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ZDARMA
Vážení líšeňští občané,
letošní léto je rekordní co se týče teplot, občasných intenzivních
srážek a také investic do rekonstrukcí v tzv. nebytech. Navazuji
tímto článkem na to, co jsem již na jaře v LN nakousl.
První z velkých akcí je rekonstrukce školní jídelny a tělocvičen
v ZŠ Novolíšeňská. Mnozí z Vás se v jídelně stravujete nebo tam
odebíráte stravu pro sebe a Vaše blízké. Doufám, že až jídelnu opět
navštívíte po prázdninách, budete příjemně překvapeni novým
prostředím. Na ilustraci přikládám fotku toho, co musí předcházet
tomu, aby se tak stalo (viz níže). Školní jídelnu budeme vybavovat
také novou technologií, lidově řečeno, kuchařky dostanou nové
varné nádoby a tak bude jídlo jistě ještě chutnější, než dosud.
Nový vzhled tělocvičen bude určitě příjemným překvapením
pro žáky a pedagogy, ale hodně důležitá bude zabudovaná vzduchotechnika, která zvýší komfort při cvičení.
Další dvě investice se týkají dvou MŠ. Jednou je kompletní rekonstrukce interiéru MŠ Šimáčkova, včetně ordinace dětské lékařky paní MUDr. Schánilcové. Tato rekonstrukce bude probíhat až
do konce letošního roku. Děti budou chodit do ZŠ Horníkova
a jedna třída do ZŠ Holzova. Paní doktorka bude po dobu rekonstrukce ordinovat v budově polikliniky na Horníkově ulici.
Další školkou je MŠ Strnadova, kde bude provoz obnoven od
října a děti budou po dobu rekonstrukce užívat prostory v ZŠ Masarova. Pro naše malé občánky a jejich rodiče jistě zkomplikování
jejich denního režimu, ale po rekonstrukci je přivítají nové a moderní prostory. A také si zároveň děti vyzkoušejí prostředí, kam
přejdou po ukončení docházky v MŠ.

Vedle toho jsme se pustili postupně do
rekonstrukce a zlepšení interiérů v Poliklinice na Horníkově. Interiéry zatím pouze
na papíře. Ilustrační foto napoví, jak pěknou a moderní polikliniku budeme jednou
mít. Ale část polikliniky jsme začali rekonstruovat již nyní, a to výměníkovou stanici.
Je již morálně zastaralá a technický stav
podle posudků vyzýval k obměně a modernizaci. Budova má nový,
zateplený obvodový plášť a tak si zasloží moderní a účinnější výměníkovou stanici. Tato rekonstrukce bude hotova do začátku topné sezóny, tak naši lékaři ani pacienti nic nepoznají.

Všechny tyto vyjmenované akce přijdou městskou část skoro
na 45 mil. korun. Jsou to ale všecno prostředky vložené do investic
pro zlepšení života našich dětí a to znamená naší budoucnosti. Vyjmenoval jsem pouze ty největší části z toho, co obsahuje starání se
o nebytový majetek městské části. Na ostatních objektech se provádí plánovaná údržba a letos i hodně havarijních oprav v souvislosti s rozmarným počasím.
Ing. Jaromír Talpa
1. místostarosta

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,

které se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 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.

Zprávy z radnice
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Regulace výstavby: není důvod k panice

prázdninovém vydání Líšeňských novin byl uveřejněn text
s názvem „Hotovo! Brno zrušilo územní studie“, který nepravdivě a zkresleně informuje o stavu regulace výstavby v okolí ulice
Holzovy. Dovoluji si tímto reagovat za Odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna (MMB), jakožto pořizovatele územního plánu.
Není pravda, že územní studie byla zrušena. „Regulační plán zóny Líšeň – Holzova, Brno“ z roku 1998 nebyl nikdy schválen a řádně
vydán Zastupitelstvem města Brna, čímž nesplňuje náležitosti aktuálně platného stavebního zákona. Proto jej MMB musel na základě
pokynu nadřízeného orgánu krajského úřadu JMK vyřadit z evidence územně plánovací činnosti ILAS. Stalo se tak již k 1. 7. 2016.
Není pravda, že se tím umožňuje další výstavba bez patřičné regulace. Území poblíž Holzovy je nadále regulováno platným územ-
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pitelé městské části v minulosti požadovali ochranu konkrétního
území a nechali zpracovat podklady, pak je odbor města Brna nemá
rušit, ale aktualizovat či zadat znovu – tak, aby byla ochrana území
zajištěna.
To se však často neděje. Bohužel v souladu se Statutem města Brna, který s rozhodováním zastupitelstev městských částí v územním
plánování příliš nepočítá. Jsou to však městské části, které mají k občanům nejblíže a musí hájit jejich zájmy. Tím se občas dostávají do
konfliktu s úřední mašinérií města. Přesto je nesmírně důležité se
důrazně ozvat, aby byla sjednána náprava.
Považuji dvě samosprávy města za těžko pochopitelné a srozumitelné pro občany. Tento stav je třeba narovnat a zjednodušit. Rozhodnutí městských částí by mělo být závazné a nepřekročitelné i pro zastupitelstvo města Brna. Tak abychom byli rovnocennými partnery
a společně vytvářeli město Brno.
Břetislav Štefan, váš starosta

Územní studie Holzova – reakce na článek Regulace výstavby

eaguji tímto na článek vedoucího odboru územního plánování a rozvoje
MMB, Ing. arch. Dušana Novotníka – Regulace výstavby: není důvod k panice.
V článku je uvedeno: „Není pravda, že
územní studie byla zrušena … proto jej MMB
musel … vyřadit z evidence.“
Význam zůstává pro městskou část Brno-Líšeň stejný – územní studie Holzova již
není ve smyslu stavebního zákona podkladem pro rozhodování v území.
Dále je v článku uvedeno: „Není pravda,
že se tím umožňuje další výstavba bez patřičné regulace.“
Dne 25. 5. 2017 se starosta MČ Brno-Líšeň dotázal odboru územního a stavebního
řízení MMB, jak může stavební odbor městské části Brno-Líšeň ovlivnit výstavbu v lokalitě Holzova, po zrušení Územně plánovacího podkladu – Územní studie – Regulační
plán zóny Líšeň-Holzova.
Dne 26. 7. 2017 obdržel starosta MČ Brno-Líšeň od odboru územního a stavebního
řízení MMB odpověď: „Lze tedy uzavřít, že
pokud by stavební úřad shledal záměr nesouladný s předmětným ,RP‘ nemohl by to
být zásadní důvod pro zamítnutí žádosti.“
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Ing. arch. Dušan Novotník,
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB

Regulace výstavby: nepanikaříme, důrazně upozorňujeme!

edostatečná ochrana území je důvodem k obavám. Mé stanovisko se opírá o názor, který jsem formuloval na základě veřejných debat, kde jsem se seznámil s názory občanů. Mám obavy, že
pokud kompetentní odbor města Brna nedostatečně hájí zájmy občanů, z jejichž daní je placen, pak dle mého názoru neodvádí zřejmě
dobrou práci pro občany dotčených lokalit.
Územní studie a regulaci území musíme po příslušném odboru
Brna požadovat. Naše zkušenosti v praxi ukazují, že územní plán
Brna nezajišťuje dostatečnou ochranu území. Příkladem jsou velké
výstavby posledních let, které byly či jsou regulovány pouze územním plánem. Bohužel je problém výstavby v Líšni velmi aktuální a je
více lokalit v zastavěných oblastech, které jsou ohroženy záměry
developerů – umožněné právě územním plánem.
Jasně říkám, že pokud zastupitelé městské části požadují pořízení podrobnějších podkladů, které budou regulovat výstavbu a stanovovat její pravidla, pak je pořizovatel má zpracovat. Pokud zastu-
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ním plánem města Brna; jako podklad ve smyslu § 25 stavebního
zákona slouží aktualizované Územně analytické podklady města
Brna z roku 2016. Dalším podpůrným podkladem pro stavební úřad
je také urbanistická studie „Dopravní řešení lokality při ulici Holzova“ z roku 2005.
Není pravda, že k vyjmutí regulačního plánu z evidence ILAS
došlo bez vědomí samosprávy. Jednotlivé městské části byly na probíhající revizi evidence územně plánovacích podkladů písemně upozorněny již v roce 2016. O všech výše uvedených skutečnostech byla
MČ Brno-Líšeň podrobně informována též dopisem Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne 18. 5. 2017.

