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ZDARMA

Díky velkému množství dobrovolníků, 
nadšení a lásce k tanci, krojům a tra-

dicím,  patří  Líšeňské  hody  mezi  nejkrás-
nější v kraji. Počasí nám přálo, a tak oslavy, 
spjaté  se  svátkem sv.  Jiljí  na konci  prázd-
nin, narušily pouze drobné problémy, jako 
například  kůrovec  v  okolních  lesích,  kdy  
najít a pokácet smrk na májku bylo obtíž-
né.  Vše  dopadlo  dobře,  zvalo  se  na  hody
a už od středy do neděle se slavilo u muzi-
ky,  zpívalo  se  a  tancovalo  v  celé  Líšni.
Letošní  atmosféra  byla  velmi  přátelská
a všude vládla pohoda, a to především díky 
prvním  stárkům,  Kristýnce  Kučerové
a  Tadeáši  Martinovi,  na  jejichž  bedrech  

především ležela organizace krojované chasy 
a dalších stárků. Strážci  líšeňského kroje Jir-
ka  Hemelík  a  Edita  Zerrichová  celé  měsíce  
zdobili, pentlili, škrobili a žehlili všechnu tu 
nádheru  pro  den  „D“.  Za  to  jim patří  moje  
poděkování.  Poděkovat  se  sluší  také  všem,  
kteří  se na hodech podíleli,  pomáhali,  hráli
a tančili – děkuji.

V letošním průvodu šlo více jak 150 kro-
jovaných,  besedu  před  zámkem  tancovalo
56 tanečníků a na večerní zábavu přišlo 670 
hostů. To jsou čísla, která stojí za povšimnutí, 
protože  mnoho  Líšňáků  se  přišlo  společně  
bavit a vytvořili tak jedinečnou a přátelskou 
atmosféru večera. Tato čísla jsou jen zástup-

Hodová pohoda

nými  symboly,  které  nám  pomáhají  říci,
že  se  jedná  o  skutečně  podařenou  spole-
čenskou akci celolíšeňského významu. Po-
prvé se mi podařilo celou tradiční řeč při 
předávání hodového práva říci bez zakok-
tání a hlavně bez nápovědy. Což zřejmě již 
předem uvedlo do rozpaků prvního stárka 
natolik, že přišel o řeč, leč pohotově zasáh-
la  první  stárka,  slavnostní  řeč  odříkala  
celou  sama  a  tím  líšeňské  hody  „hrubě  
emancipovala“.

Velký dík patří rodině Belcredi, která 
již po osmé umožnila, aby se dějištěm ho-
dů  stalo  úchvatné  prostředí  líšeňského  
zámku. Břetislav Štefan, starosta

Foto: Jan Zerrich
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Líšeňské hody obrazem

Foto: Milan Pastorek

Foto: Hana Holomčíková

Foto: Michaela Vaňková

Foto: Milan Pastorek

Foto: Jan Zerrich



líšeňské noviny 3

Inzerát – pracovní místo
Městská část Brno-Líšeň hledá pracovníky na údržbové

a úklidové práce na dohodu o pracovní činnosti
(max. 20 hodin týdně).

Nabízíme odměnu 100 Kč za hodinu, zajímavou
a rozmanitou práci v kolektivu a flexibilní pracovní dobu.

Kontakt:
Jiří Babáček, tel. 773 071 849, mail: babacek@brno-lisen.cz

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
začátkem  června  jsme  vám  nabídli  speciální  svoz  bioodpadu 

a přistavili velké modré kontejnery firmy FCC Environment na něko-
lik  míst.  Zájem  byl  velký,  většina  kontejnerů  se  naplnila  a  někteří 
z vás se na mne obracíte, že byste takový svoz uvítali častěji.  Proto 
jsme  objednali  kontejnery  v  dalších  dvou  termínech:  18.–21.  října 
a 22.–25. listopadu 2019.

