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Pa rk H ou bal ova
Vážení Líšňáci,
území mezi ZŠ Masarova a tramvajovou smyčkou na Novolíšeňské
nese pracovní název Park Houbalova. Z našeho pohledu je toto
území dosud zanedbané a nekoncepčně řešené. Území jsme připraveni zrevitalizovat za aktivní účasti občanů Líšně, kteří park pozorují, využívají nebo kolem něj denně chodí a bydlí v jeho okolí.
Městská část si dala za cíl, že se nebude jednat o stavební území,
ale o zeleň a nezastavitelnou plochu. K tématu vyšel Líšeňský speciál, který shrnuje základní fakta z pohledu odborníků, ale i laické
veřejnosti, historii tohoto území a jsou zde nastíněny možnosti rozvoje a prostor pro vyjádření občanů.
Líšeňský speciál kontaktoval občany, aby formou ankety vybrali
řešení revitalizace, které by v území preferovali. Jednoznačným výsledkem zpracované ankety, řádně notářsky ověřeným, byla revitalizace Parku Houbalova v komponované území dle ideového
záměru a návrhů, které v listopadu 2019 představili architekti Markéta Zajíčková a Michal Pôbiš v sále líšeňské radnice zastupitelům
městské části i veřejnosti.
Několikaletá snaha menší sousedské komunity sdružené kolem
Lukáše Sejkory o alternativní řešení území a jeho předání pod sou-

sedskou správu se setkala s nižší podporou.
Celkový poměr hlasů v procentech byl 77 ku
23. Svůj názor v anketě vyjádřilo 378 občanů
z nejbližšího okolí.
Území má zatím složitou majetkovou situaci,
ale v zásadě je vlastníkem největší části město Brno, které o něj pečuje částečně prostřednictvím naší městské
části. O svěření celého území do správy jsme požádali a snad se
nám podaří stát se v nejbližší době jeho řádným správcem. Připravujeme proto finanční prostředky a ideovou, projektovou i realizační dokumentaci pro jeho revitalizaci.

Líšeň snad v nejbližších měsících získá lokalitu
od města Brna pod svou správu

Ideový záměr využití území zpracovaný architekty, který v protikladu k nahodilému a laickému využití území zadala a připravuje
naše městská část, byl představen veřejnosti více než před rokem.
Kvůli pandemii bylo úsilí líšeňské radnice na určitý čas pozastaveno. Mezi tím se ale postupně daří řešit pozemkové nejasnosti.
(pokračování na str. 2)
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ANEB HLEDÁME JMÉNO
ZPRÁVY
Z RADNICE
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v území. Městská část požádala o svěření předmětných pozemků
na jaře 2019.
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Celková proměna prostranství je ale během na dlouhou trať. Zatím se vlastně teprve připravujeme na start. Již nyní víme, že nás
čeká celá řada překážek. Za všechny můžeme jmenovat například
to, že území je ze čtyřiceti procent ve stavebních plochách, tedy
zastavitelné. Omezující je také vedení velmi vysokého napětí, včetně jeho ochranného pásma.
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KONTEJNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
pro provozování zdravotnických zařízení AZ 2, kdy celkový počet
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
evakuovaných osob je větší než 100 a dále při drobných úpravách
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
a údržbě v objektu, aby již byly prováděny v souladu s v současnosPřipomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný

odpad ze zahrady, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly

drobných domácích zvířat. Naopak se do kontejneru nesmí
vkládat maso, kosti, uhynulá zvířata, olej a obaly z potravin,
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Že bylo naše rozhodnutí zaměřit se na zajištění bezpečnosti správné se
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dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze
Co ještě na poliklinice v letošním roce plánujeme vám, milí občané,
zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
napíšu v listopadovém čísle Líšeňských novin.
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
l Iva Kremitovská, I. místostarostka
Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
a proto budu rád, když nabízené možnosti
využijete.
 Martin Příborský – II. místostarosta
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)

ZPRÁVY Z RADNICE

dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.

Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
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hlavu. Ovšem z hlediska přírody jsem velmi rád. Takové léto již
dlouho potřebovala a snad se to projeví třeba v lepší kondici
stromů, které budou lépe čelit kůrovci a jiným škůdcům.

i apřes
žádost
občanů
o umístění
– nevyužil
niproto
budu
rád, když
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kdo.
Proto jsme se rozhodli zde kontejner nevyužijete.
umísťovat
a pro tuto část Líšně zůstává provizor Martin Příborský – II. místostarosta
ně Kučerova do doby, než se budeme moct
vrátit na tradiční místo na Ondráčkově u jatek. Tento způsob recy3
klace bioodpadu se ukazuje jako velmi efektivní. Za jediný víkend
ho z Líšně odvážíme okolo čtyř tun. Pokud byste tedy měli zájem
o další lokality, neváhejte mě kontaktovat.

V parku na Trnkově máme nádrž na dešťovku
a kompostér

Pracovali jsme v parku na Trnkově, kde se umístila retenční nádrž
v prostoru před školou a závlahový systém v centrální části parku,
kde chceme udržovat pobytový trávník. Nádrž má objem 20 kubíků a bude zachytávat dešťovku z části střechy ZUŠ. Po dokončení
retence a závlahového systému budou dělány nové povrchy chodníků okolo školy a začne finální dosadba zeleně v parku. Během
podzimu přibydou desítky stromů, stovky keřů a tisíce květin.
V jihovýchodní části parku jsme umístili kompostér, do kterého
správce parku odkládá zbytkový rostlinný odpad při údržbě. Není
tedy určený pro veřejnost. Výsledný kompost pak bude používán
na hnojení v parku anebo bude nabídnut občanům pro jejich zahrádky. Kompostér má také skleněné okénko, přes které budou
například děti moci sledovat, jak se bioodpad mění na humus.

A jak se daří dalším projektům v mojí gesci?

Při této příležitosti bych chtěl zmínit, že na různých částech Líšně
můžete najít hromádky štěpky. Je to pozůstatek rozdrcených větví po údržbě keřů a hodí se velmi dobře i jako přísada do kompostérů. Máme jí nadbytek, a proto si ji kdokoliv může volně odebírat
pro vlastní potřebu.

Rozšiřujeme nabídku svozu bioodpadu

Jak už se stalo dobrým zvykem, pokračujeme s pravidelným svozem bioodpadu každý třetí víkend v září, říjnu a listopadu, tedy
17.–20. 9., 15.–18. 10. a 19.–22. 11. 2021. Kontejnery jsou přistaveny
vždy v pátek během dne a odváženy v pondělí, obvykle ráno. Tato
služba zaujala občany z dalších částí Líšně, a proto jsme už na jaře
přidali další kontejnery, konkrétně na roh Šimáčkovy a Obecké,
Velkou Klajdovku a konečnou 55 v Mariánském údolí. Zatímco první dvě nová místa se stala okamžitě velmi využívána, poslední –
Městská část Brno-Líšeň hledá pracovníky domovnictví
a zimní údržby chodníků.
Nabízíme odměnu 125 Kč na hodinu + měsíční příplatek
500 Kč za držení sněhové pohotovosti.
Kontakt: Králíková, tel.: 544 233 692, 775 711 172,
e-mail: kralikova@brno-lisen.cz
ZÁŘÍ 2021

Podepsali jsme smlouvu s dodavatelem na rekonstrukci komunikací za Synkovou a Zikovou ulicí, která by měla probíhat v září až
listopadu. Vzniknou zde nové chodníky i parkovací místa. Běží také
druhá etapa zahrady Dělňáku zahrnující zeleň a dětské hřiště.
Během prázdnin jsme dokončili studii Parkovacího domu Vlkova, která byla představena občanům na veřejné debatě a přijata
velmi kladně. Do ankety na internetu se zapojilo několik desítek
občanů, většinou bydlících v dané lokalitě. Naprostá většina z nich
se shodla na nedostatku parkovacích míst a většina vyjádřila i zájem si parkovací místo v domě pronajmout. Získali jsme už i souhlas s investičním záměrem od Rady města Brna, která nabídla
80 % spoluúčast města na nákladech projektu. Proto jsme se pustili do přípravy projektu, který bychom chtěli mít hotový příští rok.
Záležet bude hlavně na získávání všech potřebných souhlasů pro
stavební řízení.
To jsme zatím nezískali pro projekty rekonstrukce Strnadovy, kamerový systém a projekty fotovoltaiky, které se táhnou déle, než
jsme předpokládali. U dvou posledních už ale máme všechny potřebné dokumenty a věřím, že stavební povolení získáme ještě letos. S výstavbou bychom pak mohli začít na přelomu zimy a jara,
jak to počasí dovolí. U fotovoltaiky ovšem ještě budeme muset
vyřešit způsob financování, protože stát mezitím vyčerpal podporu na tento typ projektů a čeká na schválení nových dotačních
programů.
l Martin Příborský, II. místostarosta
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Rekonstrukce školních kuchyní je naší prioritou
O tom, že zdravá výživa zejména u malých dětí je jedním z nejdůležitějších faktorů života, nepochybuje asi nikdo. Aby mohly paní
kuchařky ve školních kuchyních připravovat jídlo kvalitně a zdravě,
potřebují také moderní stroje, ve kterých vařením suroviny neztratí na výživové hodnotě.
Vloni jsme modernizovali kuchyni v MŠ Synkova, letos jsme se
o prázdninách pustili do celkové rekonstrukce kuchyně MŠ Neklež.
Přes drobná i větší překvapení, která každá rekonstrukce přináší,
se podařilo téměř celou akci zvládnout během prázdnin. Místo
původního vybavení, jehož převážná část pamatovala minulé století, je nyní v kuchyni instalována například multifunkční pánev,
konvektomat i nový sporák. Součástí dodávky gastrotechnologie
je i nezbytné proškolení kuchařek.

