarma.

Vstupenky 150 Kč, mob.: 737 774 977.
Nejveselejší celolíšeňská atrakce.

TANEC ŽIVOTA – spontánní tanec vedený Jitkou Vénerou Mikuláškovou. Pravidelně ÚTERKY 1× za 14 dní, 18–21 hod.,
KC Kotlanka, Kotlanova 7. V únoru tančíme od 5. 2. a dále vždy 1× za 14 dní až do června. Kontakt Jitka Jílková 605 751 671,
přihlášky www.chramharmonie.cz

Školství

D

Lesní mateřská školka Zeměkvítek

o naší lesní školky přijímáme děti 2–6
let po celý rok. Na léto jsme pro vás
připravili řadu táborů.
Naše školka spojuje výhody klasické
a lesní školky. Nabízíme nové, plně vybavené
zázemí, se sociálním zařízením a kuchyní,
které splňuje hygienické předpisy. V prostorách školky mají děti kreativní hernu, stoly
kde mohou tvořit nebo v klidu posvačit.
Školní zahrada s herními prvky, terasa pro
stolování a hry, s dětmi pěstujeme ovocné
i okrasné rostliny. Naučné procházky krásnou přírodou v okolí. Zkušení pedagogové,
kteří se v menším kolektivu Vašemu dítěti
maximálně věnují. Rozvoj osobnosti s individuálním přístupem ke každému dítěti.
Uplatňujeme metodu Respektovat a být respektován, využíváme prvky Montessori
a Waldorfské pedagogiky. Denní program
probíhá především v přírodě. Zdravě se stravujeme s ohledem na jakoukoli dietu.
Najdete nás v malebném prostředí Marianského údolí naproti Zukalova mlýna.
Přijďte nás navštívit a seznámit se blíže s prostředím školky a našimi pedagogy. Organizujeme klub maminek a dětí Zeměpoupě
s pestrým programem (konkrétní termíny
na vyžádání emailem, počet maminek s dětmi omezen). Můžete se těšit i na řemeslné
dílny.

Více info na FB www.facebook.
com/lesniskolkazemekvitek,
www.zemekvitkov.cz, email:
zemekvitkov@gmail.com,
telefon: 723 264 589.
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY 2019
Věk: pro děti do 7 let,
cena 1400 Kč
15.–19. 7.
Zeměkvítek v době mamutů
Tentokrát nasedne skřítek
Zemekvítek do stroje času a odletí do dávné doby, kdy v lese
místo srnek a králíčků pobíhali mamuti
a šavlozubí tygři. I zde si skřítek určitě najde
kamarády, kteří mu ukáží jak rozdělat oheň,
vyrobit si oštěp nebo ochranný talisman na
zahnání zlých duchů. Máte chuť to také vyzkoušet?
22.–26. 7.
Skřítek Zeměkvítek v Pohádkovém
království
Když je potřeba si trochu odpočinout,
není nic lepšího než se na chvíli zastavit
v království dětských pohádek. Kdo by se nechtěl pobavit se všemi těmi skřítky, trpaslíky,
princeznami a rytíři. Pohádkové bytosti se
skrývají na každém kroku, pozor ať
na ně nestoupnete!
29. 7.–2. 8.
Skřítek Zeměkvítek na pirátské lodi
Kde jinde zažít to pravé dobrodružství, než na pirátské lodi plné
mořských vlků. Vzít do ruky mapu
nasměrovat kompas správným směrem, chopit se kormidla a vyplout
k ostrovu pokladů, co si víc v horkém
létě přát…
5.–9. 8.
Skřítek Zeměkvítek, pejsek
a kočička

V pohádkovém království už jsme sice
byli, ale co takhle strávit týden jenom s pejskem a kočičkou. Můžeme jim pomoci s jejich problémy ale také se toho od nich hodně
naučit. A samozřejmě společně zažijeme
spoustu zábavy
12.–16. 8.
Zeměkvítkovi luční kamarádi
Zeměkvítek je veselý skřítek a tak není
divu, že má kamarády na každém kroku…,
třeba na rozkvetlé louce. Pojďte si užít kopu
legrace s barevnými motýlky, usměvavými
beruškami, nebo neposednými myškami.
19.–23. 8.
Zeměkvítek u tetičky čarodějky Berty
Během letních prázdnin se skřítek také
vydává za svými příbuznými a k jeho tetičce
se určitě rádi vypravíte s ním. Ona je totiž
hodná čarodějka, která vás dozajista naučí
namíchat spousty kouzelných lektvarů
a ukáže vám nejeden kouzelnický trik.
26.–30. 8.
Skřítkové čtyř živlů
Poslední prázdninový týden nestrávíme
se skřítkem Zeměkvítkem, ale místo toho se
budeme bavit s jeho kamarády, čtyřmi bratříčky, kteří se jmenují podle 4 živlů – Voda,
Oheň, Země a Vzduch, a jejich sestřičkou Sluníčkem. Který ze skřítků bude váš oblíbený?