Kontejnery budou přistaveny vždy od pondělí do pátku na třech 
místech:

– roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku);
– roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek);
– roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha).
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný 

odpad ze zahrady, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly drob-
ných domácích zvířat. Naopak se do kontejneru nesmí vkládat maso, 
kosti, uhynulá zvířata, olej a obaly z potravin, stejně jako žádný jiný 
typ  odpadu.  Pouze  takový  bioodpad  je  možné  kompostovat  a  dále  
ekologicky využít. 

Také upozorňuji, že během celého roku je možné bioodpad odvá-
žet do sběrných dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný 
odpad ze zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem 

Brno zasáhla kalamita, kůrovec zaútočil na jehličnaté stromy. 
Jeho ataku se bohužel nevyhnula ani Líšeň. I přes přijetí rych-

lých opatření je obava, že velmi záhy ze stávajícího porostu zbyde 
maximálně polovina. Ještě smutnější výhled je do budoucna, kdy 
v příštím roce na území Brna zřejmě nebudou téměř žádné jehlič-
nany. 

Ze zákona je město povinno se o své lesy starat. Brno svým měst-
ským částem svěřilo péči o zeleň v jejich katastrálním území.  Jako 
správní  hospodáři  jsme  bez  zbytečného  odkladu  přizvali  experta,  
který označil nemocné stromy v Líšni. Ty budou neprodleně pokáce-
ny a na místě zlikvidovány. 

Likvidace kalamity by stála milióny. Líšeň takovými prostředky 
nedisponuje a pokud by je musela uvolnit ze svého rozpočtu, mělo 
by  to  velmi  neblahý vliv  na  financování  škol,  školek,  údržbu silnic   
a  chodníků a  zimní  úklid  komunikací.  Líšeň je  pouhým správcem 
majetku města Brna. Peníze na likvidaci kalamity musíme požadovat 
od  města  Brna,  které  inkasuje  peníze  ze  státního  rozpočtu  místo  
městských částí a následně je dle svého uvážení přerozděluje. Ačkoliv 
je Líšeň jednou z největších z 29 městských částí, dostává od města 
pouze 1,5 % z celkového rozpočtu Brna. V těchto krizových situacích 
se ukazuje, jak je nepružně a nerovnoměrně systém správy Brna na-
staven.

Nyní je potřeba rychlý zásah, abychom omezili a ztížili další ší-
ření  kůrovce.  V  tuto  chvíli  se  nevyhneme  zaplacení  likvidace  ne-  
mocných stromů. Budeme doufat, že město se zachová fér a přepošle 
nám naše peníze. Další pomoc a prostředky budeme potřebovat na 

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Líšeň, které se koná

ve čtvrtek 10. 10. 2019 ve velkém sále radnice
MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat 
on-line na www.brno-lisen.cz.

Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady
MČ Brno-Líšeň naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.

Aktuality z radnice

následnou výsadbu nových stromů, kterou zahájíme již na podzim 
letošního roku.

Situace je důsledkem klimatických změn a oslabením stromů ne-
dostatkem dešťových srážek v minulých letech. Bohužel, situace je zlá 
a  na  vzrostlé  stromy  si  budeme  muset  počkat  desetiletí.  Aktuálně  
řešíme obnovu stromů a plánujeme výsadbu vhodných dřevin, včet-
ně změny údržby zeleně – především nutnosti zalévání stromů.

Břetislav Štefan, Váš starosta

pouze v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin. Nicméně třídění 
bioodpadu  je  k  přírodě  i  k  našemu  životnímu  prostředí  šetrnější, 
a proto budu rád, když nabízené možnosti využijete.

Martin Příborský, II. místostarosta

Líšeňský masakr motorovou pilou

Kontejnery na bioodpad v říjnu a listopadu
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Názory zastupitelů

Milí Líšňáci,
reagujeme na zveřejněný text v minulém čís-
le Líšeňských novin, v sekci inzerce, kde in-
formace podává společnost Rezidence Novo-
líšeňská,  s.  r.  o.  Otázkou  je,  zda-li  článek  
splňuje parametry inzerce.