Všichni víme, že jídlo, které je připravované a přímo vydávané na
jednom místě, bývá lepší (i když třeba jen vzhledově) než dovážené. Čím kvalitněji je připravené, tím lépe snáší transport do jiných
škol. I proto jsme také do další kuchyně (a troufám si říci že počtem
připravovaných jídel velkokuchyně) investovali částku necelých tří
milionů. Je to školní kuchyně ZŠ Masarova, kde staré pánve budou
nahrazeny multifunkčními zařízeními a jako bonus dostaly pracovnice myčku černého nádobí.
Vzhledem k tomu, že vaření by mělo být i časově úspornější, dojde
k snížení spotřeby elektrické energie, takže budeme nejen „trendy“ ale snad úspora vykompenzuje avizované zdražení energií
a školy nebudou mít zvýšené provozní náklady. To vše ukáže čas.
l Iva Kremitovská, I. místostarostka

Schůzka zástupců líšeňských spolků
s paní místostarostkou potvrdila směřování
projektu Orlovna
Jakmile se rozvolnila protiepidemická opatření, došlo dne
16. června k setkání zástupců líšeňských spolků s paní místostarostkou Ivou Kremitovskou, ve velkém sále radnice naší
městské části. Tématem diskuse byla Orlovna, její oprava
a možnost využití pro spolky i veřejnost.

Aby mohla Orlovna sloužit nejen stávajícím spolkům, jejichž potřeby jsou známy, ale i nově vzniklým spolkům, uskupením nebo občanům, kteří projeví zájem, jsou prostory v 1. NP variabilní. Pro spolkovou činnost budou vybudovány klubovny v 2. NP, podkroví bude
možno využít jako skladovací prostory.

Líšeň je místo s bohatou tradicí a nevšední aktivitou různých spolků a sdružení. Žije zde mnoho lidí, kteří věnují svůj čas a energii
k obohacení společenského života. Myslím, že právě setkávání nás
může vzájemně obohatit, přinést nové myšlenky, rozvíjet kreativitu. Tohoto obrovského potenciálu si všímá i nový ředitel Kulturního
centra Líšeň (KCL), pan Michal Kročil, který, jak píše ve své koncepci činnosti KCL, by chtěl „podporovat aktivní účast obyvatel na kulturním dění v Líšni, pomáhat vytvářet podmínky pro uplatnění
jejich aktivit a spolupracovat s místními soubory a spolky je pro
něho samozřejmostí“. Je tedy nasnadě, že jednou z možností, jak
zajistit provoz Orlovny po rekonstrukci, by byla správa objektu Kulturním centrem Líšeň. Další možností je, že správu bude dělat odbor správy budov MČ nebo vybraný nájemce (např. nájemce kavárny). Jak uvedla paní místostarostka na setkání, jsou to tři možné
varianty zajištění provozu. Paní místrostarostka také předložila
zástupcům spolků stavební projekt budovy i zahrady, která i do
budoucna by měla zůstat otevřená veřejnosti.

Zástupci spolků vyjádřili na setkání i obavy o osudu budovy a skutečném směřování projektu. Plánovaná rekonstrukce budovy B
byla dlouho odkládána, projekt a podmínky realizace se měnily.
Paní místrostarostka všechny přítomné ubezpečila, že brzy bude
vypsáno výběrové řízení. Podle informací paní místostarostky ze
dne 12. 8. 2021 již výběrové řízení proběhlo a byl vybrán dodavatel.
V současné době se čeká, zda někdo z účastníků výběrového řízení nepodá námitku proti výsledku. Po dokončení Orlovny pak zájemci podají své časové a prostorové nároky v žádostech o pronájem. Komerční nájmy nebudou upřednostňovány před spolky.
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Původní projekt z roku 2016 měl název „Otevřená Orlovna“. V tomto duchu by měl projekt pokračovat a být doveden do úspěsného
fungování Orlovny po rekonstrukci k využití líšeňskými občany.
Komunita tak bude mít k dispozici prostor, kde se může scházet
a rozvíjet své aktivity.
l Šárka Zemanová, zastupitelka
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Zastavme se v ulicích
V prázdninovém dvojčísle LN rubrika o významných osobnostech, po kterých jsou pojmenovány ulice v Líšni, chyběla. Letní
měsíce jsou ale spojeny s narozením i smrtí jednoho líšeňského
rodáka, jehož jméno nese ne všem známá ulice ve Staré Líšni.
Jindřich Breitcetl, narozený 15. 7. 1913 v Líšni, zahynul jako mladý
letec 1943 sloužící za 2. světové války v exilu 21. 8. 1943 v Biskajském
zálivu.
Při jeho narození asi nikoho nenapadlo, že se z něho v nedaleké
budoucnosti stane velitel 311. Československé bombardovací perutě. V Líšni žil se svými rodiči a dvěma sestrami jako dítě a jako
student gymnázia na Křenové. Pak jeho cesty vedly do Olomouce,
Uherského Hradiště, Hranic na Moravě, Jeseníku, Prostějova i na
Slovensko, kde všude studoval nebo sloužil jako důstojník – letec
z povolání.
1. 7. 1939 opustil okupovanou vlast a spolu s dalšími důstojníky se
po velmi náročné a nebezpečné cestě dostal přes Polsko, cizineckou legii v Africe a Francii až do Anglie, kde úzce spolupracoval
s prezidentem Benešem a byl 29. 7. 1940 přijat do RAF VR. Stal se
příslušníkem elitní jednotky, 311. Československé bombardovací
perutě v Honingtone, a v roce 1942 byl povýšen na jejího velitele.
Jeho odvaha, se kterou se rozhodl v exilu hájit porobenou vlast,
nezůstala bez odpovědi. Jeho rodiče byli zatčeni gestapem a do
konce války byli vězněni v koncentračním táboře ve Svatobořicích.
Dne 21. srpna ráno vzlétla osmičlenná posádka pod velením Jindřicha Breitcetla na nových strojích k celodenní hlídce nad Atlantickým oceánem. Při návratu bylo ale letadlo nad Biskajským zálivem
napadeno skupinou německých dálkových stíhačů. Bylo bohužel
sestřeleno a těla celé posádky nenávratně pohltil oceán. Válka si
vybrala další krutou daň.
Jindřich Breitcetl byl posmrtně několikrát povýšen, v roce 1992 na
generálmajora in memoriam. Jeho jméno nese ulice nejen v jeho
rodišti, v Líšni, ale i v Praze.
Obsáhlejší článek o generálmajorovi Jindřichu Breitcetlovi, jehož
autorem je Ing. Jaroslav Mikoška, byl v LN publikován v roce 2007,
v čísle 2 a je dohledatelný v archivu LN.
Za osobní svědectví, zajímavé informace i poskytnutý obrazový
materiál děkujeme synovci Jindřicha Breitcetla, panu Jindřichu
Švábenskému, který nese po svém strýci nejen jméno, ale pro

další generace uchovává řadu vzpomínek na tohoto statečného
Líšňáka.
Až půjdete po ulici Breitcetlova nebo po některé z jiných ulic po letcích pojmenovaných, vzpomeňte si, že
bez hrdinství našich pilotů
by Evropa, Británie i celá válka mohla dopadnout jinak.
l Eliška Vondráčková
l Silvie Dražanová
l fotografie poskytl
l Jindřich Švábenský

Jak se plánuje rozvoj Brna? Výstava URBANIA
promění návštěvníky ve správce města
Jedinečnou příležitost nahlédnout do fungování městské
správy dostanou návštěvníci interaktivní výstavy URBANIA,
která proběhne od 6. září do 3. října 2021 v brněnské káznici
v Bratislavské ulici.
Audiovizuální expozice představí, jakým způsobem funguje plánování rozvoje města – návštěvníci se převtělí do role lidí, kteří se na
správě Brna podílí. Osmičlenná skupina účastníků se v jeden čas
stane správcem fiktivního města Urbania a během prohlídky se
seznámí s osmi základními principy, které jsou pro rozvoj města
klíčové. Na prohlídku naváže řízená diskuse nad představenými
principy. Návštěva výstavy spolu s diskusí zabere zhruba dvě hodiny. Během nich návštěvníci díky propracovanému obsahu prožijí
příběh města Urbanie, jehož fungování je vysvětleno ve vzájemných souvislostech a vazbách.
ZÁŘÍ 2021