Dveře na Akademii dokořán! Úterý 19. února 2019, 15–18 hod.
Zajímáte se o studium na Gymnáziu, ZŠ a MŠ AKADEMIA?
Učitelé líšeňské školy připravili pro rodiče žáků a hlavně pro zájemce o studium na osmiletém nebo čtyřletém gymnáziu, základní
či mateřské škole, den otevřených dveří.
Veřejnost přivítáme na budově Rašelinová 9, přízemí, učebna
č. 103. Je připraven zajímavý program, prohlídka školy i informace
o přijímacím řízení.

Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., statutární zástupce
hysek@akademy.cz
tel. (+420) 544 211 547

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Rašelinová 11, 628 00 Brno, Líšeň

www.akademy.cz
www.facebook.com/akademiabrno
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ZŠ Novolíšeňská
Abeceda peněz
V pondělí 10. 12. 2018 děti ze třídy 4. B zrealizovaly vánoční jarmark v prostorách České spořitelny na Kobližné. Byly zapojeny do
projektu ABECEDA PENĚZ, který si klade za úkol vzdělávat děti
v oblasti finanční gramotnosti. Žáci měli během dvou měsíců vymyslet podnikatelský plán, název firmy, zvolit si ředitele firmy, bankéře,
realizovat výrobu, vytvořit pozvánky a vše zakončit jarmarkem, na
kterém své výrobky prodávali. Naše firma Žirafáci s.r.o. vše zvládla
na jedničku a všichni si za realizaci jarmarku zaslouží velkou pochva-

lu. Děkujeme všem, kteří malým podnikatelům pomohli a přišli je na
jarmark do České spořitelny podpořit.
Dík patří také všem rodičům, kteří se aktivně zapojili a s celou
akcí nám pomohli.

Vánoční muzicírování
V posledním školním týdnu roku 2018 si několik našich žáků
sbalilo svůj hudební nástroj a pod vedením paní vychovatelky ze
školní družiny jsme vyrazili navštívit naše spřízněné babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v nedalekých Židenicích.
Přivezli jsme jim vánoční atmosféru v podobě koled a zimních
písní, ručně vyrobená osobní přání od našich žáků, ale také drobné
dárečky, na kterých se nejvíce podíleli děti ze třetí a čtvrté třídy prvního stupně.
Ve společenské místnosti jejich domova se nás tentokrát sešlo
opravdu hodně, těm, kteří ze zdravotních důvodů našemu koledování nemohli naslouchat, jsme měli možnost popřát krásné vánoce alespoň u jejich lůžka.
Naše vzájemná spolupráce nás oboustranně velmi těší a hodláme
v ní pokračovat i v právě přicházejícím roce 2019.
Dagmar Kraváčková, spec.ped.
ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Holzova
Projekt Edison na ZŠ Holzova

Vánoční návštěva Klokánku

EDISON = Education, Drive, Internacionality, Students,
Opportunity, Network
V týdnu od 17. 2. do 24. 2. 2019 se podruhé uskuteční na naší škole
projekt Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace
AIESEC. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české
společnosti s různými kulturami a národy a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní
atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje
zájem o studium mezi žáky, učí je nebát se odlišného a motivuje žáky
ke zlepšení se v cizím jazyce.
Jak projekt probíhá?
Skupina 6 až 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa
přijde do naší školy a stráví zde jeden týden v termínu od 17. 2. do
24. 2. 2019. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní
lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze s žáky
na různá témata, hrají hry, apod. Tímto se snaží představit sociální,
ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země.