Jedinou regulací v lokalitě Holzova zůstává i nadále pouze Územní plán města Brna
z roku 1994.
Vedoucí odboru územního plánování
a rozvoje MMB, Ing. arch. Dušan Novotník
ve svém vyjádření uvádí: „Není pravda, že
k vyjmutí regulačního plánu z evidence ILAS
došlo bez vědomí samosprávy.“
Dne 21. 6. 2016 stavebnímu odboru MČ
Brno-Líšeň bylo sděleno odborem územního
plánování a rozvoje MMB: „Odbor územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
(OÚPR MMB) jakožto úřad územního plánování příslušný k pořizování a vedení evidence
územně plánovacích podkladů dle ust. § 6
odst. 1 písm. b) a g) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
přistoupil k revizi územně plánovacích podkladů evidovaných v evidenci územně plánovací činnosti (systém ILAS). Po ukončení revize OÚPR MMB Vám zašleme informace
o aktuálních územně plánovacích podkladech na území Vaší městské části, včetně
stanovení účelu využití.“
Dne 10. 4. 2017 stavební odbor městské
části Brno-Líšeň požádal odbor územního

plánování a rozvoje MMB o sdělení na aktuálnost Územně plánovacího podkladu –
Územní studie – Regulační plán zóny Líšeň-Holzova.
Dne 17. 5. 2017 musel starosta MČ Brno-Líšeň, osobně urgovat odbor územního plánování a rozvoje MMB a jeho nadřízenou
vedoucí úseku rozvoje MMB o informaci,
protože do té doby stavební odbor městské části Brno-Líšeň neobdržel žádnou informaci.
Dne 19. 5. 2017 byla starostovi MČ Brno-Líšeň doručena datovou schránkou odpověď od odboru územního plánování a rozvoje MMB. V odpovědi se ovšem nikde neuvádí, proč po ukončení revize nebyla městská
část Brno-Líšeň informována.
Sami si tedy můžete udělat obrázek, jestli je regulace výstavby, tak jak uvádí ve svém
článku vedoucí odboru územního plánování
a rozvoje MMB, Ing. arch. Dušan Novotník
v lokalitě Holzova dostatečná.
Ing. arch. Markéta Smolková Hoskovcová, Ph.D.
vedoucí stavebního odboru,
zvláštní odborná způsobilost pro výkon
správní činnosti v územním plánování
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Přehled dotací
Brno-Líšeň v
do letech
sportovní oblasti
v letech 2013–2017
Přehled dotací MÈ Brno-Líšeň
doMČsportu
2013–2017
Za posledních pět let zaplatila líšeňská radnice
sportovním klubům a sdružením více než pět milionů korun. Nejvíce pak fotbalovému klubu SK
Líšeň, který má také ze všech sdružení nejvíce aktivních členů a v posledních letech pravidelně reprezentuje Líšeň v třetí nejvyšší národní soutěži
MSFL.
Nejvíce fotbalisté získali v letech 2014 a 2015,
kdy na hřišti vznikla nová tribuna a zázemí pro
hráče. Přidělování dotací ve sportu probíhá podobně jako v dalších oblastech. Spolky nebo sdružení nejprve vyplní žádost, kterou najdou například na stránkách radnice. Žádost pak projedná
sportovní komise, která navrhne, zda ji doporučí
ke schválení a případnou výši podpory. Konečné
slovo pak mají líšenští zastupitelé.

Organizace

SK Líšeň
TJ Sokol Líšeň
SK Podolí
Hamáčková Martina
Tenisový klub Líšeň
SK PROVO Brno
SK JUDO KATA
TJ JUNIOR Brno
Black Ice
TC MJ Tenis
Dynamo Líšeň
1. curlingový klub Brno
Život na kole
SK TORI Judo Brno
Orel jednota Brno-Líšeň
Klub českých turistů

CELKEM

2013

383 132
225 000
18 000
7 000
9 000
25 000
18 000
45 000
18 000
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali

750 145

2014

910 000
220 000
20 000
nežádali
10 000
25 000
10 000
55 000
nežádali
10 000
5 000
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali

1 267 014

2015

773 000
233 000
30 000
nežádali
25 000
39 000
30 000
70 000
30 000
17 000
nežádali
3 000
nežádali
nežádali
nežádali
nežádali

1 252 015

2016

345 000
235 850
30 000
nežádali
51 500
51 000
70 000
65 000
15 000
75 000
nežádali
15 000
12 000
nežádali
nežádali
2 650

970 016

2017

290 000
268 000
10 000
nežádali
55 000
50 000
35 000
60 000
nežádali
40 000
nežádali
15 000
12 000
14 000
27 000
nežádali

878 017

CELKEM

2 701 132
1 181 850
108 000
7 000
150 500
190 000
163 000
295 000
63 000
142 000
5 000
33 000
24 000
14 000
27 000
2 650

5 107 132

Seniorský klub RÉVA

září 2017

Spolky a sdružení

KLUBOVÁ SETKÁNÍ

AKCE

Místo konání: CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

Pátek 4. října 2017, sraz v 9.45 hod.
u vstupu Trnkova 117, Brno
EXKURZE DO NOVÉHO STUDIA ČESKÉ TELEVIZE
Kapacita omezena! Účast si prosím rezervujte na tel. čísle
731 117 114 nebo prostřednictvím e-mailu reva@kclisen.cz

ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ 2017 od 14.00 hod.
14.00 hod.: Plánování tvoření pro líšeňský Klokánek
16.00 hod.: Klub informatiky – lektor Ladislav Škraňka
poradí s Vaším počítačem, tabletem a telefonem
ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ 2017 od 14.00 hod.
Seniorská akademie s Městskou policií Brno
a Městskou policií Rosice
14.30–16.00 hod.: Prevence majetkové kriminality –
přednáška Luboslava Fialy, preventivně informační
oddělení MP Brno
16.30–17.30 hod.: Zvládání krizových situací, sebeobrana –
praktická výuka s Ing. Petrem Hubem, velitelem MP Rosice
ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ 2017 od 14.00 hod.
14.30 hod.: Vernisáž výstavy
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“
Přehlídka umu českých mozků a ručiček
Prezentace bývalé firmy Hrček a Neugebauer, vyrábějící
přestavby vozů a tramvají na hasičské a komunální vozy
16.00 hod.: Klub informatiky – lektor Ladislav Škraňka
poradí s Vaším počítačem, tabletem a telefonem
ČTVRTEK 5. ŘÍJNA 2017 od 14.00 hod.
14.30 hod.: Kardiovaskulární onemocnění
Přednáška a diskuze s mediky Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity
16.00 hod.: Klub informatiky – lektor Ladislav Škraňka
poradí s Vaším počítačem, tabletem a telefonem
V projektu Réva dále můžete navštívit tyto seniorské aktivity:
Klubové setkání Rodinného centra Pastelka, Kondiční
a klubové aktivity Klubu seniorů Brno-Líšeň.

líšeňské noviny

KURZY
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
Úterý 9.00–10.00 hod. (od 3. října 2017 do 12. června 2018)
Místo konání: CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň,
lektor Jiří Cupák
ZÁPIS DO KURZU: 12. a 13. září 2017, vždy 9.00 –11.00 hod.
osobně na recepci CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
nebo telefonicky na tel.: 734 313 653 či prostřednictvím
e-mailu reva@kclisen.cz, kontaktní osoba Silvie Dražanová
NA VšECHNY UVEDENÉ AKCE A AKTIVITY JE VSTUP
PRO ČLENY SENIORSKÉHO KLUBU RÉVA ZDARMA.
SAMOTNÉ ČLENSTVÍ V KLUBU JE BEZPLATNÉ.

KONTAKTY A INFORMACE:

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

www.kclisen.cz
Provoz a program Seniorského klubu Réva zajišťuje Kulturní centrum
Líšeň, příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň. Činnost KC Líšeň
finančně podporuje městská část Brno-Líšeň. Na přípravě programu
spolupracujeme s Rodinným centrem Pastelka a Klubem
seniorů Brno-Líšeň. Všechny tyto subjekty jsou zapojeny do projektu
Réva, jehož cílem je poskytovat smysluplné a dostupné volnočasové
aktivity pro seniory.