Do Brna výstavu zapůjčil pražský Institut
plánování a rozvoje (IPR Praha). Na její podobě spolupracovala řada uznávaných českých umělců a designerů. V Praze byla výstava úspěšně uvedena v roce 2020, v létě
letošního roku se expozice představila v Písku a nyní se otevírá
i Brňanům. V Brně, kde URBANIA představí principy odpovídající
cílům Strategie BRNO 2050, stojí za její realizací Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Kanceláří architekta města, Odborem územního plánování a rozvoje a Turistickým informačním centrem.
Pro veřejnost bude výstava otevřena zdarma, návštěvníci se však
musí předem bezplatně registrovat. Veškeré informace i s registračním formulářem naleznete na webu urbania.brno.cz.
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Za Zdenkou HÁnečkovou
Uprostřed letošního léta nás navždy opustila dlouholetá vedoucí souboru Stará Líšeň, paní Zdena Hánečková.
Jak si řada Líšňáků jistě vzpomíná, patřila mezi celoživotní tvořivé
učitele češtiny, zeměpisu i tělocviku. Dlouhá léta učila na zdejší
škole, kterou sama vychodila. Byla nadšená Sokolka, zpěvačka Vachova sboru moravských učitelek a vedla celou řadu pěveckých
kroužků.
Zdenka bývala ozdobou mnoha akcí. Naposledy s námi ještě
zvládla vystoupení pro svaz invalidů v Hodoníně u Kunštátu a strávila jednu zkoušku, když se covidová situace rozvolňovala. Své milované písničky tam zpívala naplno. Odešla tiše, smířená a vyrovnaná, obklopená svými nejbližšími. Už nám nikdy nezazpívá
žádnou písničku, ani nenapíše plkačku, avšak ty, které nám tu zanechala, budeme opatrovat, hrát a zpívat, dokud nám bude přáno.
V těch jejích vzácných slůvkách je totiž uložen odraz duše člověka
vnímavého a nadmíru citlivého. Vždy nám zůstane v srdcích naše
paní učitelka laskavá, moudrá a noblesní s dobrým srdcem.
Věřím, že málokdo dokázal tolik docenit její pedagogické mistrovství, aby lidé pracovali a přitom v souboru vládla dobrá nálada. Víte,
udržet v chodu takovou skupinu různorodých osobností, které
mají svoje vzpomínky na to, co v té Líšni bévávalo.
Jako líšeňský přistěhovalec ráda vzpomínám na její vášnivé debaty s Boženkou Šebelovou o tom, jak kdo zpívával kterou písničku,
která babka nosívala jaké pančuchy. Další členové souboru se pak

přidávali se svými zkušenostmi,
co jejich maminky a babičky…
a všechno bylo vedeno snahou
zachovat ty písničky a plkačky
v co nejčistší podobě. Pamatujeme si ji vždy pečlivě připravenou a plnou energie.
Měly jsme narozeniny ve stejný
den (ona se v Líšni narodila
1. února 1922) a také jsme je spolu každoročně zpíváním lidových písniček slavily. Stačilo některou vzpomenout nebo začít
a Zdenka už k ní chytala druhý či další hlas. Těšily jsme se,
že tu její stovku v únoru prozpíváme covid necovid. Děkuji osudu,
že jsme společně prožili ta krásná, pracovitá, poctivá i veselá léta.
Zdenička pro mě byla vzorem slušnosti, moudrosti a laskavosti
a také způsobu, jak se dožít požehnaného věku s noblesou. Dodnes jsem jí vděčná za pohled na svět, který do mého života vnesla. Je skvělé, že vychovala následovníky, jak rodinné (syna, dceru,
vnučku), tak i profesní (dnes vede soubor paní Růžena Žalkovská).
Svým působením posunula vývoj folklóru v Líšni i nás všech, kteří
jsme měli to štěstí pobývat v její blízkosti. Těžko, hodně těžko by se
hledal jiný člověk s podobnými vlastnostmi. Ale i kdyby se našel,
nikdy by to nebyla naše Zdenička.
l Dana Linkeschová

Sbor Stará Líšeň vzpomíná na svou zakladatelkU
Paní učitelka Zdenka Hánečková byla nejen výraznou tváří
souboru Stará Líšeň, ale zejména jeho zakladatelkou.
Zavzpomínejme na ni se současnými členkami souboru – Lídou
Zelenou, Růženou Žalkovskou a Danou Linkeschovou.
Lído, ty jako jediná ze souboru jsi byla i žákyní paní učitelky
Hánečkové na základní škole. Co ti utkvělo v paměti z té doby?
LZ: Paní učitelka Hánečková mě učila čtyři roky. Byla to charismatická postava, opravdová dáma, vždy perfektně upravená. Když
šla, tak se nesla. Byla velmi přísná. Vyučovala český jazyk, zpěv
a tělocvik. Tím, že byla přísná, nás všemu naučila a bylo to pro naše
dobro. Neprominula nic. Ve zpěvu nesnesla falešný tón. Občas
museli jít ti, co falešně zpívali, za dveře učebny. V tělocviku jsme
museli perfektně zvládnout kotouly, přeskoky. Vedla několik školních sborů, všude se zpívalo trojhlasně.
Jaká byla tvoje nejoblíbenější písnička z té doby?
LZ: Na mošlenským mostku. Tu jsem naučila i svoje děti.
Soubor Stará Líšeň byl založen v roce 1983. Růženko, co bylo
impulsem k vzniku souboru?
RŽ: Domluvily se letité líšeňské kamarádky, že by bylo škoda, kdyby se na líšeňské písničky zapomnělo. Scházely se asi rok u paní
Závodníkové. Chtěly ale nějaké odborné vedení, tak se obrátily na
paní učitelku a ta nabídku přijala.

Jaká byla nejoblíbenější písnička paní učitelky?
RŽ: Měla ráda Červená růžičko, proč se nerozvíjíš a Dež te pudeš
k nám. Taky napsala text k Dupavé mazurce.
Kde soubor vystupoval a na co můžete pozvat posluchače?
Účinkovali jsme hlavně na lidových slavnostech Brněnska. Před
kovidovou přestávkou jsme vystupovali nejčastěji v domovech důchodců. V blízké době nás můžete vidět na Kostelíčku v rámci festivalu Líšeň sobě. Taky pojedeme v září do Prahy do senátu prezentovat folklór Brněnska, o kterém se moc neví.
Dano, ty jsi napsala nekrolog k úmrtí paní učitelky Hánečkové.
Jaký byl podle tebe její největší přínos pro líšeňskou lidovou
kulturu?
DL: Snad nebyla písníčka, kterou by paní učitelka neznala. Největší přínos vidím v tom, jak dlouho soubor vedla a že shromáždila
společně s Pepou Trávníčkem písemně velké množství písniček
s tím, aby se zachovaly pro budoucí generace a aby se na ně nezapomnělo.
Děkuji Lídě Zelené, Růžence Žalkovské a Daně LInkeschové za rozhovor. Popřejme souboru Stará Líšeň hodně úspěchů a ať dál pokračuje v odkazu paní učitelky Zdenky Hánečkové.
l Ing. Eva Svobodová, radní pro kulturu

Jaký byl repertoár souboru?
RŽ: Byly to všechny líšeňské písničky. Oblíbené byly u posluchačů také tzv. plkačky v líšeňském nářečí., které pro soubor psaly
paní Najmanová a Šebelová. Na vystoupeních je pak vykládaly většinou paní Svobodová a paní Klementová. Když bylo v roce 2012
paní učitelce devadesát roků, tak jsem začala soubor vést já a snažím se soubor zachovávat v jejím duchu. Doufám, že se nám to
daří.
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„kdo chce BÉt stárkem, mosí mít Ferko,
na hlavě kloBÓček, a za ňÉm pÉrko.“
(Ferko, jako kordula. Dříve se nosilo za kloboukem i peří.)
Bartoš, F.: Národní písně moravské. Brno 1889, s. 305–306.
Po necelém roce, kdy jsme se nemohli pravidelně potkávat
s diváckou veřejností ani uvnitř Národopisného souboru Líšňáci, se teď o to více těšíme na společně strávené chvíle při hodovém veselí. Vytrvali jsme a společně se všemi, kteří se účastní
a podílejí na organizaci, skládáme opět mozaiku s názvem Líšeňské hody.
Loni jste se mohli dozvědět, za jak dlouho od zpracování látek se
můžeme dostat k obléknutí hotového ženského kroje. Muži sice
nemají rukávce, ale rukávy u košile, nemají kytku za kordulkou, ale
stárci na klobouku a na kordule, zato kordulu mají, jako ženy.
U mužů to je ale vesta ze sukna s dlouhou řadou žlutých knoﬂíků,
která se nosí na bílé vyšívané košili. Stárci a svobodní muži oblékají vždy červené korduly, které se nosí při slavnostních příležitostech, ženatí mají modrou nebo zelenou.
Na prsou muži nosí „šráke“ – ozdobné šle, barevně vyšívané květinovým vzorem s monogramem a naskládanou barevnou stuhou

po obvodu. Ušití „šráků“ trvá kolem 10 hodin. Dále mají černé kalhoty, vysoké holínky a široký klobouk. Obřadní oděv stárků se od
chasy odlišuje právě zdobením klobouku věncem umělého kvítí
a vysokou vatrou rozmarýnů ozdobených červenými mašlemi.
Klobouky stárkům zdobí děvčata v den hodů při zaplétání vlasů do
takzvaného motáče, což je slavnostní stárkovský účes. U pasu vlevo mají brokátový šátek seskládaný na čtyři cípy. Nesmí chybět
karafa na víno ozdobená věncem z krušpánku se stuhami. A první
stárek má v ruce dřevěné hodové právo.
Pan farář Petr Šikula při loňském požehnání řekl: „Od řeckého filosofa Herakleita se nám dochovala slova: ‚Život bez svátků je jako
dlouhá cesta bez hospod.‘ Kdybychom totiž zůstali jen u toho běžného toku povinností, práce a starostí, tak to by byl asi hodně
smutný život. A proto máme využít tuto úžasnou příležitost svátků,
kdy alespoň na chvíli zvítězí nad povinností svoboda, nad prací
zábava a nad starostmi radost.“
l Kristýna Kučerová

Stárek z Líšně
1

Vatra z 5–6 rozmarýnových prutů
s červenými mašlemi

2

Věnec z umělého kvítí

3

Klobouk černý filcový s širokou krempou
a červenou mašlí

4

Červená vesta - kordula ze sukna s podšívkou

5

Zingáče - řada cca 20 zdobných, hustě našitých
lesklých žlutých knoflíků

6

Vonice z umělého kvítí

7

Bílá košile s širokými nabíranými rukávy na
předním díle zdobená bílým vyšíváním

8

Šráke - ozdobné šle, barevně vyšívané
květinovým vzorem s monogramem
a naskládanou barevnou stuhou po obvodu,
ušití zabere cca 10 hod.