Zde se uvádí, že spolek vede neadekvátní 
ataky  a  šikanózní  jednání  vůči  územnímu  
řízení  a  ničí  majetek,  a  to  stavební  buňky 
a plodiny v lokalitě  Novolíšeňská – Kubelí-
kova.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení jed-
ná  vždy  v  souladu  se  zákonem  a  dobrými  
mravy. Důrazně se ohrazujeme proti tomuto 
nepravdivému  a  nepodloženému  nařčení.  
Lze  tedy  spekulovat,  že  by  se  mohlo  jednat 
o cílenou snahu ničit dobrou pověst našeho 
spolku.

Vzhledem  k  povaze  nařčení,  důrazně  
tímto  autora  žádáme  o  zveřejnění  omluvy 
v  příštím  čísle  Líšeňských  novin.  Redakce  
Líšeňských  novin  a  potažmo  vedení  naší  
městské  části  zřejmě  nesou  zodpovědnost 
za obsah vydání, minimálně etickou, ve kte-
rém  bylo  zveřejněno  nepodložené  obvinění 

z ničení majetku. Zdvořile všechny žádáme, 
aby  danou  věc  neprodleně  adekvátně  řešili 
a jednali s úctou k morálním hodnotám.

Líšeňský spolek pro pohodu bydlení vy-
užívá  svých  práv  jako  účastníka  územního  
řízení,  včetně  opravných  prostředků.  Vždy  
deklaroval,  že  plně respektuje  právo na po-
zemku stavět. Od počátku jednáme a prosa-
zujeme stejné hodnoty, které byly podpořeny 
podpisy téměř 1500 petentů – Líšňáků a také 
usnesením zastupitelstva naší městské části. 
A to max. 4 podlažní bytovou výstavbu, řeše-
ní lokality jako celku a pokrytí potřeb veřej-
né infrastruktury nové výstavby.

Spolek jednal o řešení lokality jako celku 
(bez stavebních rezerv) s Kanceláří architek-
ta  města  Brna,  který  ji  podpořil  stejně  jako  
tehdejší primátor našeho města.

Námi podané odvolání proti územnímu 
rozhodnutí např.:
–  poukazuje,  že  v  rámci  něj  se  stavba  ne-  

umisťuje na pozemek, kde má dojít k napo-
jení celé stavby na hlavní kanalizační řad, 
tedy do kanalizační šachty na ulici Kubelí-
kova.  Pozemek,  kde  je  šachta  umístěna,  

Výzva líšeňským občanům
Vážení občané, vlastníte-li jakýkoliv fotografický materiál vztahující se k údolí líšeňské Říčky, zapůjčete jej, prosím, 
na  níže  uvedenou  adresu.  Vše  v  pořádku  vrátím  majiteli.  Jedná  se  o  historické  i  současné  fotografie  Říčky,  mlýnů 
a náhonů, rybníků, luk atd. Děkuji Vám.

Theodor Vaněk, Zahradní 47, 628 00 Brno-Líšeň
mobil: 739 764 605, mail: klehenice@seznam.cz

Vyjádření Komise pro Líšeňské noviny:
Příspěvek zmíněný Líšeňským spolkem pro pohodu bydlení byl umístěn formou placené inzerce. Za obsah zveřejněné inzerce odpovídá zpra- 
covatel, kterým je společnost Tiskárna Settronic a její zadavatel, který je autorem inzerce. Vyplývá tak mimo jiné i ze smlouvy mezi MČ Líšeň 
a výrobcem novin Tiskárnou Settronic.

jsme nenalezli v územním rozhodnutí ani 
ve  smlouvě  mezi  developerem  a  městem  
Brnem o vybudování veřejné infrastruktu-
ry  a  jejím  převzetím  do  správy  města.  
Chceme tedy znát, jak je plánováno napo-
jení nové výstavby na kanalizaci,

–  požaduje  zřízení  ochranného  pásma  pro  
okolní  nemovitosti,  které  je  bude  chránit  
před negativními účinky stavby, např. do-
lování podzemních garáží nebo pohyb těž-
ké techniky v blízkosti domů,

– a jiné, celkem jsme podali cca 40 věcných 
a zákonných připomínek, které nebyly, dle 
našeho názoru, v rámci územního rozhod-
nutí zcela vypořádány.