Vážení rodiče, jde vaše dítě
POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také
POPRVÉ DO KNIHOVNY!
15. ročník projektu Knihovny Jiřího
Mahena v Brně na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd
4. 9. – 31. 10. 2017
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny.
5. 10. 2017 / 14.00–17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih
a čtenáře knihovny na pobočce ve vaší městské části. Bohatý doprovodný program.
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz
a v programové brožuře.
Projekt probíhá pod
záštitou primátora
statutárního města
Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka. Projekt rovněž podpořily městské části, kde bude
probíhat slavnostní pasování.
Jana Kuncová,
mluvčí KJM

Po dobu rekonstrukce budovy
Šimáčkova 1, bude
MUDr. Barbara Schánilcová,
praktický lékař
pro děti a dorost,
ordinovat na
poliklinice Horníkova 34,
tel. 544 134 269.
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Sobota v Brně patřila dětem – dostaly Rákosníčkovo hřiště

ěstskou část Brno-Líšeň rozveselilo slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště. To
si obyvatelé vybojovali v napínavém hlasování
společnosti Lidl, které proběhlo na začátku tohoto roku. Nové hřiště stojí v ulici Popelákově
a pro veřejnost bylo za účasti vedení města otevřeno v sobotu 29. července. Děti si mohly zasoutěžit a vyzkoušet nové houpačky a prolézačky s motivem Rákosníčka anebo vlastnoručně
vyzdobit plot. Bavil je bohatý program včetně
vystoupení Michala z Kouzelné školky.
Nové dětské hřiště v hodnotě 1,5 milionu
korun vybojovali obyvatelé Brna v hlasování
společnosti Lidl. Hlasovali poctivě celý únor
a s 8821 hlasem získali ve své kategorii druhé
místo.
Hřiště v Brně je sedmým letošním hřištěm
a celkově již šestasedmdesátým. Děti nejvíce
bavilo plnění disciplín, za které byly odměněny
dárkovou taškou, a výroba vlastních triček
s motivem Rákosníčka. Úspěch slavilo samozřejmě vystoupení Michala Nesvadby, který je
s Rákosníčkovými hřišti spojen od samého začátku, i další divadelní vystoupení o Rákosníčkovi.
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připravili v rodinách týdenní pobyt, doplněný
zajímavými výlety a aktivitami. Naši maďarští
kamarádi přijeli v neděli 2. 7. navečer a 10. 7.
2017 dopoledne odjeli domů směr Kereketiháza. Program byl pro všechny vyčerpávající, ale
nádherný. Společně jsme navštívili Prahu, Brno, Moravský kras, Vida centrum na výstavišti.
Koupali jsme se na Riviéře v Brně i v Blansku
na přehradě. Navštívili jsme bílovickou školu
a projeli brněnskou přehradu. Na závěr pobytu
jsme se setkali v Dělnickém domě v Líšňi, kde
rodiče našich dětí připravili bohaté pohoštění
a muzika Líšňáci zahrála do tance i zpěvu.

Vedoucí maďarské skupiny poděkovala za perfektní organizaci týdenního pobytu a vlídné
přijetí 30 účastníků v našich rodinách.
Na tomto setkání jsme dostali oficiální pozvání na „15. evropské setkání mládeže 2018“
opět v Maďarsku ve městě Kecsemet, které se
koná od 1. 7. do 8. 7. 2018.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat našim
rodinám, které pomáhaly s týdenním programem a měly ubytované děti u sebe doma. Jsou
to rodiny – Matysová, Homolková, Kovaliková,
Arnoštova, Gerlachova, Knechtová, Vrchotová.
Helena Vrchotová, vedoucí DNS Líšňáček

Marvánek pomáhá potřebným a reprezentuje Líšeň

íšeňský divadelní spolek Marvánek se snaží
pomáhat těm, ke kterým se osud nezachoval příznivě.
Začátkem léta jsme se účastnili dvou kulturních projektů, jejichž výtěžek přispívá lidem, kteří potřebují naši pomoc. První takovou
akcí bylo naše vystoupení v Brněnské ZOO na
akci Velvet Smile 3. 6. 2017. Velvet Smile je
obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje
na podporu rodin pečujících o děti a mladé dospělé s nízkým typem fyzického nebo mentálního postižení a oběti domácího násilí. Touto
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vičky Zdeňkem Smetanou, který byl nápadem
nadšen a podpořil ho. Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka jsou určena zejména dětem předškolního věku a nabízí jim
k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí ani kolotoč a houpačky. Na
oplocené hřiště se vešel i domeček, své místo tu
mají i lavičky a zpevněná plocha pro kočárky.
Více na: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Líšňáček hostil maďarské kamarády

inulý rok o prázdninách 2016 se část souboru NS Líšňáček vypravila na Mezinárodní festival Csipero do Maďarska, který probíhal ve dnech 5.–12. 7. 2016 za účasti souborů
z 25-ti zemí Evropy. Českou republiku reprezentoval DNS Líšňáček. Ubytování i strava byly
zajištěné v maďarských rodinách. V neděli
12. července byl festival slavnostně ukončen
laserovou sochou a krásným ohňostrojem. Mezinárodní festival CSIPERO se koná každé dva
roky.
Toto léto 2017 byl naopak Líšňáček v roli
hostitele. Pro naše maďarské kamarády jsme

L

„Brno bylo na vítězných pozicích od začátku hlasování a přírůstek
hlasů byl po celou dobu
rovnoměrný. V posledních dnech hlasování
sice Brno-Líšeň předběhla mílovým skokem
Praha 15, ale Líšni jejích
8821 hlasů bohatě stačilo na získání Rákosníčkova hřiště z krásného
druhého místa,“ popsala průběh hlasování Zuzana Ritterová, koordinátorka projektu Rákosníčkova hřiště. „Spolupráce s městem při stavbě hřiště byla výborná.
Jsme moc rádi, že dáváme hřiště do dobrých
rukou a těšíme se, že si místní děti hřiště užijí,“
dodala.
Společnost Lidl staví Rákosníčkova hřiště
již šestým rokem. Letos jich postaví dalších jedenáct a zaokrouhlí tak jejich počet na celkových 80. Při realizaci konceptu se společnost
Lidl spojila s autorem oblíbené kreslené posta-

organizací, jmenovitě paní Věrou Kadlecovou,
jsme byli požádáni abychom vystoupili v rámci
programu Dětského dne s naší vodnickou pohádkou. Všichni v našem divadelním spolku si
pochopitelně vážíme každého takového pozvání, které může někomu pomoci. Naši pohádku
vidělo zhruba 80 diváků a sklidili jsme dlouhotrvající potlesk. Tenhle den nás zahřál nejen
sluncem, ale i pocitem z dobře odvedeného
představení a samozřejmě i tím, že jsme někomu mohli zlepšit život.
Druhou podobnou akci jsme zažili o 14 dnů
později na Multižánrovém festivalu Zastávka v Dalečíně.
Dalečín věnuje výtěžek z festivalu na provoz dětského domova ve Vilšanech. Organizátoři festivalu, kterým se líbila
naše líšeňská premiéra, nás
požádali, zda bychom nevystoupili v jejich přírodním amfiteátru. Při vystoupení si křest

na jevišti prožil náš nový člen a to dokonce tak,
že si zahrál ženskou roli. Ještě dlouho po skončení pohádky jsme se nemohli převléknout
z kostýmů, protože děti i jejich rodiče nás nechtěli pustit do šaten a chtěli si sáhnout a vyfotit
se s pohádkovými postavami. Počasí nás toho
dne nemohlo zahřát, ale přesto jsme domů
odjížděli s tím, že jsme udělali něco dobrého
pro děti, které nemají to štěstí vyrůstat v plné
rodině.
Do konce roku máme naplánovaná ještě
dvě představení v domově důchodců v Líšni
a Jedovnicích. Rádi bychom stařenkám a stařečkům zpestřili jejich program a alespoň na
chvilku bychom je vrátili do dětských let.
Líšeňský divadelní spolek Marvánek nezahálel ani během prázdnin, připravovali jsme
kulisy, kostýmy a každé pondělí zkoušeli naši
novou hru Jak se stala Líšeň slavnou aneb Pravda o Napoleonovi, která bude mít premiéru
9. 12. 2017 na Dělňáku.
Jaroslava Lánová
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Guláš
fest

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

Vážení Líšňáci,
zdravíme všechny po letních měsících, které, jak
věříme, přinesly odpočinek, nové zážitky a načerpání energie do nového školní roku a pro povinnosti
běžných pracovních dní. Zářijové vydání informativní stránky o dění v LCOS Vás seznámí s plánovanými akcemi, novinkami a nabídkami provozovatelů
prodejen, kteří se těší na Vaši návštěvu.
V Drogerii a domácích potřebách rozšířili papírnický
sortiment, seženeme tu základní školní, ale i kan-

23. září

celářské potřeby, kreativní sady, a mnoho dalšího.
Lékárna Masarova zve v úterý 26.9. na promoakci
českého výrobce zdraví prospěšných preparátů z hub a rostlin firmy Terezia Company. Přijďte
ochutnat výrobky z rakytníku, hlívy ústřičné nebo
houby reishi, známé pro své blahodárné účinky
na srdce, imunitu nebo i paměť.
Grilovací sezóna ještě nekončí, Sklizeno zve na nákup kvalitního masa a dalších dobrot té nejvyšší
kvality. Pokud přemýšlíte o nákupu nového kola,
je ten pravý čas. Prodejna Bikemax, zaměřená

nejen na cyklistiku, vyprodává sklady. Na závěr
zveme všechny na 3. ročník Líšeňského GULÁŠ
FESTU v sobotu 23.9. do LCOS. Restaurace
U Fidela za podpory LCOS se společně s Vámi
těší na oslavu podzimu, kterou jste si tolik oblíbili.
Zajistíme dobrou zábavu, náladu a především vaření a následné ochutnávání gulášů od soutěžních
týmů, které budou bojovat o přízeň poroty i Vás,
návštěvníků festu. Opět bude připravena bohatá
tombola a soutěže. Sledujte www.ufidela.cz nebo
fb U Fidela.