9

Bílý brokátový šátek seskládaný na čtyři cípy

10 Černé kalhoty
11

Vysoké černé kožené holínky

12

Karafa na víno zdobená věncem z krušpánku
a stuhami
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KALENDÁŘ AKCÍ

KAM V LÍŠNI

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – SENIOŘI – OSTATNÍ

1. 9.–30. 9.		
LÍŠEŇSKÁ PASÁŽ ZVE NA VÝSTAVU
			LIBUŠE POULOVÉ „OBRAZY A KRESBY“

3.–5. 9.		
16.30
3. září

LÍŠEŇSKÉ HODY, ZÁMEK BELCREDI

		
18.00
			

stavění máje
předhodová zábava: Barbora Poláková, Poetika, Robin Mood
Vstupné: 290 Kč. Předprodej Ticketlive

5. září
10.00
		
18.00
			
			
			

hodová mše v kostele sv. Jiljí
pohodový koncert – Tomáš Kočko & Orchestr
Vstupné: 200 Kč. Předprodej Ticketlive. Vstupné na všechny tři dny: 400 Kč.
Veškeré bližší informace najdete na fb a webu Kulturního centra Líšeň - www.kclisen.cz.
Na fb Národopisného souboru Líšňáci. Změna programu vyhrazena.

4. září
14.00
průvod krojovaných
		
14.20
zastávka u domu první stárky – Obecká 4
		
15.45
požehnání před kostelem sv. Jiljí
		
16.15
povolení hodů starostou Líšně
		
16.45
Moravská beseda
		
18.00
Beseda s Cimbálovou muzikou Líšňáci
		
20.00–2.00
večerní zábava
		
20.30
Stárkovské sólo
		
23.00
vystoupení NS Líšňáci.
			
Vstupné: 100 Kč na večerní zábavu od 20.00 hod.
			
Doprovodný program pro děti
		
15.00–18.00 divadla, dílny
			
Doprovodný program na farní zahradě
		
14.30–15.30/18.00–20.00 Cimbálová muzika Řicmanica
		
17.00
Cimbal Clasic Dalibora Štrunce s primášem Františkem Černým
			
Vstupné: zdarma

12. 9.
9.00
TENISOVÝ KLUB LÍŠEŇ A 2 TRENÉŘI S.R.O.
			POŘÁDAJÍ 6. ROČNÍK DVOUHRA
			
			
			
			
			
			

Místo: tenisové kurty Tenis u lomu, ul. Střelnice, Líšeň. Kategorie: chlapci a dívky do 18 roků –
neregistrovaní. Systém: vyřazovací – podle počtu a věku přihlášených. Startovné: zdarma,
účastníci obdrží drobnou upomínku. Ceny: hráči na prvních třech místech obdrží věcné ceny.
Občerstvení: zajištěno. Přihlášky: 774 742 947, lbreicetl@gmail.com. Během turnaje bude
pořízena fotodokumentace, která bude použita k prezentaci Městské části Brno-Líšeň.
Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň.

12. 9.

KDE SPÍ MOTÝLI

			
			
			
			
			

Klub seniorů Brno-Líšeň pořádá každou středu ve 14.00 vycházky (od listopadu ve 13.00) z nám.
Karla IV. Každý čtvrtek 10.00–11.00 zdravotní cvičení pro seniory Kotlanova 7 (Kotlanka). Každý
pátek 17.00–18.30 pro členy Klubu seniorů (2 skupiny) na ZŠ Holzova. Zájemci o členství v KS
se mohou přihlásit vždy v úterý od 14.00 v sále ÚMČ Jírova od 1. ledna 2022.
Informace o divadelních představeních a zájezdech tamtéž. Spolupracujeme s Lesní MŠ.

14. 9.

VOLNÁ ZÁBAVA

14.00
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Interaktivní maňásková pohádka na motiv brněnského malíře Pavla Čecha – O zahradě.
Navazující ekosoutěž. Dílna: samozavlažovací zahrádka na okno. S finanční podporou města
Brna pořádají Kulturní centrum Líšeň, nezisková organizace Sejděme se a divadlo Navlnce.
Vstup zdarma. Areál KC Kotlanova 7 (Kotlanka).

Klub seniorů Brno-Líšeň, sál ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

KALENDÁŘ AKCÍ / ŠKOLSTVÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ZÁŘÍ 2021
18. 9.

FARMÁŘSKÉ TRHY

21. 9.		

TANEČNÍ ZÁBAVA

21. 9.		
			
			
			
			
			

Procházka po stopách věhlasných brněnských kaváren let minulých, Café Spranz, Brichtova
kavárna, Esplanade… Komentovaná průvodcem TIC Brna centrem města, cca 2 hodiny.
Sraz nejpozději v 13.45 hodin na nádvoří Staré radnice (kontakt 734 313 653). Vstup zdarma
bez rezervace. Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19) dle aktuálních nařízení.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

30. 9.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

6. 10.

VIDEOKONFERENCE (ZOOM) A PRÁCE S GOOGLEM

7. 10.

POHLED DO ZÁKULISÍ MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO

29. 9.–31. 10.

SVĚT OČIMA LÍŠŇÁKŮ

8.00–13.00
			

			

15.00–17.00
			
			
			
14.30
			
			
			
10.00
			
			
			
			
			

			
			

Ulice Jírova.

Klub seniorů Brno-Líšeň, Dělňák.

BRNĚNSKÉ KAVÁRNY – ZMIZELÉ A SOUČASNÉ

Individuální poradenství Ing. Ladislava Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou
(notebook, tablet, chytrý telefon). Vstup zdarma. Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost
(COVID-19) dle aktuálních nařízení. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Přednáška a praktická výuka (počítače, tablety nebo chytré telefony s sebou) ve spolupráci se
spolkem Sejděme se, z.s. Vstup zdarma. Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19)
dle aktuálních nařízení. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Divadelní exkurze a samozřejmě se projdeme po prknech, která znamenají svět! Sraz u recepce
divadla Lidická 16, Brno nejpozději v 9.45 hodin. Kapacita je omezena. Místo na exkurzi je nutné
si rezervovat předem drazanova@kclisen.cz, tel. 734 313 653. Vstup zdarma. Návštěvník je
povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19) dle aktuálních nařízení.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Výstava černobílých fotografií spolku Foto-Líšeň. Vernisáž 29. 9. od 18.00 v Dělnickém domě
v Líšni. Pořádá Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci s Foto-Líšeň.

ZŠ novolíšeňská
ZŠ Novolíšeňská v Africe

Dne 25. 6. 2021 se žáci 1. A a 2. D dozvěděli spoustu nových informací o životě v Tanzánii. Paní Corona Čermák, která nás navštívila,
dětem poutavě vyprávěla, kde se Tanzánie nachází, kam chodí děti v Africe do školy, jak se oblékají, kde si hrají, jakými jazyky mluví
a že lidé různých ras zde spolu žijí, berou se, mají děti, jsou šťastní,
tak jako jiné rodiny. Děti si během celého programu zazpívaly
mnoho anglických písní, vyzkoušely si i africké oděvy a ochutnaly
různé ovoce. Dětem se program velmi líbil, snažily se používat
i anglická slova, která se během letošního školního roku naučily.
l Mgr. Dana Veselá, tř. učitelka I. A

Miniškolka Maceška
vítá děti v novém roce
Jednu z poboček Miniškolky Macešky s nejdelší tradicí, naleznete
v Líšni, v budově KCL Kotlanova (Kotlanova 7). Maceška zde funguje již 15 let a za dobu svého trvání si našla nespočet spokojených
dětí. Aktuálně je v provozu od pondělí do pátku od 8:30 do 12:30.
Cílem Macešky je postupné, nenásilné zvykání dětí na pobyt bez
rodičů a příprava na pohodový vstup do mateřské školy. Maceška
je školka pro děti od 2 let. V malém kolektivu se dětem po celou
dobu věnují dvě zkušené lektorky. Dle domluvy mohou děti navštěvovat Macešku jeden či více dní v týdnu. Respektujeme osobnost dítěte a jeho individuální potřeby a zábavnou formou se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte (pohybové cvičení,
zážitkové učení, hudební a výtvarná činnost, pobyt venku). Děti,
které absolvují Macešku, nemají problém s přechodem do klasické
mateřské školky, jsou navyklé na „školkový“ režim a do „velké“ školky se těší. Rodiče se tak nemusí bát plačtivých scén při loučení,
které často nástup do mateřské školky provází.
Pokud vás myšlenka miniškolky zaujala, stačí kontaktovat hlavní
lektorku Ivu Pánkovou na telefonu 777 594 031, nebo emailem na
maceskakotlanka@luzanky.cz. Podrobnější informace najdete na
maceska.luzanky.cz.
l Romana Musilová
l Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ MASAROVA
Masařky a Horké křeslo

V květnu se k online zasedání školního parlamentu ZŠ Masarova
připojily paní zástupkyně Ivana Jelínková a Alexandra Zálešáková.
Zúčastnily se akce „Horké křeslo“, kam si čas od času členové parlamentu zvou zaměstnance školy a ptají se na zajímavé otázky.
Pokud chcete vědět, jak paní učitelky odpovídaly, výběr z rozhovoru najdete v aktualitách na webu školy www.zsmasarova.cz.