Ne všem dětem je dopřáno trávit vánoční čas v klidu rodiny.
A tak se členové Žákovské rady ZŠ Holzova rozhodli udělat radost
dětem, které se nacházejí v nelehké životní situaci a tráví Vánoce
v Klokánku, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Chlapci a dívky ze žákovské rady přichystali těmto dětem krabici plnou
dárků, které jim osobně přinesli spolu s panem ředitelem Mgr. Stanislavem Holubářem. Setkali se s ředitelkou Klokánku na Michalově
ulici v Líšni Marcelou Bublovou, které zároveň předali 1000 Kč, výtěžek z prodeje školního časopisu Holzoviny, který žáci vydávají.
Dozvěděli se mnoho informací o provozu Klokánku, o situacích, do
kterých se děti mohou dostat, a zajímali se o to, jak by v budoucnu
mohli s tímto zařízením spolupracovat. A protože podle slov paní
ředitelky děti nejvíce ocení společné zážitky, domluvili se na zorganizování akcí, jichž se zúčastní jak děti ze ZŠ Holzova, tak děti z Klokánku. Jedno z novoročních předsevzetí dětí ze žákovské rady tedy
zní – udělejme opět radost dětem z Klokánku.

Adventní koncerty
Tak jako každý rok, i tentokrát k vánoční atmosféře přispěla vystoupení školních sborů. Trojici koncertů zahájil sbor zaměstnanců
školy Charlieho andílci, kteří se 3. 12. představili v Café Práh. Dopoledne dne 12. 12. na pódiu náměstí Svobody vystoupil sbor žáků
2. stupně DoTicha, jenž svými hlasy zpříjemnil návštěvu vánočních
trhů obyvatelům Brna. Členové tohoto sboru měli také příležitost
doprovodit koncert Yvetty Blanarovičové na BVV. Předvánoční týden nabídl kulturní zážitek v podobě koncertu v Dělnickém domě
v Líšni. Zde vystoupily všechny sbory ZŠ Holzova – Cvrčci pod vedením Mgr. Lenky Hrubé a DoTicha a Charlieho andílci pod vedením
PhDr. Nely Šimáňové. Na posluchače z pódia shlížely postavy roztomilých látkových andělů a tóny koled a písní s vánoční a zimní tematikou rozezněly celý sál. Koncert umožnil posluchačům na chvíli se
zastavit v předvánočním shonu a příjemně se naladit na blížící se
svátky.
líšeňské noviny

Vánoční kapřík – plavecké závody třeťáků
V pátek 14. 12. 2018 se všichni třeťáci sešli ve školním bazénu.
Bazén si vyzdobili transparenty, vyzkoušeli si bojovné pokřiky a těšili se na závody. Plavala se prsa, kraul a rychlostní štafety tříd. Vyhráli úplně všichni, protože většinou to byl jejich první plavecký závod v životě. Atmosféra byla báječná. „Škoda že plavání v pololetí
končí“, bylo slyšet z úst dětí.
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ZŠ Masarova
„A je to na naší škole…“

Mikulášský jarmark

Od rána na nás dýchala vánoční atmosféra, včetně jehličí, vanilkových rohlíčků, purpury a lesklých balíčků. Jeden z dárků je obzvlášť vzácný a obestřený tajemstvím. Je věnovaný městem Brnem,
rukou paní primátorky. „Co nás čeká? Jaké překvapení,“ čteme z očí
dětí. A už je to tady. Sedíme v krásné místnosti Sněmovního sálu na
Brněnské radnici. Po příjemném zahájení přivítáme potleskem paní
primátorku Vaňkovou, která předává odměny za výtvarnou a literární soutěž „Empík naděluje 2018“. Po chvilce zní ta kouzelná věta:
„Cenu primátorky města Brna získává 2. C Základní školy Masarova.“ Plni radosti a s hrdostí jsme si všichni přišli převzít cenu. Po
slavnostním předání jsme zůstali na divadelním představení, ve kterém se někteří z nás stali herci, poté jsme si šli zasoutěžit a prohlédnout výstavu. Bylo to velmi příjemné odpoledne a pro nás kouzelné
zakončení roku 2018.
Za žáky 2. C Mgr. Jana Damborská

Na začátku prosince uspořádal školní parlament Masařky ve spolupráci se třídami ZŠ Masarova tradiční Mikulášský jarmark s rozsvícením stromečku před školou.