LÉKÁRNA MASAROVA
PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz
ZÁŘIJOVÉ VÝHODNÉ CENY
Apo-Ibuprofen 400 mg, 100 tbl. 109 Kč
Quixx sprej
119 Kč
Olynth HA 0,1%
91 Kč
Vicks sáčky 10 ks
139 Kč
Ambrobene sirup 100 ml
69 Kč
Strepsils 24 ks
109 Kč
Coldrex 24 tbl.
119 Kč
ATARALGIN 20 tbl.
63 Kč
LEROS NATUR Čaj
38 Kč
Rennie 48/96 tbl.
109 Kč/174 Kč
Guttalax 30 ml
119 Kč
Diaregul 60 cps.
249 Kč
Idelyn Urinal Akut 10 tbl.
219 Kč
Prostenal Forte 90 tbl.
549 Kč
GS Condro Diamant
120+20cps.
579 Kč
FEMIBION 2 s vit.D3,
30tbl.+ 30cps.
479 Kč

TEREZIA
ANY
COMP 9.

Sklizeno v Líšni
(zastávka Masarova)
Masarova 2407/7
628 00 Brno-Líšeň
lisen@sklizeno.cz
734 752 350
facebook.com/sklizenovlisni
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7.30–19.30
8.00–14.00

www.sklizeno.cz/lisen

GRILOVACÍ SEZÓNA
POKRAČUJE
Steaky – flank, ball tip, spider, pupek, vysoký či nízký
roštěnec, T-bone či Florentina steak a mnohem více
(veškeré maso je možné na objednávku do druhého dne)
Akční cena na mleté maso vhodné na BURGERY
Pro maminky chystáme na požádání masové příkrmy
po porcích. Vyberete si masíčko (bio hovězí, hovězí vyzrálé,
vepřové) – nameleme najemno, zabalíme do vakua –
vydrží 10 dní čerstvé!
Výběr ze stálé nabídky našeho řeznictví

PRO DĚTI
Vibovit Farma, Dino 50 ks 139 Kč
Panadol pro děti 100 ml 104 Kč
Sudocrem 125 g
118 Kč
Rakytníček multivit. želatinky
70 ks
199 Kč

sti
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8.9.–30.9.2017
FESTIVAL ŘÍZKŮ

Bůček

Kýta

KAŽDÝ ČTVRTEK
POLEDNÍ MENU
Z GRILU

u

fid
ela

Guláš
fest

Kotleta bez kosti

CE
RESTAURA

23. září

OD 12 HOD V LCOS

Září 2017

ITALSKÁ PIZZA

centrum
Drogerie a domácí potřeby

Týden s Tescomou
14.–24. 9. sleva -20%
při nákupu nad 500Kč
na celý sortiment
značky TESCOMA.
*Sleva se nevztahuje na akční položky.

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

CVČ Kotlanka zve holky, kluky, děvčata, mládence,
dospěláky i seniory na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KOTLANCE
spojené se ZÁPISEM do kroužků a kurzů!
Úterý 12. září, 9.00–12.00, 15.00–18.00 hod.
Středa 13. září, 9.00–12.00, 15.00–18.00 hod.
Kotlanova 7, Brno-Líšeň

Přijďte se mrknout, jak to u nás vypadá, co děláme, ale i co chystají naši
přátelé, kteří s námi naše prostory využívají pro volnočasové a sportovní
aktivity. Odpoledne bude i nějaký drobný doprovodný program a něco
malého na žízeň a na zub.
A co na nový (školní) rok (zatím) chystáme? Tak třeba:

Šachový klub

Pondělí 17.00–20.00 hod. (začínáme 4. září 2017, končíme 25. června 2018).
K partii zveme hráče všeho věku, od šachovým mistrů po naprosté začátečníky. Lektor Karel Pelikán. Vstup je ZDARMA.

Tarokový klub

Úterý 17.00–20.00 hod. (začínáme 5. září 2017, končíme 26. června 2018).
Zveme tarokáře a jejich příznivce na Kotlanku. Lektor Karel Kabelka.
KLUBOVÝ POPLATEK 200 Kč/školní rok.

Cvičení jógy

Pondělí 17.00–18.00 hod. (1. pololetí začínáme 25. září 2017 a končíme
29. ledna 2018; 2. pololetí začínáme 5. února 2018 a končíme 4. června 2018).
Čtvrtek 10.00–11.00 hod. (1. pololetí začínáme 5. října 2017 a končíme
1. února 2018; 2. pololetí začínáme 8. února 2018 a končíme 31. května 2018).

Ulevte bolesti, uvolněte stres, zlepšete dýchání, zvyšte kondičku, zkrátka přijďte si zacvičit jógu na Kotlanku. Lektorka Magda Rudolfová.
KURZOVNÉ: 900 Kč/pololetí nebo
1700 Kč/školní rok. JEDNOTLIVÝ
VSTUP: 70 Kč (poplatek pro ty, kteří
neplatí kurzovné na pololetí či školní
rok). Sleva pro členy Seniorského klubu Réva: 20 %.

Cvičení seniorů

Pondělí 10.00–10.45 hod. (začínáme 2. října 2017, končíme 29. ledna 2018).
Velmi populární kurz – bývá plno! Lektorka Olga Šebestová.
KURZOVNÉ: 600 Kč/pololetí. JEDNOTLIVÝ VSTUP: 50 Kč (poplatek pro ty,
kteří neplatí kurzovné na pololetí). Sleva pro členy Seniorského klubu
Réva: 20 %.

Angličtina pro seniory

ZAČÁTEČNÍCI: Středa 14.00–15.30 hod. (začínáme 27. září 2017, končíme
20. června 2017).
POKROČILÍ: Středa 10.00–11.30 hod. (začínáme 27. září 2017, končíme
20. června 2017).
Kromě běžné výuky je součástí kurzu několik speciálních konverzačních
lekcí. Lektorka Jaroslava Sobotková.
KURZOVNÉ: 1000 Kč/školní rok. (Do kurzu je nutné navíc zakoupit učebnici v ceně 700 Kč. Podrobnější informace sdělí lektor na první lekci.)
A dále také u nás třeba budou probíhat KROUŽKY PRO DĚTI
Dramatický kroužek pro děti
Tanec pro radost (1.–2. třída)
Pohybová a taneční průprava (3.–5. třída)

KONTAKTY A INFORMACE: Kulturní centrum Líšeň, CVČ Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň
Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114, e-mail: recepce@kclisen.cz, Silvie Dražanová, tel.: 734 313 653, e-mail: reva@kclisen.cz
FB: Kulturní centrum Líšeň, www.kclisen.cz
Provoz a program CVČ Kotlanka zajišťuje Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, Kotlanova 7, Brno-Líšeň.
Činnost KC Líšeň finančně podporuje městská část Brno-Líšeň.