Pyžamový den ve 4. B

Často se dětem nechce ráno vstávat, jsou otrávené z toho, že musí vylézt z postele, svléknout pyžamo a obléknout se do školy. Právě proto se třída 4. B rozhodla, že alespoň na jeden den naruší svou
ranní rutinu a vyrazí z postele rovnou do školy v pyžamu.
Celému „Pyžamovému dni“ byla samozřejmě přizpůsobena i výuka. V první hodině matematiky se žáci pustili do řešení slovních
úloh, které se týkaly polštářů, peřin, plyšáků nebo snů. Některé
slovní úlohy daly dětem zabrat, ale nakonec se většina žáků se zadáními poprala. V hodině hudební výchovy se děti díky své fantazii
přemístily do kinosálu, kde dostaly i vstupenky na promítání filmu.
A jaký film byl na programu? Tematicky samozřejmě muzikálový
film V peřině. Následovala hodina českého jazyka, ve které děti
četly příběh o tom, jak na světě vznikla legrace, motýli nebo duha.
Po přečtení pak žáci plnili úkoly spojené s textem. Šlo o otázky týkající se snů, nočních můr apod. Poslední dvě hodiny patřily výtvarné výchově, ve které děti, obrazně řečeno, balily miminka do
peřinek. Ve skutečnosti totiž pracovaly s technikou patchwork
a tvořily papírové peřinky. Děti si do školy přinesly i své plyšové
kamarády, někteří z nich byli skutečně enormních rozměrů. Proběhla pyžamová promenáda školou i společné focení. Netradiční
den se opravdu povedl a některé děti dokonce vyrazily v pyžamech i na oběd a zpět domů.
l Linda Spěváková, asistentka pedagoga

ZŠ HORNÍKOVA
PF 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,
vážíme si toho, že jste s námi vstoupili do nového školního roku
2021/2022. Pevně věříme, že se nám společně podaří uskutečnit
vše, co máme v plánu, aniž bychom ho museli kvůli okolnostem
měnit. Přejeme si proto, aby čtvrťáky nově bavila informatika, aby
se šesťáci mohli tmelit na adaptačním výletu, aby osmáci vyrazili
Na zkušenou, aby proběhly všechny ostatní školy v přírodě a výlety,
aby žáci prošli plaveckým výcvikem, aby naplno běžely volnočasové aktivity, abychom mohli chodit na exkurze a různé workshopy,
abychom mohli cvičit a školou zněl zpěv, abychom brousili svahy
zasněžených hor, abychom se mohli setkávat na třídních schůzkách nebo na školní akademii, abychom si viděli do tváří a třeba si
i společně zatančili na školním plese… A hlavně, abychom si na
konci školního roku mohli říct: „Ano, tak takhle jsme si to představovali.“
l sTep
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Jídlo a pití za Rudolfa II.

Od samého začátku knihtisku, tedy od konce 15. století, se psaly
a vydávaly kuchařské knihy a knihy o správném stolování. Pročpak
je tedy nevyužít v hodinách dějepisu? Žáci 7. ročníků se v průběhu
svých hodin dějepisu přemístili do prostor školní kuchyňky, kde
pro ně byla připravena renesanční hostina z doby Rudolfovy. Začátku hodování předcházela hygienická instrukce o správním
stolovaní každého renesančního aristokrata, který při hodování
používal především svých tří prstů, protože příbor, kromě nožů, byl
ještě zapovězen. Hodování se neobešlo bez poznávání vzácného
koření, jehož si šlechta v tomto období cenila nejvíce a prezentovala tím svůj status. Sedmáci tak ochutnávali pepř, skořici, anýz,
hřebíček atd. Dozvěděli se o odlišném vnímání konzumace kávy
a čokolády, která se ještě do 17. století předepisovala spíše jako lék.
Seznámili se s nejzákladnějšími surovinami prosté kuchyně, kde
dominoval hrách a chléb, až po nejhonosnější kuchyň renesančních pánů, v kterých nechyběly takové laskominy jako veverka nebo bobří ocas. Hostina byla zakončena renesančními přípitky, které oslavovaly společný školní rok a vychvalovaly um a nadání
našich sedmáků.
l Mgr. Juraj Švec

Celostátní videokonference školních parlamentů

Sedm zástupců školního parlamentu Masařky ze ZŠ Masarova se
zúčastnilo videokonference, kterou pořádala naše spřízněná organizace https://cedu.cz/, která sdružuje síť školních parlamentů po
celé republice. Na začátek jsme se představili a poté jsme si zahráli hru: když jsme měli zapnutou kameru, tak si ostatní prohlédli, co
je v našem okolí. Pak jsme kameru na chvíli vypnuli, schovali jednu
věc a ostatní hádali, který předmět to je. Po hře jsme si navzájem
sdíleli, jak fungovali naše parlamenty v době covidu, co vše jsme
v této době stihli uspořádat. Navzájem jsme se tak mohli inspirovat do další činnosti. Videokonference, která trvala hodinu a půl, se
zúčastnilo 12 parlamentů z celé České republiky.
l Lili Chlpíková, členka školního parlamentu Masařky

Poprvé do školy –
poprvé do knihovny
Kdo čte, tak nejen rozvíjí svou fantazii, ale i své znalosti. Z toho důvodu se snažíme v dětech vzbuzovat lásku ke čtení již od útlého
věku, kdy s četbou teprve začínají. Proto v září odstartuje již 19. ročník projektu na podporu čtenářství Poprvé do školy – poprvé do
knihovny, který je zaměřen na všechny žáky 1. tříd. Děti mají příležitost získat na všech pobočkách zdarma roční registraci Knihovny
Jiřího Mahena v Brně. Kromě toho na ně čeká ve čtvrtek 4. října
2021 v Ústřední knihovně na Kobližné slavnostní pasování na rytíře
a rytířky krásného slova přímo od samotné královny knih a prohlídka prostor knihovny s královskou družinou. Tato oblíbená
akce je letitou stálicí jak pro mnoho školních kolektivů, tak pro celé rodiny.
Pasování pro veřejnost se koná také přímo na pobočce Knihovny
Jiřího Mahena v Líšni, a to ve dnech 2. až 10. října v čase od 14 do 17
hodin. Stavte se pro nevšední zážitek!
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ŠKOLSTVÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Těšíme se na vás v novém školním roce

Zápis do kroužků a programů Klubu rodičů a dětí na školní rok
2021–2022 proběhl v týdnu od 21. do 25. 6. a je možné se ještě
přihlásit dle aktuální nabídky on-line na www.salesko.cz od 3.
9. od 14.00 hod. Začátek aktivit – Kroužky a KRaD v novém školním roce plánujeme od pondělí 13. září.
Obnovení bohoslužeb v Salesku plánujeme od září, ale záleží na
epidemické situaci. Aktuální informace naleznete na webu líšeňské římskokatolické farnosti https://farnostlisen.cz/. V lednu 2021
vznikla nová farnost Nová Líšeň, nové webové stránky najdete na
https://www.farnostnovalisen.cz/, kde se dozvíte více o stavbě nového kostela.
Recepce Saleska bude od 3. září opět v provozu
od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hod.