Na stáncích tříd bylo možné zakoupit nejrůznější rukodělné výrobky, sladké dobroty a dokonce i teplé občerstvení v podobě čerstvých langošů, bramboráčků, řízků a rychlé občerstvení zastupoval
prodej párků v rohlíku. Každá třída si dopředu zvolila, na jaký účel
výdělek věnuje. Některé kolektivy vybraly charitativní účel, jiné se
rozhodly výtěžek z prodeje použít na společný zážitek (třídní výlet,
výstava Titanic, návštěva Jump parku, desková hra do třídy).
Jarmark byl velmi úspěšný, jak z hlediska vysoké návštěvnosti
veřejnosti, tak z hlediska vydělaných peněz. Lidé na nás byli velmi
milí, a šířili tak příjemnou vánoční atmosféru.
Chceme poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou akce.
Za Masařky Karolína Nettlová a David Hruban

Vánoční vystoupení
Předvánoční čas nachystal pro žáky ZŠ Masarova z kroužků sborový zpěv a cool dance možnost ukázat to, co se od začátku školního
roku naučili. Nejprve jsme společně vystoupili 4. prosince na vánočních trzích na náměstí Svobody, kde jsme sklidili obrovský aplaus.
Druhé, také úspěšné vystoupení, proběhlo 5. prosince u příležitosti
rozsvícení vánočního stromečku před naší základní školou spojené
s jarmarkem. Poslední vystoupení jsme si vychutnali za mrazivého
dne 15. prosince na vánočních trzích na Jírové v Líšni. I tentokrát se
vystoupení povedlo. Doufáme, že se nám podařilo alespoň trošičku
všem zpříjemnit předvánoční čas a navnadit se na blížící svátky.
Mgr. Iva Doležalová, Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Marcela Šimecká

Žáci ZŠ Masarova tradičně navštívili
vánoční Vídeň
Jako každý rok i letos jsme zavítali do města valčíku a sachru.
Cestou do rakouské metropole nás paní průvodkyně již v autobuse
informovala o základních údajích našeho sousedního státu, o jeho
nejvýznamnějších osobnostech, o kultuře této země a nezapomněla
ani na pár úsměvných informací.
Před příjezdem k prvnímu stanovišti jsme se dozvěděli něco
o architektonické tvorbě pánů Hundertwassera a Krawiny. Od této
typické stavby jsme se přesunuli do tradičního centra, kde jsme mohli
obdivovat zimní sídlo Habsburků Hofburg, náměstí svatého Štěpána,
stáje lipicánů nebo vídeňskou radnici. Vedle těchto skvostů jsme
navštívili také vánoční trhy, které jsou dnes již u každé významné
památky Vídně.
Věříme, že každý z účastníků výletu se dokázal pozastavit, uvolnit a zapomenout na český předvánoční shon a maximálně si užít
předvánoční atmosféru, kterou nám toto město nabídlo.
Mgr. Alena Palíková, Mgr. Terezie Moskalová, Mgr. Vladěna Zezulová

Brýlový ples ZŠ Masarova
22. 2 2019, 19.30–1.30 hod., Dělňák Líšeň
Kapela PartyLeaders
Program:
polonéza žáci 9. ročníků, taneční vystoupení kroužku
Cool dance, vystoupení gymnastek, bohatá tombola
Vstupné 200 Kč na sezení,
180 Kč na galerii k zakoupení v kanceláři školy,
vstupné 50 Kč na stání k zakoupení na místě.
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ZŠ Horníkova

Sport

Příprava mužů SK Líšeň na sezonu
V pondělí 14. 1. 2019 zahájilo prvním tréninkem mužstvo
mužů SK Líšeň přípravu na jarní část soutěže.
Kromě Jakuba Přichystala, který zahájil přípravu ve Zbrojovce
a představil se na Stadionu v Líšni již v Tipsport lize se do přípravy
zapojili všichni stávající hráči z podzimního kádru a samozřejmě
trenér Miloslav Machálek testuje i nové uchazeče o místo v sestavě
„A“ mužstva. Příprava probíhá 5× týdně a o víkendu zápas.
Přípravné období je dlouhé a fyzicky náročné, k tomu zima, sníh,
mráz, to je důkladná prověrka fyzické zdatnosti a odolnosti všech
hráčů. V tomto období tréninky probíhají nejen na hřišti s novým
umělým povrchem, ale také v terénu okolo líšeňského stadionu.
„A“ mužstvo sehrálo již tři přípravná utkání. Do konce přípravného období zbývá šest na domácím hřišti, jednou na půdě soupeře.
Také „B“ mužstvo se do přípravy zapojilo bez výrazných změn a odehraje ještě sedm utkání, a také všechna na domácím hřišti.
Dovolujeme si tedy pozvat všechny příznivce většinou vždy v sobotu na náš stadion, kde je k dispozici nová krytá tribuna a kde bude
kromě fotbalu možnost v restauraci zakoupit i něco pro zahřátí.
Přípravná utkání sezóna 2018/19
Sobota 2. 2. áčko–MSK Břeclav – divize D, 10.00 UT
		 béčko–FC Slovan Brno – 1. A, 12.00 UT
Sobota 9. 2. áčko–SK HS Kroměříž – MSFL, 10.00 UT
		 béčko–FC Svratka Brno – KP, 12.00 UT
Úterý/Středa 12./13. 2. áčko–MFK Skalica – 2. liga Slovensko,
		