Kulturní centrum Líšeň zve k tanci. Děti i dospělé. Na Kotlanku i na Dělňák.
Brno je město tance. A co se týče společenského, dnes sportovního tance, tak to platí dvojnásob. Je zde dlouhá tradice, která má již prvorepublikové kořeny. Dnes se v Brně konají nejvýznamnější světové soutěže,
ale i místní tradiční soutěže pod hlavičkou ČSTS (Český svaz tanečního
sportu).
Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci s manžely Přibylovými, kteří bydlí
a působí v Líšni, se rozhodlo, že nabídne tento krásný sport i líšeňským
dětem, aby měly motivaci, pohybové vyžití i zábavu a nemusely cestovat
daleko. Manželé Přibylovi jsou vicemistři světa ve standardních tancích
a současní mistři ČR v kategorii Senior I. a s trénováním sportovního tance
mají dvacetileté zkušenosti. Spolu s trenérkou dětské složky Jessicou Baldelli je od září nabídnou dětem prvního stupně ZŠ a otevřou přípravku
Tanečního klubu STABIL Brno. Na náš dotaz, jaká bude koncepce a hlavní
cíl přípravky tanečního klubu, odpověděli takto: „Cílem je pohybově talentovaným dětem i jejich rodičům zpřístupnit atraktivní zábavu i sport, který
dnešní tanec nabízí. Nejdříve formou hry a spíše skupinové taneční průpravy
a později i formou individuální práce s nově vytvořenými tanečnímy páry.
Učit se budou tance standardní (waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep), latinskoamerické (samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive) i další jako
taneční průprava. Rodiče jsou pro nás důležitý partner, to oni děti vedou
a podporují. Budeme je o všem informovat a na závěr školního roku připravíme s dětmi pro ně i pro veřejnost vystoupení. Můžeme jim dokonce nabídnout taneční kurz, tak aby s dětmi drželi taneční krok. Tuto sezónu v KCL
otvírají nové taneční kurzy naši kolegové z klubu, manželé Čechovi, kteří jsou
vicemistři ČR v kat. Senior III. Věnují se v nich zejména dospělým párům. Tak
se uvidí, kdo bude na konci roku lepší. Rodiče nebo děti?“
DĚTSKÁ TANEČNÍ PŘÍPRAVKA NA KOTLANCE (Kotlanova 7)
Tanec pro radost (určeno pro děti navštěvující 1. a 2. třídu ZŠ)
Úterý 16.00–17.00 hod.
1. pololetí: 26. září 2017 – 30. ledna 2018 (16 lekcí)
2. pololetí: 13. února 2018 – 12. června 2018 (16 lekcí)
KURZOVNÉ ZA POLOLETÍ: 950 Kč
KURZOVNÉ ZA ŠKOLNÍ ROK: 1700 Kč
Pohybová a taneční průprava (určeno pro děti navštěvující 3.–5. třídu ZŠ)
Úterý 17.00–18.00 hod.
Čtvrtek 16.00–17.00 hod.
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1. pololetí: 26. září 2017 – 18. ledna 2018 (27 lekcí)
2. pololetí: 30. ledna 2018 – 14. června 2018 (27 lekcí)
KURZOVNÉ ZA POLOLETÍ: 1600 Kč
KURZOVNÉ ZA ŠKOLNÍ ROK: 2900 Kč
NÁBOR dětí proběhne
– v úterý 19. 9. od 16.00 hod. (1.–2. třída) a od 17.00 hod. (3.–5. třída)
– ve čtvrtek 21. 9. od 16.00 hod. (3.–5. třída)
Jak bylo zmíněno, nezadržitelně se blíží plesová sezóna (nejen) na Dělňáku. Proto KC Líšeň a Taneční klub STABIL Brno organizují také taneční kurzy pro dospělé. Ty budou probíhat v Malém (tanečním) sále líšeňského
kulturáku Dělňák (Klajdovská 28).
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ NA DĚLŇÁKU (Klajdovská 28)
Taneční kurzy pro dospělé
Čtvrtek 20.00–21.30 hod.
5. října – 30. listopadu 2017 (s tím, že lekce se neuskuteční 26. 10. a 23. 11.).
Lektoři: Zina a Jirka Čechovi (profesionální lektoři a aktivní tanečníci).
Taneční kurz pro začátečníky, ve kterém vás jednoduchou formou naučíme základní společenské tance (waltz, tango, valčík, foxtrot a cha-cha,
one step), které využijete v blížící se taneční sezóně.
CENA: 2100 Kč/7 lekcí/pár
Latino dance – taneční sólo pro ženy
Čtvrtek 19.00–20.00 hod. (zkušební lekce 5. října, kurz probíhá od 12. října
do 30. listopadu 2017).
Taneční kurz pro ženy bez rozdílu věku, kde výuka probíhá od základních
tanečních kroků, přes potřebné pohybové návyky a stereotypy až po zajímavé taneční variace na krásnou latinsko-americkou hudbu.
CENA – ZKUŠEBNÍ LEKCE: 50 Kč/osoba
KURZOVNÉ: 700 Kč/6 lekcí/osoba
Více informací najdete na webových stránkách
www.stabilstudio.cz nebo www.kclisen.cz.
Kontaktní osoba za TS STABIL Brno – Zina Čechová, tel.: 739 359 688,
e-mail: cechova@stabilstudio.cz.
Kontaktní osoba za KC Líšeň – Renata Maleňáková, tel.: 731 117 114,
e-mail: recepce@kclisen.cz.
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Školství

ZŠ Novolíšeňská

L

Postup do republikového kola OVOV

etos jsme se opět rozhodli zúčastnit Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. Jedná se o soutěž, která prověřuje nejen
atletické, ale i silové, vytrvalostní a koordinační schopnosti
závodníků. Naše škola si v soutěži družstev v okresním kole vybojovala postup do krajského kola, když suverénně vyhrála s náskokem téměř 2000 bodů na 2. v pořadí ZŠ Milénovu. Museli jsme
absolvovat těchto pět disciplín: trojskok z místa, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo za dvě minuty, kliky za dvě minuty
a běh na 1000 m. Naše družstvo tvořili tito žáci: Denisa Václavíková, Anděla Zahradníková, Eva Gronichová, Marta Klobásková,
Samuel Sedlák, Ondřej Šlapanský, Jan Ondráček a Sebastian
Raus. Kromě celkového vítězství v družstvech jsme získali také
několik individuálních úspěchů – Denisa a Marta vyhrály ve
svých kategoriích, Anděla a Ondra byli druzí a Eva a Sebastian
získali 3. místa. Adéla Neužilová, která závodila pouze jako jednotlivec v kategorii ročník 2002, obsadila také 3. místo.
Do krajského kola, které se konalo v pondělí 5. června 2017
na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem, postoupily vždy
2 nejlepší školy z okresních kol. Celkem se kvalifikovalo 13 škol.
Soutěžilo se tentokrát v těchto šesti disciplínách: běh na 60 m,
skok daleký, hod kriketovým míčkem, sed-lehy za dvě minuty,
shyby na šikmé lavičce za dvě minuty a běh na 1000 m (nebo dribling za dvě minuty). V našem družstvu byla jedna změna, místo
Sama Sedláka závodil Michal Hnát. Celá soutěž byla jako vždy
perfektně zorganizovaná, patrony celé akce byly olympioničky
Šárka Kašpárková, Jana Kapounková a fandit závodníkům přišla

také Míša Hrubá, účastnice loňské olympiády v Riu. Zájemci se
mohli s olympioničkami vyfotit, proběhla také autogramiáda.
A jak to celé dopadlo? Pro nás báječně – dokázali jsme opět
vyhrát, navíc s úžasným bodovým ziskem přes 25 000 bodů, což
nás řadí mezi nejlepší školy v republice. Dostali jsme velkou pochvalu od Šárky Kašpárkové, navíc jsme první brněnská škola,
která dokázala vyhrát krajské kolo OVOV.
Už teď se moc těšíme na republikové finále, jež se bude konat
8.–10. září opět na stadionu Pod Palackého vrchem. Přijďte nás
podpořit a povzbudit! Budeme bojovat nejen za Líšeň, ale za celé
Brno a Jihomoravský kraj.
vyučující ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Horníkova

Ž

Výrazný atletický talent na ZŠ Horníkova

ákyně 7. A Klára Klementová letos dosáhla vynikajících výsledků ve skoku vysokém. Klára trénuje mimo skok vysoký
také překážkový běh, sprinty a skok daleký. Ve všech těchto lehkoatletických disciplínách dosahuje výborných výsledků. Její největší chloubou se stal skok vysoký. V tabulkách je Klára výkonem
158 cm na prvním místě v ČR. Proto není divu, že byla tato velice
skromná dívka nominována ve dvou disciplínách na největší
sportovní událost – hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky.

P

V obrovské konkurenci se neztratila. V běhu na 60 m překážek
skončila celkově jedenáctá. Ve skoku vysokém se probojovala do
finále, kde po dramatickém boji obsadila vynikající druhé místo
stejným výkonem 157 cm jako vítězka.
Přesto, že Klára většinu volného času věnuje tréninkům, patří
i ve třídě k nejlepším žákům. Blahopřejeme jí a přejeme co nejvíce
sportovních úspěchů.
Mgr. V. Vardan

Hurá do školy

rázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok. Tradičně
jsme ho zahájili všichni společně na školním hřišti. Poprvé se
zde potkali „staří známí“ i nováčci z řad žáků i pedagogických
pracovníků.
Přivítali jsme mezi námi i nové prvňáčky. Letos jsme otevřeli
tři první třídy. Navíc máme další šestou výběrovou třídu a první
výběrovou třídu se zaměřením na Aj a M. Přibývá nás každým
rokem.
Všechny nás čeká rok plný učení, ale i akcí, které jsou určené
nejen dětem z naší MŠ, žákům školy, ale i rodičům nebo široké
veřejnosti.
Přejeme všem malým i velkým pohodový start, průběh i závěr
roku, který v nás zanechá pozitivní stopy na celý život.

líšeňské noviny
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Nový školní rok
Vítání nového školního roku zahájíme
ve čtvrtek 7. září od 14 hodin.
Budeme vám k dispozici, zodpovíme
dotazy a pomůžeme se zápisem.