Loučení s prázdninami

Kromě prvních dvou červencových týdnů ožilo Salesko prázdninovým táborovým ruchem. Celkem se uskutečnilo 24 táborů pro šest
stovek dětí, z toho byly 4 pobytové. Kromě sportovních, výtvarných a poznávacích aktivit letos poprvé proběhly také tábory spojené s Dílničkou a vyráběním ze dřeva a kovu. Vedle spousty různých zážitků si děti našly také nové kamarády. O táborových
dobrodružstvích se můžete více dozvědět na našem webu. Děkujeme vám za přízeň i podporu. Věříme, že tento nový školní rok
bude veselejší než loňský. Přejeme všem pěkný začátek nového
školního roku.
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

nám přálo ke sportovnímu klání i k výtvarným pracím. Každý den
jsme začínali rozcvičkou na hřišti, abychom se připravili na náročný
program. Naučili jsme se spousty zajímavých sportovních her, třeba „přetlač boty“ či „foukání bublin do kruhu“. Vyzkoušeli jsme si,
jestli si zujeme ponožky jen pomocí nohou nebo jestli si oblékneme mikinu s nohama na židli a rukama na zemi. Vyrobili jsme si
květinu z šišky, obraz pomocí stříkání barev balónkem, malovali
jsme kamínky. Nezapomněli jsme také na kvíz, tentokrát byl
z uměleckého světa. Zkoušeli jsme také, kdo postaví nejvyšší věž
ze špaget a ochutnávali šlehačkovou nálož. Prostě bylo to fakt super! Prožili jsme týden plný radosti a smíchu a těšíme se, že se
s dětmi budeme potkávat na dalších našich aktivitách.
l Renata Lorencová

Salesiáni v Líšni pokračují

Salesiáni v Brně-Líšni působí již třicet let. Začínali v roce 1990 na
faře u kostela sv. Jiljí, kde vznikla první oratoř, z které se postupně
zrodilo Salesko (v roce 1995). Z počátku líšeňští salesiáni patřili do
komunity v Brně-Žabovřeskách. Později vznikla samostatná salesiánská komunita v Líšni, která byla v roce 2019 zrušena a salesiáni
přičleněni znovu ke komunitě v Žabovřeskách. Od letošního 1. září
je líšeňská komunita znovu obnovena. Během září a října proběhne úprava části prostor v Salesku pro ubytování salesiánů. Budou
zde bydlet tři salesiáni: Petr Košák (ředitel komunity), Vít Dlapka
a Petr Matula (ředitel Saleska). Do komunity patří další čtyři salesiáni, kteří bydlí mimo Líšeň (Jiří Zezula, Mirek Dibelka, Karel Doležal, Michal Jelínek). Salesián František Ptáček, který tři roky působil v líšeňské farnosti a na recepci Saleska se od září stěhuje na
nové působiště v Rumburku. Více o salesiánech se můžete dozvědět na www.sdb.cz.

Lovci mamutů

V týdnu od 26. července jsme se přenesli do dob dávno minulých.
Stali jsme se loveckou tlupou sídlící ve svazích pod Pavlovskými
vrchy, odkud nás však znenadání vyhnaly obavy z příchodu silnější
tlupy a z nedostatku lovné zvěře. Po dlouhé a strastiplné cestě
jsme objevili jeskyně poblíž dnešního Brna, kde jsme se rozhodli
usídlit. Při obhlídce nového území jsme narazili i na stádo lam, jejichž vlna nás bude v tuhé zimě jistě hřát. Svou radost z nového
území i dobrého počasí jsme oslavili pravěkými hrami, a nakonec
jsme se dočkali i dlouho očekávaného a úspěšného lovu na mamuta. Děti vypadaly nadšeně a vedoucí spokojeně, troufám si tedy
říct, že se tábor náramně vydařil.
l Kristýna Kuželová, za lovce mamutů

Záhada velkého hlavolamu rozluštěna!

Tento příměstský tábor, který proběhl od 19. do 23. července byl
trochu neobvyklý. Pro celkem osm větších dětí bylo skrze příběh
o Záhadě hlavolamu každé ráno připraveno čerstvé číslo časopisu
TAM-TAM. V něm jsme se po kouskách dozvídali příběh zámečnického učně Jana Tleskače a také o jeho tajemném vynálezu.
V časopise byl vždy plánek výrobku, který jsme ten den vyráběli
(labyrint, dřevěný svěrák, kovové hlavolamy, „tank“ a hra nervy).
Poslední den nás čekala cesta do Stínadel za tajemným „Širokem“,
se kterým jsme se nakonec setkali v kostele sv. Jakuba (tedy přesněji na věži kostela sv. Jiljí). Kromě pěkných zážitků, vlastnoručně
vyrobených hlavolamů a výrobků si každý odnesl svého „Ježka
v kleci“.
l Petr Matula a Martin Zíma

SportArt opět po roce

Sportovně-výtvarný tábor jsme letos opět prožívali v hojném počtu čtyřiceti zapálených účastníků. Užívali si děti i vedoucí. Počasí
ZÁŘÍ 2021
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Líšeňské studny – odrazí se ode dna?
O vzestupu a zadržitelném pádu
líšeňských veřejných studní
Veřejné studny vybavené pumpou jsou vzácný dar, vodní zdroj
i prvek měnící všední ulici vyplněnou asfaltem a zámkovou
dlažbou na pestřejší a jedinečnou. Přesto mohou být také překážkou při terénních úpravách či průjezdu. Zavedení vodovodu
a neplnění podmínek pro pitnou vodu navíc dramaticky snížilo
jejich využívání. Voda z nich jim v době sucha může (spolu
s estetickou a historickou hodnotou) opět přidat na významu.
V Líšni byla patrně nejstarší veřejná studna vybudována v roce
1848 (Ondráčkova 145). Další záhy následovaly. Nejintenzivnější
hloubení studní probíhalo v období První republiky a skončilo rokem 1940 za netrpělivého očekávání výstavby vodovodu.
Zdejší studně se značně lišily svými rozměry a množstvím vody.
Zatímco průměr studní se vešel do rozmezí 0,8–1,5 m, u zjištěných
hloubek bylo podstatně širší a odráželo umístění položené studny.
Nejhlubší studny tak přesahovaly 20 m (např. Krameriova 8 a Klicperova 12), nejmělčí nalezenou byla v loňském roce zasypaná studna na Velatické s pouhými 2 metry. Poslední rozsáhlé zjišťování
stavu studní proběhlo pravděpodobně v 70. letech minulého století. Tehdy výškou vodního sloupce vedla dosud funkční studna na
Podhorní 34 (s 5,3 m), na opačné straně žebříčku se nacházel zdroj
s pouhými 35 cm (Martina Kříže 18). Zajímavé bude srovnání
s dnešním stavem, který nedávno nechala u některých studní zjistit líšeňská radnice.
Klíčovým okamžikem pro osud studní bylo již zmíněné zavedení
vodovodu. Přípravné práce započaly sice ještě před válkou, ovšem
z pochopitelných důvodů doputovala pitná voda z vodojemu na
Stránské skále do Líšně až v roce 1949. Význam studní tedy postup-

ně klesal a začínaly být zaslepovány
nebo přímo rušeny. Zánik veřejných
studní ovšem nemusí být jen věcí
z dob dávno minulých, jak dokazují
případy studny na Velatické, zahlazených stop po studni na Trnkově 54 či do budoucna předpokládaná úprava Městečka a s tím
spojený nejasný osud dvou tamních studní.
Do dnešních dní se přesto dochovalo 31 veřejných (nebo na obecních pozemcích se nacházejících) studní osazených ručním čerpadlem, z nichž šest je dokonce funkčních. Takovýmto počtem osazených studní se zdaleka nemůže pyšnit jiná městská část Brna.
Další tři desítky zaniklých studní na území Líšně se nám podařilo
objevit v mapových archivech, Digitální mapě Brna, materiálech
vodáren a líšeňské radnice. Ukazuje se, že slibným a bohatým pramenem by mohly být i informace od pamětníků.
Několik z nás, obyvatel Líšně, by rádo dalo šanci místním studním
znovu si nalézt uplatnění. Proto jsme založili občanskou iniciativu
Líšeň za vodou. Do soutěže Dáme na Vás (participativního rozpočtu m. Brna) jsme přihlásili návrh projektu Za vodou v Líšni.
Tímto projektem bychom rádi rozšířili povědomí o líšeňských veřejných studních a pumpách a usnadnili jejich zvelebení v souladu
s cíli a s laskavou podporou líšeňské radnice i města Brna. Budeme
rádi, když vás náš záměr zaujme a dáte mu v listopadu svůj hlas.
V souvislosti s naším zájmem o veřejné studně (ale i o jiné vodní
prvky) v Líšni o nich hledáme a sbíráme jakékoli poznatky – fotografie, fakta, vzpomínky či třeba jen tipy, kde pátrat. Shromážděné
informace uveřejňujeme na stránkách lisenzavodou.cz, kde najdete i další způsoby, jak nám pomoci.
l Richard Čmelík, občan Líšně
Jak šlo 51 let
l Anna Týčová, občanka Líšně
na Zahradní 51