cca 17/18 doma UT
Pátek 15. 2. áčko–1. SK Prostějov – 2. liga, 16.00 UT
Sobota 16. 2. béčko–SK Olympia Ráječko – KP, 12.00 UT
Sobota 23. 2. áčko–FK Inter Bratislava – 2. liga Slovensko,
		 cca 10 UT, hř. Stupava
		 béčko–SK Babice n. Svitavou – 1. B, 14.00 UT
Sobota 2. 3. áčko–FK Blansko – divize D, 10.00 UT
		 béčko–SK Moravská Slavia – KP, 12.00 UT
Sobota 9. 3. áčko (generálka)–SK Spartak Hulín – MSFL,
		 10.00 UT – dle počasí tráva
		 béčko–FC PBS Velká Bíteš – divize D, 12.00 UT
Sobota/neděle 16./17. 3. áčko (mistr. utkání)–FC Viktoria Otrokovice
			
venku
Sobota/neděle 16./17. 3. béčko (generálka)–FC Bučovice – 1. A,
			
venku Bučovice tráva UT 14.00/10.00
Případné změny na webu www.sklisen.com.
Dagmar Wallová, org. tech. ved. SK Líšeň

Líšeň uspěla v hodnocení
fotbalové asociace.
Z 1.127 klubů skončila čtvrtá
Stadion SK Líšeň (zdroj: FB SK Líšeň)
O kvalitě fotbalového klubu nesvědčí jen jeho výsledky v soutěžích, ale i to jaké má zázemí, trenéry nebo kolik má hráčů. Hodnotící
systém nově spustila Fotbalová asociace České republiky a zapojil se
do něj také klub SK Líšeň.
Zřízení licenčního systému neprofesionálních klubů má dva důvody. Prvním důvodem je zajistit komplexní přehled o fungování
jednotlivých klubů. Ty jsou rozdělené do čtyř hodnotících kategorií,
z nichž nejvyšší je Zlatá. Mezi kritéria patří počet hráčů, počet týmů
v soutěží, počet trenérů, kvalita infrastruktury, aktivity a akce.
V neposlední řadě je hodnocena i spolupráce s místní radnicí nebo se
školami. Druhým důvodem je služba veřejnosti. Na stránkách FAČR
lze jednoduše zjistit, jak celkově klub funguje a pomoci tak rodičům,
kam případně přihlásit své dítě.
Do licenčního systému se zapojilo 1.127 fotbalových klubů z celé
republiky. Zlatou úroveň získalo pouze 63 z nich. Klub SK Líšeň
v rámci licenčního hodnocení získal celkový počet 2.200 bodů a obsadil tak 4. místo v nejvyšší Zlaté kategorii.
S. Karafiát
-vlisni.czlíšeňské noviny
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inzerce

U nás jsi pánem
internetu ty!
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RECYKLOVATELNÉ
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100/100 Mb/s
za 350 Kč/měs.
www.netbox.cz

Více o třídění skla na: www.sako.cz

—
Chcete i Vy dobrou práci?
Pracujte v ABB!
Moderní pracovní prostředí
a mnoho skvělých benefitů

LÍŠEÒSKÝ ZPRAVODAJ
94,00 mm x 67,00 mm

• hledáme nové kolegy do výroby
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
Přijďte se osobně přesvědčit a domluvte si návštěvu na tel. čísle:
+420 703 179 351 nebo nás kontaktujte na: abb.prace@cz.abb.com