Odvolali  jsme  se  proti  rozhodnutí  Sta-
vebního  úřadu v  Líšni  proti  přesunu řešení  
stavby do Slatiny. Toto bylo zamítnuto OÚSŘ 
MMB.

Děkujeme za pochopení článku a za pod-
poru.

Silvie Dražanová,
Bc. Andrea Fischerová,

Ing. Leoš Janíček,
Líšeňský spolek pro pohodu bydlení



inzerce

Objednávejte v této prodejně

Cena za kg

husa: 299 Kč
kachna: 229 Kč

záloha: 300 Kč/kus

husy a kachny
Svatomartinské

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

Vážení přátelé,
v měsíci říjnu pro vás provozovatelé prodejen a re-
staurace v LCOS připravili lákadla, která stojí za to 
více okomentovat. V prodejně Drogerie a domácí 
potřeby rozšířili sortiment vonných svíček o prémi-
ovou značku WoodWick. Ručně vyráběné svíčky 
tvoří  elegantní  sklenice  krásného  tvaru,  stylová  
dřevěná víčka, atraktivně zbarvená hladká směs  
nejkvalitnějšího parafínu a sójového vosku, jež je  
nasycená  koncertovanou  vůní,  a  dřevěný  knot,  

který zajistí rovnoměrný plamen a rozptýlení vůně 
po celé místnosti. Díky dřevěnému knotu vydávají 
svíčky při hoření jemný praskající zvuk navozující  
opravdovou  romantiku.  V  nabídce  drogerie  se-
ženete také WoodWick vonná stébla  nebo gely  
a vosky do aromalamp. Chcete si užít Svatomar-
tinské hody u vás doma? Neváhejte proto již nyní 
přijít  do  Sklizena  a  objednat  si  poctivou  českou  
husu nebo kachnu. Pro velký zájem by v listopadu 
mohlo být již pozdě! S podzimem přichází také ten 
pravý čas pro podporu imunity, s čímž vám ochot-

ně pomohou v Lékárně Masarova. Široká nabídka 
preparátů, sympatické ceny a další výhody s člen-
skou kartou jsou samozřejmostí. V prodejně Bike-
max stále seženete za výprodejové ceny špičková 
klasická kola, elektrokola a cyklistické doplňky pro 
pohodlnou a bezpečnou jízdu. V Restauraci U Fi-
dela připravují v měsíci říjnu již 9. ročník „líšeňské-
ho okóbrfestu“. Přijďte v sobotu 19. října ochutnat 
různé druhy piv a pokrmy připravované na pivu,  
zasoutěžit  si,  pobavit  se a odpočinout si  o kaž-
dodenních starostí. Srdečně zve kolektiv U Fidela.

VYBÍRÁME Z AKČNÍCH CEN
Paralen Grip 24 tablet 119 Kč
Ataralgin 50 tablet 159 Kč
Acylpyrin 500 mg 10 tablet 29 Kč
Ibalgin Rapidcaps 400 mg, 30 tobolek  99 Kč
Robitussin Antitussicum sirup 100ml 129 Kč
Sinecod sirup 200 ml 125 Kč
Olynth 0,1%, 0,05% nosní sprej 10ml 78 Kč
Sinex Vicks nosní sprej 15 ml 89 Kč
Quixx nosní sprej 30 ml  119 Kč
Physiomer Hypertonic nos. sprej 135 ml 189 Kč
Strepsils 24 pastilek 135Kč
Aulin gel 100 g 194 Kč
Vlasové hnojivo 60 tablet 329 Kč
Proenzi Intensive 120+60 tablet 599 Kč
GS Extra Strong Multivitamin 30+10 tab. 155 Kč
Preventan Clasic  90 tablet 299 Kč
Hyal-Drop multi oční kapky 10 ml 149 Kč
Ocuvite lutein forte 60+30 tablet 399 Kč
(Platnost akčních cen 23.9.–27.10.2019)