ê

Teplárny Brno budují v Líšni nabíjecí stanice
pro elektromobily
Ve srovnání s tradičními auty jsou elektromobily ekologičtější, tišší
a jejich provoz je levnější. Mezi hlavní nevýhody až dosud patřila
dostupnost nabíjecích stanic. To se však v moravské metropoli díky Teplárnám Brno postupně mění. Například v Líšni do podzimu
zprovozní tato městská společnost nabíjecí stanice rovnou tři. Půjde o běžné nabíjecí stanice určené především pro ty, kteří nemají možnost elektromobil doma nabíjet a z toho důvodu o jeho pořízení dosud neuvažovali. „Tyto stanice jsou určené pro pomalé
nabíjení auta v klidu, například během dlouhodobého a nočního
parkování, jehož doba se pohybuje od tří do osmi hodin. Nabíjet se
mohou vždy dvě auta současně,“ vysvětluje generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
Jako první otevřely Teplárny Brno poblíž své kotelny v druhé polovině prázdnin nabíjecí stanici na ulici Masarova, v oblasti, kde se
nachází například známá restaurace Havana a menší obchodní
komplex. Na konci srpna pak zahájila provoz nová stanice na ulici
Kotlanově. „A to opět v blízkosti naší kotelny. Obecně se snažíme
lokality vybírat tak, aby nabíjecí stanice byly v docházkové blízkos12

ti co největšího množství obyvatel. Třetí stanici v říjnu postavíme
na ulici Jírova u líšeňské radnice,“ upřesnil manažer alternativních
zdrojů Tepláren Brno Tom Kratochvíl. U každé nabíjecí stanice
o výkonu 2×22 kW budou vyhrazena dvě místa nejen pro čisté
elektromobily, ale také pro plug-in hybridy. Odbor dopravy Magistrátu města Brna na těchto místech zřídí novou zónu E pro elektromobily, kde na počátku bude parkování na 24 hodin zdarma. Pro
registraci a čas zaparkování vozidla bude sloužit již existující aplikace města, která se používá pro rezidentní parkování.
Větší rozvoj elektromobility by měl být výrazným krokem k omezení emisí a čistějšímu ovzduší. Teplárny Brno již vloni z pověření
města vybudovaly tři rychlodobíjecí stanice (na Červeném mlýně,
Špitálce a v Galerii Vaňkovka), jejichž přímé propojení s teplárenskými zdroji umožňuje nabízet zákazníkům výhodou cenu. Výhodná cena bude i na všech dalších stanicích s logem TB, kterých jen
letos přibude na území města na dvě desítky. Více informací najdete na https://www.emobilitabrno.cz/.
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LÍŠEŇSKÉ NOVINY

SENIORSKÉ CENTRUM RÉVA NA KOTLANCE
Po více než roční přestávce, kdy se celá republika snažila vypořádat s pandemií a veškeré setkávání lidí všech generací, senio- rů zvláště, bylo omezeno nebo úplně přerušeno, se vše
začíná vracet do běžného života. RÉVU jsme v době klidu ošetřovali a připravovali na dobu, kdy se z ní zase líšeňští senioři
budou moci těšit.
Od nového školního roku vám postupně budeme v rámci seniorského centra RÉVA nabízet procházky a exkurze, vždy s odborným
průvodcem. Jakmile nás počasí donutí se více zdržet na Kotlance,
máme pro vás připravené různorodé přednášky, dílničky i dobrou
kávu k odpolednímu posezení.
Začínáme zářijovou pozvánkou na exkurzi do Městského divadla
Brno a na procházku po vyhlášených brněnských kavárnách let
minulých. Vždy s odborným výkladem a dobrou náladou. Zahajujeme opětovně individuální počítačovou poradnu.
Réva myslí i na vaši dobrou fyzičku. Od 23. září 2021 pravidelně ve
čtvrtek od 16.00 hodin opětovně zahajujeme Rehabilitační cvičení pro seniory, vstup zdarma. Pro uvolnění od bolesti a stresu vás
zveme na cvičení jógy. A protože na angličtinu není pozdě nikdy,
od 22. září 2021 opětovně zahajujeme kurz Angličtiny pro seniory

ve třech pokročilostech, a to začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí, takže své místečko si najdete. Výuka zkušenou lektorkou je
přizpůsobena studentům 55+.
Před zahájením školního roku se opětovně sejdeme s partnery,
a to předsedkyní Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky
RMČ Brno‐Líšeň, s Rodinným centrem Pastelka a Klubem seniorů
Brno-Líšeň, abychom společně dál Révu směřovali a rozvíjeli. Veškerý program je zveřejněn na webu Kulturního centra Líšeň a v Líšeňských novinách, kterým patří velký dík za dlouholetou spolupráci s vámi. Samozřejmě nás, prosím, kdykoliv a pro cokoliv
kontaktujte na tel. č. 734 313 653 nebo mailu předem drazanova@
kclisen.cz.
A co vše se už v minulosti v RÉVĚ urodilo a na co nyní s radostí
navazuje? Na tajuplnou procházku na Stránskou skálu, do arboreta
a lesní obory opéci špekáček. Na exkurze do brněnských památek
i podzemí, televizního vysílače a pivovaru. Dílničky na Velikonoce
a Vánoce, kde s námi děti vyráběly meče, kouzelné hůlky a andělíčky z polínek. Přednášky o historii, právní problematice i zdraví,
včetně výborných ochutnávek.
l Silvie Dražanová, Kulturní centrum Líšeň

DNS Líšňáček zve do svých řad
Zveme děti, které mají rády muziku, pohyb, zpěv – do členství DNS Líšňáček, který se zabývá folklorem Líšně, Brněnska i širšího
okolí. Zkoušky souboru jsou vždy ve čtvrtek a v pátek – dělnický dům v Líšni na Klajdovské ulici. Zkoušky začínají 9. a 10. září. Mladší
děti do 6. roku od 17 hodin do 17.45, starší děti do 10 roků od 17.50 hodin do 18.50 hodin. Nejstarší děti mají zkoušky ve čtvrtek od 18
hodin do 19 hodin. S sebou pití, přezůvky, dobrou náladu a chuť se naučit něco nového. Těšíme se na všechny, kteří se přijdou za
námi podívat.
l Teta Hela, Verča, Mery a všichni ostatní tanečníci

Program Klubu seniorů Výstava „SVĚT
OČIMA LÍŠŇÁKŮ“
na září–prosinec 2021
Září 2021
14. 9. ÚMČ Jírova – volná zábava
21. 9. Dělňák – taneční zábava
Říjen 2021
5. 10. Dělňák – taneční zábava
12. 10. ÚMČ Jírova – volná zábava
19. 10. Dělňák – taneční zábava
26. 10. ÚMČ Jírova – volná zábava
Listopad 2021
2. 11. Dělňák – taneční zábava
9. 11. ÚMČ Jírova – volná zábava
16. 11. Dělňák – jubilanti za rok 2020 a 2021
23. 11. ÚMČ Jírova – volná zábava
30. 11. Dělňák – taneční zábava
Prosinec 2021
7. 12. ÚMČ Jírova – Mikulášská zábava
14. 12. Dělňák – vánoční besídka a taneční zábava
31. 12. Silvestrovský pochod, začátek v Mariánském údolí
Leden 2022: zahájení 11. 1. – ÚMČ Jírova
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu vycházky ve 14
hod. a od listopadu ve 13 hod. z nám. Karla IV. Zdravotní cvičení pro
seniory každý čtvrtek od 10 do 11 hod. na Kotlance. Plavání pro členy Klubu seniorů každý pátek od 17 do 18.30 hod. (dvě skup.) na ZŠ
Holzova. Zájemci o členství v KS se mohou přihlásit vždy v úterý od
14 hod. v sále ÚMČ Jírova od 1. 1. 2022. Informace o divadelních
představeních a zájezdech tamtéž. Bude pokračovat spolupráce
KS s Lesní mateřskou školkou. Všechny srdečně zveme.
ZÁŘÍ 2021

Foto - Líšeň je veřejná skupina dnes zaujímající přes 800 členů,
která vznikla na Facebooku. Tato virtuální galerie pro milovníky
fotografie, kteří byli, jsou a budou inspirováni krásami Líšně nebo
sami z Líšně pocházejí, či v ní žijí. Vznikl tak prostor pro prezentaci
nejen vašich fotek, ale i pozvánek na vernisáže a výstavy, festivaly,
fotosrazy, předávání zkušeností, rad a nápadů, či řešení vašich dotazů. Tedy místo pro všechny, kdo milují fotografii a Líšeň. Nebo
Líšeň a fotografii?
Před čtyřmi lety jsme
uspořádali venkovní výstavu „Líšeň našima očima“, na kterou bychom
rádi navázali letošní výstavou pořádanou ve
spolupráci s Kulturním
centrem Líšeň „SVĚT
OČIMA LÍŠŇÁKŮ“. Bude
to výběr těch nejlepších
černobílých fotografií,
které jsme v posledním
roce zachytili přes hledáčky našich fotoaparátů a to nejen v naší obci.
Výstava se bude konat od 29. 9. do 29. 10. 2021 v Dělnickém domě
v Líšni. Vernisáž se zajímavým kulturním programem proběhne:
29. 9. 2021 v 18:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu
l Jana Stross, za Foto - Líšeň z.s., foto Petra Švehlová
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Vaše práce
obletí celý svět...

Hledáme

operátory/ky

ŠICÍ VÝROBY
Brno – Maloměřice

Nástupní mzda od 22 000 Kč

Mzda až

BEER • WINE • SPIRITS
24 druhů stáčených vín

30 000 Kč
+ bonusy

300 druhů piv, sudová piva
rumy, giny, whisky, pálenky
moravská a zahraniční lahvová vína
půjčování a prodej výčepního zařízení
steaky a burgery z vyzrálého hovězího masa, zvěřina,
prémiové hranolky (hluboce zmrazeno),
delikatesy, dárkové zboží, balíčky, koše

PO–SO 9:00–19:00 hod.
OD Spáčil, Žarošická 16, Brno-Vinohrady

+
+
+
+
+

Do práce jen 6 minut MHD ze Staré osady
Kratší úvazky možné, jen ranní směna
Smlouva na dobu neurčitou
Placené vánoční prázdniny
Příspěvek na stravu
Přidejte se k nám!
Pište na barinova@kubicekballoons.cz
nebo volejte na tel. 545 422 644 .
kubicekballoons.cz

+420 778 981 777 | vinohrady.jaso@gmail.com

Připrav se na školní rok
s nesmírně vesmírným optickým internetem

Marmon Foodservice Manufacturing s.r.o.
Jsme společnost zabývající se výrobou
chladicích a výdejních zařízení pro nápoje.
Přestěhovali jsme výrobu z Německa
do nové budovy u brněnského letiště.