SHÁNÍTE ØEMESLNÍKA NA ÚDRŽBU
NEBO OPRAVU ? POTØEBUJETE UKLIDIT
A UMÝT OKNA?
TADY JSME

tel: +420 731 041 041

ÚDRŽBA V DOMÌ
BYTÌ A ZAHRADÌ

CGE HOME

www.udrzbavdome.cz

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
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)

67

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.

inzerce
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 Stavební ﬁrma SVÍTIL PLUS s.r.o. se sídlem na ulici Holzova přijme
do trvalého pracovního poměru stavební dělníky pro výstavbu inženýrských sítí. Místo pracoviště: Brno a okolí. Kontakt: 602 711 184.
 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.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 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.
 Firma SVÍTIL PLUS s.r.o. se sídlem v Líšni přijme strojníky na
stroje kolový nakladač UNC a pásový minibagr CAT pro stavby
v Brně a blízkém okolí. Tel. 602 711 184.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS: 739 059 029. Děkuji.
 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.
 ÚKLIDY BYTOVÝCH DOMŮ, ceny již od 65 Kč/byt/měsíc. Profesionální úklid bytových, panelových a činžovních domů za příznivé
ceny. web: www.uklidybytovychdomubrno.cz, Facebook: Úklidy bytových domů, tel. 606 717 018, email: radkapavlickova@seznam.cz.
 KERAMICKÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ. Středa 1730 –19 00, 19 00 –2030.
Cena: 600 Kč/měsíc. Keramická dílna ZŠ Krásného 24, Brno, mobil
736 777 847, zapletalova@zskrasneho.cz, www.keramikazapletalova.com.
 HLEDÁM ŠIKOVNÉHO TECHNIKA, který dokončí moje nápady
v oboru radiotechniky a elektrotechniky. Nabízím 200 Kč/hodinu. e-mail: unceslav@zoznam.sk, jarkry@yandex.com.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 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
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
 Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší v Líšni. T: 602 185 147.
 Koupíme zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
 Kosmetika, pedikúra, epilace, t. 739 150 260. • Kadeřnictví, prodlužování řas, t. 725 602 009. Studio krásy na zámku Belcredi.

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

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

Výhodné ceny pøípravkù pøi rýmì a kašli. Napø.: OLYNTH od 79 Kè,
MUCONASAL PLUS 99 Kè, ROBITUSSIN 125 Kè, ACC pro dìti 90 Kè.
Sleva na zimní obuv 15 %.

P r o d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková a ročníková. Na objednávku
sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

NÌKTEØÍ PO VÁNOCÍCH HUBNOU
A JINÍ NABÍRAJÍ!

ZVE NA ÚNOROVÉ AKCE:
• 6. 2. Montessori mateřské centrum zve maminky s dětmi na dopolední program 9-11 h. Vezměte si přezůvky, něco na psaní a svačinku. Rezervujte si místo na slunicko-bzenecka@seznam.cz.
• 7. 2. Za zvířátky do pohádky – v 15.30 h. sraz u bočního vchodu MŠ. S sebou
vezměte něco malého pro zvířátka (jablko, mrkev, lojová koule)
• 14. 2. Den otevřených dveří 8–16 h. (mimo odpočinek dětí), od 15 h. Valentýnské dílničky.
• 20. 2. Montessori mateřské centrum zve maminky s dětmi na dopolední program 9–11 h. Vezměte si přezůvky, něco na psaní a svačinku. Rezervujte si místo na slunicko-bzenecka@seznam.cz.
• 21. 2. Montessori odpoledne pro rodiče, které zajímá montessori pedagogika.
V 15.30 h ve třídě č. 2 a tématem bude jazyková výchova.
• 28. 2. Zvířátkový karneval – od 15 do 16.30 h. v prostorách MŠ. Pro návštěvníky nechodící do MŠ Sluníčko-Montessori je vstupné 30,– /dítě. Zvířátkovou
masku a přezůvky s sebou.
Základní škola Sluníčko-Montessori, s.r.o. Černopolí 37a, Brno
zve k zápisu do první třídy 8. a 9. února 2019.
Více informací na www.slunicko-montessori.cz nebo tel. č. +420 603 534 316,
reditelstvi@slunicko-montessori.cz

líšeňské noviny

příjme:

• PROVOZNÍ ELEKTROMECHANIKY
(vyučen v oboru, vyhláška č. 50/1978 Sb. § 6)

• DÌLNÍKY

(strojírenské vzdělání, průkaz vzv, vazačský,
jeřábnický… apod.)
25 dní dovolené, penzijní pojištìní, pøíspìvek na obìdy,
parkování v areálu, lokalita Brno-Líšeò

Kontakt: 601 130 424, Èanková M., SHB s.r.o.
737 088 577, Vrabec T., AG. Work s.r.o.