PRO DĚTI
Panadol sirup 100 ml 99 Kč
Prospan sirup 100 ml 139 Kč
Mucosolvan Junior sirup 100 ml 99 Kč
Sudocrem krém 125 g 149 Kč
Rakytníček multivit. želatinky 199 Kč
Paranit sprej+hřeben+šampon 379 Kč
Bepanthen Sensiderm krém 20 g 139 Kč

Při nákupu třech produktů Eucerin 
získáte nejlevnější z nich zdarma.

ELEKTROKOL
ŠIROKÝ VÝBĚR

www.bikemax.czLÍŠEN, Masarova 7

LÉKÁRNA MASAROVA

EUCERIN
2+1

Rezervace na tel.: 725 140 090 nebo 
na www.ufidela.cz. 

Děkujeme a těšíme se Vás.

 RESTAUR
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V nabídce také WoodWick vonná stébla,
gely a vosky do aromalamp.

Prémiové svíčky

LÍŠEŇSKÉ 
CENTRUM 
OBCHODU 
A SLUŽEB

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

19.10. / U FIDELA

ZVĚŘINOVÉ
HODY

PIZZA
Z KAMENNÉ

PECE 

19.10. 
LÍŠEŇSKÝ OKTÓBRFEST

PŘENOSY 
HOKEJOVÝCH 

ZÁPASŮ KOMETY

PŘENOSY 

2+1

ZDAR
MA!

centrum
Drogerie a domácí potřeby

SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So 8.00–14.00
      734 752 350
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Legální plochy pro graffiti v Líšni

Slovníček: graffiti – v obecném smyslu druh neoficiálního výtvarného projevu ve veřejném prostoru, writer – člověk, který vytváří graffiti, 
tag – podpis writera, crew – skupina writerů pracujících společně, graffiti jam – setkání writerů a volná tvorba na legální ploše.

Při vyslovení slova graffiti leckomu vyskočí pupínky či žilka na čele. Vzpomínka na to, že před pár lety mi TEN, no řekněme 
vandal, počmáral barák, mě opět zvedá ze židle. Ano, chápu! Je to nepříjemné a ještě nedávno bylo toto vskutku vandalství 
mezi mladíky dosti IN (= populární). Především chlapci se předstihovali, kdo za noc zvládne pomalovat více míst. Je to protest? 
Jde o vytvoření si jakéhosi postavení ve společnosti mladistvých? Nudím se, a tak budu prostě dělat něco, čím se zviditelním! 
Těžko říci, každý má k tématu writerství jiný přístup a pohled na věc.

Pojďme  ale  nejdříve  nahlédnout  do  
historie graffiti. Za jeho kolébku se pova-
žuje New York, kde počátkem 70. let mla-
dík  přezdívaný  Taki  183  začal  při  své 
práci  doručovatele  psát  na  zdi  první  tag  
–TAKI  183.  On sám nebyl  první  writer,  
ale své zábavě se věnoval s velkou dávkou 
fanatismu,  až  si  toho  všimli  novináři 
z New York Times, kteří s ním v roce 1971 
udělali  rozhovor,  jenž  napomohl  tomu,  
aby se graffiti začalo neuvěřitelnou rych-
lostí  šířit  nejprve  po  celém  New  Yorku 
a vzápětí po celém světě.

Do  českých  měst  tento  fenomén  
vstoupil  krátce  po  sametové  revoluci. 
Začaly vznikat různé crew writerů, kteří 
měnili  tváře  měst.  Pomalované  stěny  
městských  budov,  soukromého  majetku 
a památek vyvolaly značnou vlnu nevole mezi obyvateli a zastupiteli. Sám tehdejší brněnský primátor podal návrh na změnu 
trestního zákona, který byl přijat s platností od 1. 7. 2001 jako paragraf 257/b. V praxi znamenal překvalifikování takovýchto 
projevů na trestný čin bez ohledu na výši škody s možností odnětí svobody až na osm let.