Obsazujeme pozici:

OPERÁTOR/KA
VÝROBY

Nabízíme možnost
rychlého kariérního růstu.

Internet
od Brňáků
pro Brňáky
od roku 1998

Individuální
nastavení příchozí
a odchozí rychlosti
internetu

Vhodný
pro vícečlenné
domácnosti
a studentské byty

Aktivace a zrušení
zdarma, zákaznická
podpora a servis
7 dní v týdnu

Životopisy zasílejte na:
kariera@marmonfoodservice.com
Petra Polusová
+ 420 720 978 104
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Michaela Hermanová
+420 606 026 146

539 01 01 01

www.netbox.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

INZERCE

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 Postarám se o děti – odpoledne, navečer. Líšeň, Vinohrady. T. 605 278 475.
 PRONAJMU GARÁŽ na ulici Šimáčkova v Líšni – u hřbitova.
Informace na tel. 737 266 734.
 Kdo pohlídá v Líšni naši fenečku Miu (14 kg, 2 roky) v termínu
20.–27. 9. 2021? Nejlépe domek se zahrádkou, není podmínkou.
Má ráda děti. Vlídné zacházení. Volejte 723 314 288.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 606 023 600.
 VYMĚNÍM OB 2+kk, 53 m2 (mezonet) na ulici Popelákova, s balkónem a pěkným výhledem na Starou Líšeň za 3+1 nebo 4+1 v Líšni.
Štědré odstupné! Tel. 725 524 745.
 Koupím BYT nebo RD v této lokalitě 1+KK–2+KK, 3+1-4+1 nebo
RD. PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis a vše vyřídím! Prosím
nabídněte  Volejte mob: 775 20 21 22.
 KOUPÍME BYT 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.
 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.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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.
 KOUPÍM zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel.: 702 087 313.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 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.
 SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny,
rychle a spolehlivě, 25 let praxe. Bednář. Tel.: 608 880 107.
 ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACÍ, instalatérské a zámečnické
práce. Běžné opravy i havárie. Mob: 728 688 391, www.rokodom.cz.
 Úklidová ﬁrma nabízí práci ve Slatině. Úklid autosalonu, pracovní
doba 5.00–11.00. HPP 6 h denně, nástup 13.500 Kč. Tel. 603 113 980.

Gymnázium Globe,
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady,

otevírá od 20. 9. 2021 pro dìti 11–15 let
kroužky v odpolední dobì:
– práce s robotickou stavebnicí (lego), 90 min.
– pøírodovìdný kroužek, 60 min.
– douèování ve školním klubu (èeský jazyk, ruský jazyk)
Pøihlášky pøijímáme od 27. 8. 2021,
bližší informace www.gymglobe.cz
AUTOOPRAVNA v Brně-Líšni příjme na hl. pracovní
poměr automechanika, může být i po vyučení (bez
praxe), bližší informace osobně.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Možnost rezervace e-receptu telefonicky nebo
pomocí formuláøe na webu a stále nabízíme
zdarma dovoz inkontinenèních pomùcek.

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–18.00, Pá 7–15

Hurá do školy – s vitamíny to jde lépe.
Rakytníèek – všechny druhy – 199 Kè.

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková
a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Jazyková škola hledá lektorku na DOPÈ.
Výuka AJ pro dìti v MŠ (Líšeò i jiné MÈ),
vhodné pro maminku na MD nebo studentku VŠ.
Èas a trvání výuky: odpoledne, øíjen 2021–èerven 2022.
Další info M: 776 825 486

Zveme Vás do Líšeňské vinotéky s posezením.

Kontakt: Stanislav Perat, tel.: 602 839 389, 544 211 357,
e-mail servis@perat.cz

Velký výběr stáčených i lahvových vín.
Máme pro Vás aktuálně výborný burčák – bílý i červený.
Najdete nás u Alberta, Bednaříkova 1a.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Po – Ne:
14 –21 hod.

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
ZÁŘÍ 2021
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Líšeň s novým hlavním partnerem
Výsledky hráčů Líšně v minulém ročníku Fotbalové národní ligy vzbudily velký zájem. Nejen ve fotbalovém dění. Výsledkem
je nová partnerská smlouva, která byla stvrzena v polovině července. Do líšeňského fotbalu vstoupila jako hlavní partner
brněnská společnost SAKO. Smlouvu podepsali v červenci
před zahájením soutěží předseda představenstva SAKO Filip
Leder a předseda SK Líšeň Karel Hladiš.
Předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder zdůvodnil
před novináři vstup do sportovního klubu: „Předešlu, že smlouva
s SK Líšeň je největší ve srovnání s ostatními našimi partnerskými
smlouvami. Rozhodli jsme se vstoupit do líšeňského fotbalu nejen
kvůli skvělým výsledkům, jichž fotbalisté ve druhé lize dosáhli. Obdivujeme, jak se podařilo v Líšni vytvořit symbiózu profesionálního
a amatérského fotbalu. Vidíme dobrou práci s mládeží a skvělou
atmosféru v klubu. To vše chceme, jako brněnští patrioti, podpořit,
aby se práce dařila i nadále.“
Smlouva je podepsána na tři sezony. Partner každý rok podpoří
klub částkou půl miliónu korun. Společnost SAKO zajišťuje v Brně
služby v oblasti odpadového hospodářství. Provozuje zařízení na
energetické využívání odpadu při důrazu na ekologii a trvale udržitelný rozvoj lokalit, v nichž společnost působí.
Mužstvo se přes léto změnilo jen mírně. Hostování ukončili Zikl
(Zbrojovka), Šteigl (Prostějov) a Szotkowski (Žižkov, odtud First Ví-

Líšeňský dres pro novou sezonu představili novinářům předseda
klubu Karel Hladiš a předseda představenstva SAKO Filip Leder
(vpravo). Foto: Martina Šperková
deň/Rakousko). Na hostování do Blanska odešla trojice Fall, Minařík, Reteno. Trenér Valachovič přivítal Stáňu (Opava, na jaře Třinec),
Burdu (Vyšehrad), Marka (Zbrojovka), Ulbricha (Želešice, na jaře
Písek). Hostovat přichází Chwaszcz (Zlín).
l šic

Září měsícem náborů SK Líšeň
Náborové dny jsou každý čtvrtek od 2. 9. do 30. 9. na hřišti v areálu ZŠ Novolíšeňská.
Pro děti narozené v roce 2017 v čase 15:50–16:50, ročník nar. 2016 v čase 17:00–18:10 a ročník nar. 2015 v čase 18:15–19:30.
Přijď si vyzkoušet fotbalový trénink v kolektivu malých fotbalistů a fotbalistek. S sebou sportovní oblečení a obutí
(není nutné mít přímo kopačky), míč vel. č. 3 (kdo nemá tomu půjčíme), pití.
Případné bližší informace poskytne David Linger, tel.: 774 828 806, mail: linger@sklisen.com.

BÁRA KREJČÍKOVÁ V LÍŠNI
Náš oddíl byl již počtvrté organizátorem vzpomínkové akce na Janu Novotnou. Jana byla nejen výborná tenistka, která to dokazovala na tenisových kurtech po celém světě. Byla také skvělý člověk,
která svou laskavostí, vstřícností a pokorou rozdávala radost nejen
dětem, ale i dospělým. Často chodívala rozdávat radost na líšeňské
kurty u ZŠ Novolíšeňská dětem, jako světová hráčka a potom jako
trenérka Báry Krejčíkové, kterou v dětském věku trénovala s Michalem Judou.
Letošní akce, která nese jednoduchý název „JANA“, ozdobila svou
přítomností Bára Krejčíková v tu dobu čerstvá vítězka pařížského
turnaje „Roland Garros“ ve dvouhře i čtyřhře a tím se zařadila mezi
největší hvězdy nejen českého, ale i světového tenisu. V tu dobu
nikdo netušil, že o pár dní později udělá všem radost ziskem zlaté
olympijské medaile a její jméno budou znát všechny děti na všech
kurtech v ČR. Báře moc záleželo na tom, aby celá akce byla hlavně
o Janě Novotné a ne o ní. Samozřejmě si Bára se všemi dětmi zahrála, rozdala spoustu podpisů, ale myšlenka akce, proč se téměř
200 stovky lidí sešlo, zůstala zachována.
Dne 9. 9. v 17.00 se bude na kurtech v Líšni konat ukázková hodina
pro děti, které by chtěly navštěvovat tenisovou školičku v tenisovém oddíle TC-MJ TENIS Líšeň. Přihlásit se mohou děti od 5 let do
15 let. Jsme připraveni na děti, které chtějí provozovat tenis závodně i rekreačně. Případné informace na tel. čísle 603 421 212 nebo
emailem m.juda@seznam.cz
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