15

Silvestrovské reminiscence

K

aždý konec roku je pro pořadatele Silvestrovského pochodu pevně spjat s nutností zajistit vše potřebné pro jeho bezproblémový průběh. Avšak jen jednou za čtyři roky do
organizace pochodu vstupuje termín říjnových komunálních voleb a s ním spojené
ukončení činnosti stávající sportovní komise.
Zatímco termín Silvestrovského pochodu
zůstává po celá léta stejný a pořadatelé se touto
akcí začínají zabývat v listopadu, v případě právě skončeného již 37. putování líšeňským okolím bylo pořadatelské zajišťování zahájeno již
v polovině září. Během svého posledního jednání se dohodli členové sportovní komise na
tom, že tuto tradiční akci zorganizují, i když
jejich mandát bude v tu dobu již u konce.
Na tomto místě každoročně od roku 2006
popisuji průběh této oblíbené akce, učiním tak,
zřejmě již naposledy, také letos. Pro nezúčastněné jen uvádím, že na svátek sv. Silvestra projdou účastníci trasu 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 pokračují sídlištěm do cíle na
líšeňské radnici. Zde mohou pochod důstojně
zakončit v restauraci Potrefená husa, jejíž personál poskytne vždy všem dostatečně velké občerstvení.

Od roku 2015 zajišťuje vedení radnice posílení autobusové linky č. 55 v čase mezi 9.–10.
hodinou, což výrazně pomáhá účastníkům
k včasnému příchodu na start. Tento nezanedbatelný fakt, věhlas akce a panující slunečné
počasí způsobily, že v poslední den roku 2018
Marek Nosek a Jindřiška Baláková dokázali vybavit 838 příchozích účastnickými kartičkami.
Jako vždy se potom rychle přesunuli na radnici,
aby mohli udělovat všem, kteří dorazili do cíle
diplomy a poskytnout jim drobné dárky, sladkosti a občerstvení. První kontrolní stanoviště
u Muchovy boudy má dlouhá léta stabilní obsazení. Kartičky zde razítkují a občerstvení poskytují manžele Šabatovi. Kdo doputoval na
druhé stanoviště nad hřbitovem, mohl dostat
razítko a přijmout občerstvení od zástupců líšeňské radnice Břetislava Štefana, Josefa Šišky
a dodavatele kartiček a diplomů Michala Hrazdíry. Na třetím stanovišti u tenisových kurtů
v lesním lomu představil v pořadí svůj čtrnáctý
doprovodný program jejich stabilní autor František Kalandra. Inspiraci našel v názvu cílové
stanice Silvestrovského pochodu v restauraci
Potrefená husa, proto ji nazval ,,Potrefený bažant 2018“. Stanoviště přejmenoval na „Školící