FIFA – příměstský fotbalový tábor

Sešlo se nám 21 mladých fotbalistů, a ti se
odhodlali zúčastnit naší ligy FIFA 17, která
skončila jen týden před začátkem tábora.

PŘIHLAŠOVÁNÍ a zápis do kroužků a aktivit Klubu rodičů bude probíhat on-line
přes www.salesko.cz od 6. 9. do 12. 9. 2017.
Činnost zahájíme 18. září.

Stalo se
Malé letní ohlédnutí

Prázdniny utekly jako voda a zbyly nám opět
jen vzpomínky. Prvňáčci si už odbyli svou
první cestu do školy a ostřílení starší školáci
se také už pomalu soustředí na vyučování.
My si chceme ještě trošku nostalgicky zavzpomínat na letošní prázdniny se Saleskem.
Letos jsme připravili 6 pobytových a 21 příměstských táborů, zúčastnilo se přes 550 dětí a také více než desítka rodičů. A právě ze
dvou takových táborů pro mládež vám přinášíme malou reportáž…

Škola čar a kouzel

Druhý červencový týden se tábořiště v Moravských Knínicích proměnilo ve školu plnou čar, kouzel a dobrodružných překvapení. Téměř třicet malých kouzelníků se muselo potýkat s nejednou nástrahou, kterou jim

Družstva byla vybrána podle čtyř nejlepších
týmů: Německa, Chile, Mexika a Portugalska. Týmy každý den prožívaly ve jménu
jednoho ze zmíněných států a také státu hostujícího – Ruska. Kromě toho se také připravovaly na velký páteční zápas, zkoušely své
dovednosti na opičí dráze, či na velké bojové
hře na Velké Klajdovce. Jejich trénink však
nebyl jen fyzický, učily se také důležité pojmy
z fotbalu a sledovaly instruktážní videa. Aby
jejich soutěživost byla vybroušena do nejtenčí břitvy, soutěžily také s konkurenčním příměstským táborem.
V pátek se řádně rozcvičily a rozběhaly a pak
již zbývalo málo a tradiční velký zápas rodičů a dětí začal. Po krásném turnaji jsme pak
vše společně zakončili velkým vyhlášením.
Tak zase za rok: fotbalu zdar! Jožka Nehybka

Až se zima zeptá …

přichystal zlý Voldemort – vše však perfektně zvládli. Postupně si opatřili výbavu, která
žádnému mladému čaroději nesmí chybět.
Naučili se hrát famfrpál! Úspěšně absolvovali náročné hodiny profesorky Mcgonagallové, při kterých se naučili nejen kouzlit, ale
i vařit lektvary, věštit budoucnost, seznámili
se s tajuplnými zvířaty či si byli schopni vypěstovat vlastní kouzelnou mandragoru.
Malí čarodějové v sobě také našli dostatek
odvahy poprat se se zlými silami a zachránit
kámen mudrců. Na své cestě dokázali například přeručkovat rybník nebo projít temnou
cestu uprostřed noci, byli zkrátka šikovní.
Tábor jsme si hlavně všichni pořádně užili
a počasí nám přálo. Budeme se těšit na nějakém příštím.
Veru Tomečková
8

Oslovit vás v teple léta ohledně kluziště je
trochu troufalost. Pro toho, kdo nemá rád
teplo, možná i provokace. Nicméně my v Salesku na kluziště myslíme intenzivně. Poskytnu vám několik informací o minulé sezoně a popíšu, co chystáme na sezónu nadcházející.
Od prosince do února jsme měli otevřeno
kluziště 70 dnů. Docela nám
všem přálo počasí, moc nepršelo, mírně mrzlo téměř
celou dobu, sníh padal jen
trochu a stihli jsme ho, až na
jednu výjimku, i všechen
uklidit. Stručně řečeno loňskou zimu byly výborné
podmínky pro provoz kluziště. Celkem si vás přišlo zabruslit 14 227 osob. Děkujeme za hojnou návštěvu.
Vstupné nám pokrylo náklady na provoz. Pro zajímavost – jen ohřev teplé

vody na úpravu ledu rolbou přišel na cca
50 000 Kč. Když vám následně vyjmenuji, co
jsme s majitelem budovy dohodli a společně
připravili, tak budeme muset dobře hospodařit ještě několik let, abychom zaplatili
všechny úpravy.
Především jsme pro vás připravili nový vstup
a nové prodejní místo. Přicházet na kluziště
budete z pravé strany budovy Saleska okolo
dětského hřiště. Vybudovali jsme nové okno
a malou místnost, do které bylo nutné přivézt
jak elektřinu, tak datové kabely… a vše nás
ještě čeká vybavit (PC, tiskárna vstupenek,
platební terminál…). Vedle prodejního místa
bude turniket a pro vaši bezpečnost nízké
hrazení. Na vstupní prostor bude dohlížet
nový kamerový systém. Dále jsme opravili
mantinely, vstupy pro bruslaře a zejména nájezd pro údržbu ledu. Upravili jsme prostory
okolo kluziště: předláždili poškozenou dlažbu, upravili odtok dešťové či tající vody, dokoupili pryž… vše pro zvýšení bezpečnosti
a komfortu pro váš pohyb na bruslích. Velkou investici znamenalo také vybudování
nové pevné přípojky na elektřinu pro chladící agregát ledové plochy. Provizorní připojení splnilo svůj účel a musíme jej nahradit
standardním zařízením.
Z oprav bych zmínil fyzicky nejnáročnější –
zničenou podlahu v garáži jsme opravili nejvíce vlastními silami. Zaparkovaný několikatunový traktor na podlaze a vlhkost tajícího sněhu z rolby na okolních zdech, vykonaly za celou zimu své. Na to stavěná garáž
nebyla. A rolba musí být v teple.
Ještě bychom chtěli rozšířit prostor pro přezouvání a koupit několik skříněk na úschovu
drobností. (Cenné věci si zde z rozumných
důvodů nenosíte.)
Ještě se vrátím k uplynulé sezóně. Chtěl bych
vám poděkovat za slušné a vstřícné chování.
Začínali jsme tento projekt s minimem zkušeností, což se projevilo v různých nedostatcích. Vaše trpělivost a konstruktivní připomínky nám, doufám, pomohly ke zlepšení
kvality provozu nadcházejících zimních sezón.
Přeji vám úspěšný vstup do režimu školního
roku a v zimě se těším na viděnou.
Petr Kopřiva, ředitel Saleska
Mykologický klub Brno
ve spolupráci s KVIC Brno Vinohrady
Vás zvou na:

IX. výstavu hub
v sobotu 23. září 2017 od 13.00 do 18.00 hod
v neděli 24. září 2017 od 9.00 do 18.00 hod
v pondělí 25. září 2017 od 9.00 do 15.00 hod
k vidění budou přírodní exponáty hub,
bude zajištěn odborný výklad k vystaveným exponátům
a v houbařské poradně Vám rádi určíme Vaše houby
v sobotu 23. září můžete v 15.00 hod
vyslechnout přednášku na téma

Houby známé i neznámé
přednese Mgr. Petr Hrouda, Ph.D., Masarykova univerzita

Brno Vinohrady, společenský sál
na Pálavském náměstí 15
zastávka MHD Bzenecká (trolejbusy 25, 26, 27)
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Rozlosování soutěží – SK Líšeň – Ročník 2017/2018 – Podzim
Datum
So
Ne
Út
St
Pá
So
Út
St
So
Ne
Čt
Pá
So
Ne
Čt
So
Ne
Čt
Pá
So
Ne
So
Ne
Pá
So
Ne
Ne

2. 9.
3. 9.
5. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
12. 9.
13. 9.
16. 9.
17. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9.
1. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
14. 10.
15. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
29. 10.