Mohlo by se zdát, že odnětí svobody mladíky odradí, avšak nestalo se tak zcela zásadně.
Po několika letech zoufalých bojů proti graffiti přichází na scénu nadace Ratolest a společně se zastupiteli měst budují 

takzvané legální plochy. Už tak trochu „stárnoucím“ writerům se jakési pohodlí zamlouvá a začínají se do projektů zapojovat.
Graffiti se v tomto prostředí transformují do uměleckých děl. Writeři mají čas věnovat se detailům a mohou ukázat, co se 

v nich skrývá.
V Líšni mohou tito lidé projevit své nadání se sprejem v ruce na legální ploše pod radnicí (pod restaurací Potrefená 

husa).
Snažila jsem se z různých zdrojů zjistit, jaká jsou pravidla užívání. Zdá se, že žádná psaná nejsou. Kdo přijde, ten „maluje“.
Vznikem legálních ploch dostávají hoši, a dnes už i dívky, příležitost v klidu se prezentovat. Mohou veřejně a bez postihu 

ukázat, co v nich dřímá, a se ctí se podepsat.
Tuto možnost například dostanou 12. 10. 2019 na stěně Zetoru lemující ulici Jedovnickou od spalovny směrem k Novolíšeň-

ské. Tedy na legální ploše na pomezí katastrálních území Líšně a Juliánova. V říjnovou sobotu se koná akce Pantograffiti jam 
vol. 12, pořádaná spolkem Panto Graff. 
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S ohledem na fakt, že legální plochu máme v Líšni zatím jen jednu, nabízejí se jako další prostory podchody a trafostanice. 
Tyto prostory nejsou volné, nejsou legální, a tudíž je třeba se domluvit s majitelem!

V roce 2012, za podpory organizace Ratolest, místních tvůrců graffiti a radnice, vzniká první spolupráce v podobě vý-
malby podchodu při ZŠ Novolíšeňská.

Na základě pozitivních ohlasů práce na líšeňských podchodech pokračuje.
Další akcí, opět ve spolupráci s organizací Ratolest a v rámci projektu legálních ploch, byl víkendový graffiti jam v pod-

chodu při zastávce Novolíšeňská.  Na organizaci 
se také podílelo občanské sdružení Podané ruce, 
které se zaměřuje na prevenci a léčbu drogových 
závislostí.

Dílo vzniklé při této větší akci mělo opět klad-
ný ohlas, a tak se hoši z Líšně rozhodli založit spo-
lek „Barvou proti šedi“.

„Spolek  Barvou  proti  šedi  vzniká  za  účelem  
dlouhodobého  grafického  ztvárnění  nevzhledných 
a neudržovaných ploch ve veřejném prostoru a jako 
podpora mladých talentů a zároveň jako prevence 
proti  nelegální  činnosti.  Spolek  jsme  nezaložili  za  
účelem zisku, ale pro obec, jsme místní a s potěše-
ním tvoříme Líšeň veselejší,“ říká předseda spolku 
Jakub Nemček.

Z iniciativy spolku Barvou proti šedi a za fi-
nanční  podpory  radnice,  postupně  pokračuje  
výmalba všech líšeňských podchodů. Např. oblí-
bený „Mořský svět“ u ulice Josefy Faimonové nebo 
„Myší díra“ kousek nad poliklinikou Horníkova.

Posledním dílem z loňského roku je tzv. „Ledové 
království“ v podchodu u pošty na ulici Vlkově.

Dalším  zdánlivě  legálním  místem  jsou  budky  
společnosti E.ON. Nejsou to však místa legální, tudíž 
je třeba se domluvit s majitelem, jímž je právě E.ON.

E.ON v  rámci  projektu  „Street  Art“  sám oslovuje  
místní  umělce,  školy  či  dokonce  seniorské  spolky. 
V roce 2018 v Líšni, ve spolupráci s radnicí a Ateliérem 
Studánka, proběhla výmalba dvou trafostanic.