centrum veřejného vyměšování tekutin“ a stanovil pro soutěžící jako vždy jednoduchý úkol: do
jedné ze tří připravených nádob zasunout malý
zvoneček, který byl provázkem spojený s kolíčkem
na prádlo. Kolíček se zvonečkem připnul na oděv
soutěžícího, který si mohl podle svých schopností
nádobu vybrat. Nejčastěji vybranou nádobou byl
„nemocniční bažant“, zvoneček nesměl při zasunování zazvonit a úspěšný soutěžící byl odměněn
„kouzelným“ bažantím perem. Velký zájem účastníků zasouvání komplikoval boční vítr, o to však
bylo větší všeobecné veselí. Občerstvení rozjařeným soutěžícím jako vždy na stanovišti zajišťoval
autor tohoto článku. Ti, kteří včas dorazili do cíle
na líšeňské radnici, byli odměněni keramickými
předměty, diplomy a občerstvením. Při mém pátrání po historii tohoto výšlapu líšeňským okolím
jsem zjistil díky manželům Cepkovým, kteří mně
zapůjčili kroniku, že 1. ročník se uskutečnil v roce
1982. Pořadatelé vytyčili trasu od konečné autobusu č. 58 u hřbitova, putovalo se naučnou stezkou
údolím Říčky přes Staré zámky a Hornek k Muchově boudě. Dále podél vodních nádrží okolo
Kadlcova mlýna do cíle na konečné autobusu
č. 55 v Mariánském údolí. Touto trasou chodili
účastníci až do začátku devadesátých let minulého
století. Od dalšího z pořadatelů Jana Svobody jsem
se dověděl, že v devadesátých letech a na přelomu
tisíciletí trasu otočili, vycházeli z Mariánského
údolí a cíl protáhli od hřbitova až do nové restaurace na radnici. Podobnou cestou chodí turisté
dodnes, přibylo kontrolní stanoviště u lesního lomu doplněné každoročním doprovodným programem.
Stálí účastníci pochodu si jistě vzpomenou,
jak v roce 2005 v první soutěži stavěli šišku na
špičku, o rok později trefovali plyšovou opici tenisákem a mohli v roce následujícím provést výlov
zlaté rybky z moře tenisáků. Koncem roku 2008
ačkoli nebyla po sněhu ani památka stavěli sněhuláka z tenisových míčů, příští rok pro změnu plivali buráky na cíl (lavór, kakáč), aby napřesrok
úspěšně absolvovali test z povinné výbavy lékárničky. Rok 2011 končili účastníci hledáním různých lidských odpadků v hromadě listí, tématiku
třídění odpadu pak prohloubili rok poté vylovením vratné lahve z bedny na odpadky vedeni pouze vlastním hmatem. Další z lidských smyslů byl
využit v roce 2013 v soutěži nazvané ,,Čuchni si“,
kde pomocí čichu bylo nutné určit druh tekutiny
v lahvičce. Při jubilejním desátém doprovodném
programu z autorské dílny F. Kalandry s názvem
„Silvestrovská reinkarnace“ soutěžící předváděli
„jak dělá“ domácí zvíře, do něhož se při Silvestrovské noci pod vlivem alkoholu „převtělili“.
V roce 2015 přímo ze svého „Divotvorného hrnce“
plného pohádkových bytostí a hladké mouky
servíroval „Šéfkuchař Mr. Bean“ v soutěži nazvané „Pohádkový Silvestr“ jednu pohádkovou bytost
za druhou a soutěžící měli určit název pohádky,
ke které se váže.
„Audiostop Silvestr 2016“ – takový název dal
F. Kalandra v pořadí již dvanácté soutěži v doprovodném programu. Úkolem bylo přiřadit filmovou hlášku, kterých měl ve svém notebooku 50,
ke správnému názvu českého filmu. Předloňský
program nazval jeho autor „Silvestrovská polepšovna“ a pro četné zájemce připravil „lože vyvrhe-

lovo“, které představovala posilovací lavice.
Úkol byl jako vždy jednoduchý: hodit hrací
kostkou a podle čísla, které padlo provést na
lavici příslušný počet sedů-lehů. Za všeobecného veselí a případné pomoci Františka se to všem
povedlo, cítili se polepšeni a byli odměněni.
Těchto čtrnáct 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 a Janem Ventrubou
později s Markem Noskem a Gabrielou Kosovou. Stanoviště u Muchové boudy má po celou
dobu stejné obsazení – manžele Šabatovi. Proměnlivé obsazování stanoviště nad hřbitovem
(v minulosti to býval Petr Kolečkář) již skončilo, pevné místo zde nyní mají představitelé líšeňské radnice: nejčastěji Břetislav Štefan, Jozef
Sedláček, Miloš Freiberg a Michal Hrazdíra.
Na stanovišti v lesním lomu, jak jsem již zmínil, dominuje čtrnáct roků 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 tématikou, ani vstřícná
jednání s vedením kuchyní Gymnázia Integra
a ZŠ Novolíšeňská v zapůjčení nádob na občerstvení. Tito všichni se podíleli po celých čtrnáct
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 i dalších dobrovolných
jmenovaných i nejmenovaných pořadatelů, kteří jsou spojeni se Silvestrovským pochodem.
Děkuji všem stálým i jednorázovým účastníkům putování líšeňským okolím a přeji vše nejlepší, pevné zdraví a kopec štěstí v nastávajícím
roce 2019.
Fotografie pořízené účastníky loňského
pochodu můžete zhlédnout jako vždy na stránkách www.brno-lisen.cz. Partnerem akce byla
městská část Brno-Líšeň.
Ladislav Breicetl
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