Přípravka st.
U-11 A, sk. A

Přípravka st.
U-11 B, sk. B

Bosonohy 9.00 D

Medlánky „B“ 10.30 D

Přípravka st.
U-10 A, sk. C

Přípravka st.
U-10 B, sk. D

Lokomotiva „A“ 9.00 D

Lokomotiva „B“ 10.30 D

Přípravka ml.
U-9 A, sk. A

Přípravka ml.
U-9 B, sk. B

Přípravka ml.
U-8 A, sk. C

Přípravka ml.
U-8 B, sk. D

Svratka „A“ 16.30 D
Sparta 17.15 V

Zbrojovka 17.00 V*

Řečkovice 16.00 V
Medlánky „B“ 16.00 V

Svratka „D“ 17.45 D
Slatina „B“ 17.30 V

Bosonohy 17.00 V
Soběšice 16.45 V
Sparta 17.15 V

Slovan 17.15 V
MS 9.00 V
Bohunice 16.30 D

Zbrojovka 16.30 D
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Svratka „A“ 9.00 D

Bosonohy 9.00 V
N. Lískovec 17.00 D
Řícmanice 17.00 D
Start „B“ 9.00 D

Start 10.30 D

Bystrc 13.30 V
Svratka 13.00 V

Svratka „C“ 13.00 V
Bystrc „B“ 9.00 D

Medlánky 9.00 D

Obřany 10.30 D

St. Lískovec 9.00 V
Kohoutovice 10.00 V
ČAFC 9.00 D
Žebětín 16.00 V

Bílovice 15.00 V
Řečkovice 9.00 D
Slatina 10.30 D
Kohoutovice „B“ 13.30 V Kohoutovice „C“ 13.30 V
Zbrojovka – dívky 10.00 D

Tuřany 17.30 V

Svratka
„D“767
10.30954,
D e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz
Slatina „A“ 10.00 D
Chrlice „B“ 11.45 D
tel.:
602
ČAFC 10.00 D
MS 11.15 D
Lokomotiva „B“ 17.00 V
Chrlice 16.00 V
Slovan 16.00 V
Obřany „B“ 11.00 V
St. Lískovec 11.30 V
Tuřany 10.00 D
Svratka „B“ 11.15 D
Svratka „C“ 10.30 D
Lelekovice 11.45 D
St. Lískovec 10.30 D
Lokomotiva 10.00 D
Bystrc „B“ 11.45 D
Medlánky „A“ 10.00 D
Obřany „B“ 11.15 D
MCV 16.15 V
Start 16.30 V
Bohunice 16.30 V
Bystrc „A“ 13.30 V
Bílovice 13.15 V
Bosonohy „A“ 17.00 V
Chrlice 10.30 D
Start „B“ 10.00 D
Jundrov 11.45 D
Kohoutovice 10.00 D
MCV 11.15 D
Žebětín 15.30 V
Soběšice „B“ 11.30 V
Kohoutovice 9.00 V Kohoutovice „C“ 10.15 V
Soběšice 10.30 V

ČAFC „B“ 11.30 D

Přípravka JmKFS: So 9. 9. Doma: Lednice, Drnovice, So 23. 9. Doma: FK Znojmo, RAFK Rajhrad, So 30. 9. Venku: v Podluží – Líšeň, Zbrojovka,
So 14. 10., 21. 10., 28. 10. Venku – ještě nejsou vylosovány.
Juniorky 10+1: Ne 3. 9. FC Olomouc 16.00 V Farského; Ne 10. 9. Zbrojovka 13.00 D hř. Jundrov; So 16. 9. Heršpice 13.15 V; So 23. 9. Ostrava 15.00 D hř. Jundrov; So 7. 10. FC Olomouc 15.00 D
hř. Jundrov; So 14. 10. Zbrojovka 10.00 V Rosice; So 21. 10.; Heršpice 15.00 DUT Líšeň; Ne 29. 10. Ostrava 14.30 V Bazaly; So 4. 11. Vítkovice 14.30 DUT Líšeň.
Minipřípravky U-7 (A, B): Pá 8. 9. B-Sparta 16.00 V; Ne 10. 9. A-Lokomotiva 12.00 V; Út 12. 9. A-Svratka 17.00 D, B-MCV 17.00 D; So 16. 9. A-Chrlice 13.00 D, B-Lokomotiva 14.30 D;
Pá 22. 9. B-Chrlice 16.15 V; Ne 24. 9. A-Obřany 11.30 V; Čt 28. 9. A-Sparta 13.00 D, B-Bosonohy 14.30 D; Ne 1. 10. A-Start 13.00 D, B-Obřany 14.30 D; Út 3. 10. B-Kohoutovice 16.30 D;
Pá 6. 10. A-Slatina 16.30 V; Pá 8. 10. B-Start 11.30 V; Ne 15. 10. A-Kohoutovice 13.00 D, B-Slatina 14.30 D; So 21. 10. A-Líšeň 7B 11.00 D; Pá 27. 10. A-Bosonohy 16.00 V, B-Svratka 16.00 V;
Út 3. 10. A-MCV 16.15 V, B-Kohoutovice 16.30 V.

inzerce
Klona, s.r.o., Koperníkova 2409/3, 615 00 Brno
tel. 602 124 031, 545 213 700
email: kop@klonakoupelny.cz
Po–pá 8.30–13.00 13.30–17.00, So–Ne: ZAVŘENO

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTŮ, KOUPELEN A BYTOVÝCH JADER

´

AKCE:

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Skříňka s umyvadlem

ŠIROKÁ NABÍDKA

3.990 Kč

původní cena
6.280 Kč

ové
koupelnavení
vyb

OBKLADŮ
a DLAŽEB

SLEVA na koupelnové doplòky

10%

platí do 30. 9. 2017

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

1 890 Kč
2 190 Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR
PODLAH !

VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, PVC

www.fitclubvalerie.cz
vás zve do lekcí

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

líšeňské noviny

PILATES – pondìlí 18 h
POWER YOGA – úterý 18 h
od 11. záøí 2017 – KCL Kotlanova 7
www.facebook.com/fitclubvalerie
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inzerce

Ber to
s podhledem!
Studenti, držte se,
jsme tu s vámi!
www.netbox.cz/lisen

Odhad tržní ceny
Vaší nemovitosti

ZDARMA

!

volejte: 775 674 541
nebo o něj požádejte

www.annamackova.cz

KON TA K T NÍ Ú DA J E:

Copycentrum Líšeň s.r.o.
Jírova 10, 628 00 Brno
Mobil: +420 776 221 456
e-mail: info@copylisen.cz
O T E V ÍR ACÍ D OBA :

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00–12:00,
9:00–12:00,
9:00–12:00,
9:00–12:00,
9:00–12:00,

12:30–18:00
12:30–17:00
12:30–18:00
12:30–16:00
12:30–16:00

N A B ÍDK A S LUŽ E B:

7. září v ZŠ Horníkova 1

BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE

9 a 11 h Robátka (4–17 měs.)
10 a 16 h První krůčky k hudbě (1,5–4 r.)
17 h Rytmické krůčky (4–6 let)
Elektronická rezervace na webu.
606 347 482, s.rozcinska@centrum.cz
ZÁPIS DO OBORŮ pro děti i dospělé v 17.00
(Keyboard, Zobcová flétna, Kytara,
Elektrická kytara, Bicí, Populární zpěv)

603 943 213, polakova@yamahaskola.cz
www.yamahaskola.cz/brno
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Černobílý a barevný tisk
Širokoplošný tisk
Kroužková vazba
Tepelná vazba
Lištová vazba

•
•
•
•
•

Kancelářské potřeby
Kompletace zakázek
Laminování
Skenování
Vizitky, luxusní pera

NOVĚ PRO VÁS OTEVÍRÁME

UZENINY–LAHŮDKY Mirenka
Místo plné chuti

Uzeniny vynikající kvality od českých výrobců
Najdete nás: Jírova

8, Líšeň (vedle vinotéky)
líšeňské noviny

inzerce

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

Potøebujete prodat svùj byt, dùm a máte

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

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

www.AIMreal.cz • tel. 602 877 220
 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Přijmeme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň, nepřetržitý provoz,
práce s PC. Nabízíme až 80 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis.
Kč, věrnostní odměny, dlouhodobou perspektivu. Tel.: 773 087 670.
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ. Tel. 602 966 533. www.romantrcka.wz.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.
 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.
 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

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

 Pronájem bytu v Brně – HLEDÁM. T.: 731 070 463.
 Bezpečnostní služba přijme pracovníky ostrahy pro Brno-Líšeň,
vhodné pro ID a SD, nutnost práce s PC. Mzda až 85 Kč/hod., náborový příspěvek až 10 tis. Kč, věrnostní odměny. Kontakt: 773 087 670.
 Jazyková škola Líšeň English pořádá kurzy angličtiny pro širokou
veřejnost. Vyučujeme všechny věkové skupiny. Výuka probíhá v Brně-Líšni. Tel.: 776 857 806, www.lisenenglish.cz. Jste srdečně zváni!

ZAMÌSTNÁNÍ – RECEPÈNÍ – BRNO LÍŠEÒ
Hotel Belcredi hledá na HPP recepèní. Pracovní smlouva
na dobu urèitou (zástup za mateøskou, min. do leden 2019
– pozdìji možné prodloužení). Pracovní doba Po–Ne.
Vícesmìnný støídavý provoz 6–14/14–22.
Vzdìlání støedoškolské nebo odborné vyuèení s maturitou, èeština a angliètina
(komunikativnì), práce na PC (MS Office, Outlook), flexibilita, spolehlivost,
zodpovìdnost. Zajištìní chodu hotelové recepce, snídaòové místnosti
a kuchynì po dobu snídaní, organizace a registrace, pøíjezdù a odjezdù hostù,
zodpovìdnost za penìžní operace. Vhodné i pro absolventy.
Životopis pošlete prosím na recepce@hotelbelcredi.cz,
bližší info na tel. 776 386 624.