Sečteno  a  podtrženo,  líšeňská  radnice  se  formou  
finanční  podpory  (na  barvy  či  spreje)  snaží  bojovat  
proti nelegální a občas, bohužel, i nevkusné tvorbě.

Držím tedy zastupitelům palce a dostanou-li se lí-
šeňské noviny do rukou mladým writerům, mám pro 
vás  vzkaz:  „Spojte  se  třeba  s  Barvou proti  šedi,  nebo  
navštivte  nespočetně  mnoho legálních ploch v  celém 
Brně. A hlavně, neprojevujte se jako graffiti u dětského 
hřiště na Jírově.“ Martina Rychtářová



Kam v Líšni
1. 10.–31. 10.	 	 Líšeňská	pasáž	zve	na	výstavu	Modrá je dobrá.
	 	 	 	 Výstava	obrazů	Jaroslavy	Fišerové.

1. 10.    Potravinová banka poliklinika Horníkova.
úterý	 	 	 	 Potraviny	a	drogerie	zdarma	pro	pečující	a	pozůstalé.	Přijít	může	každý,	kdo	doma
	 	 	 	 dlouhodobě	pečuje	(nebo	donedávna	pečoval)	o	někoho	blízkého.	Je	vhodné	se	předem
	 	 	 	 nahlásit	na	mailovou	adresu:	lukas.karnet@klarapomaha.cz,	nebo	na	tel.	čísle:
	 	 	 	 733	678	819	(stačí	sms).

3. 10.    Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
čtvrtek	 	 	 	 V	atriu	ústřední	knihovny	a	na	vybraných	pobočkách.

3. 10. 14.30–16.00  Exkurze do Janáčkova divadla.	Komentovaná	prohlídka	divadla,
čtvrtek	 	 	 	 včetně	zákulisí.	Sraz	14.30	u	vstupu	do	divadla.	Trasa	je	fyzicky	náročnější	(schody),
	 	 	 	 délka	prohlídky	cca	1,5	hodiny.	Vstupné	100	Kč/osoba,	hrazeno	na	místě.
	 	 	 	 Rezervace	nutná	na	e-mail	drazanova@kclisen.cz,	tel.	734	313	653.	
	 	 	 	 KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Seniorský	klub	Réva.	

3. 10. 16.00–17.00  Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.
čtvrtek	 	 	 	 KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Seniorský	klub	Réva.	Vstup	zdarma.	

3. 10. 15.00–17.00  Počítačová poradna.	Lektor	Ing.	Ladislav	Škraňka	radí	s	vašimi	počítači,
čtvrtek	 	 	 	 tablety	a	telefony,	vezměte	je	s	sebou.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Seniorský	klub	Réva.

4. 10. 9.00–10.00  Jóga.	Klasické	cvičení	jógy	se	zkušenou	lektorkou	pro	celkové	protažení	těla	a	získání
pátek	 	 	 	 jeho	pružnosti	pro	zájemce	každého	věku.
	 	 	 	 Brněnské	dny	pro	seniory.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Vstup	zdarma.

4. 10.    Život, dílo a odkaz Otce Tomáše Josefa
pátek    kardinála Špidlíka SJ.	Setkání	aktivních	seniorů.	Farní	kavárna	Pohankova.	
7. 10. 16.00–20.00  Šachový klub.	K	partii	zveme	hráče	všeho	věku.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.
pondělí	 	 	 	 Vstup	zdarma.

8. 10.    Taneční zábava.	Klub	seniorů.	DĚLŇÁK,	Klajdovská	28.
úterý

10. 10. 14.00–17.00 14.30 Jak se nechytit do pasti operátorů.	Přednáška.
čtvrtek	 	 	 	 Smlouvy,	reklamace,	vyúčtování.	Spotřebitelská	poradna.
  16.00–17.00 Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.
  15.00–17.00 Počítačová poradna. Ing.	L.	Škraňka	radí	s	vašimi	počítači,	tablety	a	telefony,
	 	 	 	 vezměte	je	s	sebou.	Seniorský	klub	Réva.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Vstup	zdarma.