Hurá do školy.
% sleva na dìtské vitamíny.
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HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

840
111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

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–Čt 14–20 hod., Pá–So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Sport

Odveta po 10 letech v Líšni
Už to bude 10 let, co si Slavie Praha, co by tehdejší vítěz ligy
a účastník ligy mistrů, odvezl z líšeňského trávníku čtyřgólovou
nadílku. Ve středu v odpoledních hodinách 11. 10. 2017 se pokusí
o reparát, ale tentokrát se nebude jednat o pohárové utkání nýbrž
o neméně atraktivní exhibiční souboj. Na líšeňském trávníku se
představí slávistické legendy jako např. Pavel Kuka, Lukáš Došek,
Ivo Ulich, Martin Hyský a další zvučná jména. Líšeňský team vedený trenérem Smrčkem se představí v totožné sestavě v čele se
střelci Outratou, Jarošem a Cupákem. Na utkání by měl dohlížet
i zkušený rozhodčí Radek Kocián, který si tento match také zopakuje. Tomáš Sedmidubský, brankář líšeňského celku, který tehdy
nastoupil i se zlomenou kůstkou na pravé ruce, celou akci bere jako
výborný nápad. ,,Rozhodně skvělý nápad si připomenout velký
okamžik líšeňského fotbalu a opět se potkat s kamarády. Snad přijde opět i moje babička, která tenkrát poprvé a zatím i naposledy
viděla fotbal a byl to pro ni velký zážitek.“ Celé středeční odpoledne
bude ve sportovním duchu s doprovodným programem jak pro
dospělé, tak hlavně děti. Je to jedinečná šance oprášit vzpomínky,
pořídit snímek s hráči nebo si nechat podepsat fotky a jiné upomínkové předměty. Přijďte podpořit oba celky a pozdravit se s hráči
památného utkání Líšně a legendami Slavie.
Rudolf Čampa, kapitán SK Líšeň

Přehled domácích utkání
SK Líšeň v září 2017
Muži A MSFL:

So 9. 9., 16.00, Petřkovice
So 30. 9., 15.00, Kroměříž
Muži B 1.A tř. JmKFS: Ne 10. 9., 13.45, Šlapanice
Muži C MP MěFS:
Ne 10. 9., 16.00, St. Lískovec
Ne 24. 9., 15.30, Start B
Ženy MSDŽ:
So 16. 9., 14.30, Troubsko
So 30. 9., 10.00, Tasovice
Juniorky 10+1 liga:
Ne 10. 9., 13.00, Zbrojovka, hř. Jundrov
So 23. 9., 15.00, Ostrava, hř. Jundrov
Dorost U19/17 MSDL: So 2. 9., 10.00/12.15, Karviná B
So 16. 9., 10.00/12.15
Prostějov So 23. 9., 10.00/12.15, Kroměříž
Dorost U18/16 MSDD: Ne 3. 9., 10.00/12.15, Sparta
Ne 17. 9., 10.00/12.15, Blansko
Ne 24. 9., 10.00/12.15, Pelhřimov
Žáci U15/14 MSDŽ–Jih: So 9. 9., 10.00/11.45, HFK, hř. Podolí
So 23. 9., 10.00/11.45, Sparta, hř. Podolí
Žáci U13/12 MSLŽ–Jih: Ne 10. 9., 10.00/10.00, Zlín, hř. Podolí
Ne 24. 9., 10.00/10.00, Sparta, hř. Podolí
Žáci U12B II. tř. MěFS: Ne 3. 9., 14.00, Bosonohy, Mar. údolí
Ne 17. 9., 14.00, Kohoutovice, Mar. údolí
So 30. 9., 14.00, Medlánky B, Mar. údolí
Old Boys:
Po 4. 9., 18.00, Chrlice; Po 18. 9., 18.00, Sparta

Dívčí fotbalový tým SK Líšeň reálně a s dlouhodobou vizí
Ženský a dívčí fotbal se celosvětově těší
rostoucí popularitě a začíná být nedílnou
součástí většiny moderních fotbalových klubů. Toho jsou si dobře vědomi i funkcionáři
brněnského fotbalového oddílu SK Líšeň,
který dlouhodobě patří mezi přední brněnské týmy v oblasti práce s fotbalovou mládeží.
Po přesunu děvčat pod hlavičku SK Líšeň, během jara 2017, chceme nejen navázat,
ale i kvalitativně posunout a především
„spustit opravdu reálné fungování“ juniorského dívčího fotbalu v SK Líšeň s dlouhodobou vizí. V sezóně 2016/17 ženy SK Líšeň
vyhrály divizi žen a i díky tomuto došlo k oživení myšlenky kvalitní dívčí juniorské kopané – nejen jejího vytvoření a pravidelného
fungování, ale i s vizí dalších dívčích týmů.
Po zvážení stávající situace – kdy jsme s 32
děvčaty odešli na jaře 2016 z Kohoutovic (od
r. 2011 divize žen, 2. liga a divize juniorek),
pod hlavičku FC Svratka Brno (divize žen
a také juniorek) – když se nepodařilo z vlastních děvčat vytvořit samostatný ženský tým,
využíváme situace a po jednání v Líšni se přesunujeme s cca 18 děvčaty (r. nar. 1997 až
2005) a 2 trenéry. Chceme tak zachránit nejen hroutící se potenciál juniorek SK Líšně,
ale i spojit vzájemné možnosti a věnovat se
dalšímu rozvoji zejména v oblasti dívčí kopané.
Po dohodě s vedením SK Líšně lze tedy
reálně a korektně sdělit následující:
Zahájení nové sezóny juniorek 2. 8. 2017
od 18.00 hod. na UT v Líšni a dále pak 4. 8.
2017 na tréninku na trávě v areálu SK Jundrov (kde jsme až dosud působili „v domovském zázemí“).

Rozšiřujeme kádr o r. nar. 2000 až 2006
(max. 2007) – na mladší děvčata nyní nemáme tréninkový potenciál, v případě zájmu
mohou začínat v přípravkách s hochy a posléze přecházet k děvčatům.
Tréninkový režim: 3 tréninky/týden –
pondělí 17–18.30 hod. kondiční v Jundrově;
středa 18–19.30 hod. UT Líšeň; pátek 17–19
hod. tráva Jundrov (pro období do konce
října 2017, pak dle vývoje hráčského potenciálu).
Vše podstatné a aktuální najdete na
http://fotbaldevcatbrno.webnode.cz/ a také
na Facebooku po zadání Dívčí a ženský fotbal, Brno.
V nové sezóně se budeme zúčastňovat
soutěží juniorek/dorostenek – 2. liga 10+1
(soupeři: Baník Ostrava, Vítkovice, Olomouc, Zbrojovka, H. Heršpice) a 3. ligy 5+1
(soupeři: Nesyt Hodonín a Vlkoš) – mistrovská utkání se budou hrát: na UT v Líšni, na
trávě v Jundrově či v Mariánském údolí (preferujeme zejména hru na trávě),
Jak se případně přidat? Stačí přijít na
některý z buď pravidelných nebo „NÁBOROVÝCH“ TRÉNINKŮ –
ve středu 6., 13. nebo
20. 9. 2017 na UT v Líšni
či v pátek 15., 22. nebo
29. 9. 2017 na travnaté
hřiště SK Jundrov vždy
od 18.00 hodin. V týmu
jsou děvčata, která už
mají nějakou tu zkušenost s fotbalem, ale i ty,
co teprve v tomto sportu

začínají. A nepůsobí u nás zdaleka jen děvčata z Brna...
Další informace najdete i na oficiálních
internetových stránkách fotbalového oddílu
SK Líšeň (http://www.sklisen.com/) v sekci
Týmy/Ženy či Juniorky.
Utkání 2. ligy dorostenek, Morava:
ne 3. 9. v 16.00 hod. v Olomouci
ne 10. 9. ve 13.00 hod. v Jundrově (Zbrojovka)
so 16. 9. v 13.15 hod. v Heršpicích
so 23. 9. v 15.00 hod. v Jundrově (Ostrava)
so 30. 9. v 10.00 hod. ve Vítkovicích
so 7. 10. v 15.00 hod. v Jundrově (Olomouc)
so 14. 10. v 10.00 hod. se Zbrojovkou (v Rosicích)
so 21. 10. v 15.00 hod. na UT v Líšni (Heršpice)
ne 29. 10. v 14.30 hod. v Ostravě
so 4. 11. ve 14.30 hod. na UT v Líšni (Vítkovice)
Utkání 3. ligy dorostenek, Morava:
ne 20. 8., 10–14 hod. ve Vlkoši
ne 27. 8., 10–14 hod. v Hodoníně
ne 12. 11., 10–14 hod. v Líšni (na UT)
Michael Votoupal, trenér
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