13. 10. 15.00   Jak šel líšeňský sedlák Haštal k vodníkům pro poklad.
neděle	 	 	 	 Divadlo	Marvánek.	Pohádka	pro	malé	i	velké.	Dělňák,	Klajdovská	28.

14. 10. 16.00–20.00  Šachový klub.	K	partii	zveme	hráče	všeho	věku.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.
pondělí	 	 	 	 Vstup	zdarma.

15. 10.    Potravinová banka poliklinika Horníkova.
úterý	 	 	 	 Potraviny	a	drogerie	zdarma	pro	pečující	a	pozůstalé.	Přijít	může	každý,	kdo	doma
	 	 	 	 dlouhodobě	pečuje	(nebo	donedávna	pečoval)	o	někoho	blízkého.	Je	vhodné	se	předem
	 	 	 	 nahlásit	na	mailovou	adresu:	lukas.karnet@klarapomaha.cz,	nebo	na	tel.	čísle:
	 	 	 	 733	678	819	(stačí	sms).

15. 10.    Volná zábava.	Klub	seniorů.	Sál	ÚMČ	Jírova	2.
úterý

17. 10. 13.00–14.30  Osmdesátky v Brně, značka: bony s sebou!
čtvrtek    Procházka	centrem	s	průvodcem	po	klíčových	místech	socialistického	stravování
	 	 	 	 a	nakupování.	Připomeneme	si	i	tehdejší	módu,	Tuzex…
	 	 	 	 Sraz	13.00	na	České	–	pod	hodinami.	Rezervace	drazanova@kclisen.cz,	tel.	734	313	653.

17. 10. 16.00–17.00  Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.	Seniorský	klub	Réva.
čtvrtek	 	 	 	 KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Vstup	zdarma.

17. 10. 17.00–18.30  Jak vyzrát na chřipku!	Podpora	imunity	před	zimou.	Přednáška
čtvrtek	 	 	 	 terapeutky	tradiční	čínské	medicíny	Lady	Divišové	s	malou	ochutnávkou.	Rezervace
	 	 	 	 drazanova@kclisen.cz,	tel.	734	313	653.	Seniorský	klub	Réva.	KC	Kotlanka,
	 	 	 	 Kotlanova	7.	Vstupné	60	Kč/osoba,	senioři	zdarma	(bez	ochutnávky).



Kam v Líšni
18. 10.    Proč se stát dobrovolníkem.	Host	Marie	Krčková.
pátek	 	 	 	 Setkání	aktivních	seniorů.	Farní	kavárna	Pohankova.	

19. 10. 8.00–13.00  Farmářské trhy.	Ulice	Jírova.
sobota

19. 10. 8.00–16.00  XI. ročník Tarokového turnaje.	Sál	líšeňské	radnice,	Jírova	2.
sobota	 	 	 	 Pořádá	Tarokový	klub,	Líšeň.	Vstupné	200	Kč.	Přihlášky	mob.:	608	353	682.

21. 10. 16.00-20.00  Šachový klub.	K	partii	zveme	hráče	všeho	věku.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.
pondělí	 	 	 	 Vstup	zdarma.

21. 10. 9.00–12.00  Kojení je radost.	Laktační	poradkyně	Petra	Sušická.	Řešení	problémů
pondělí	 	 	 	 během	kojení	nebo	s	nedostatkem	mléka.	Rezervace	mob.:	734	729	969.	KC	Kotlanka,
	 	 	 	 Kotlanova	7.	Kurzovné	350	Kč.	

22. 10. 9.00–12.00  Tanec pro ženy 60+.	Přijďte	si	zatančit	a	prožít	povznášející	pocit	z	tance
úterý	 	 	 	 a	krásné	hudby	s	Tanečním	klubem	STABIL.	Rezervace	mob.:	739	359	688.
	 	 	 	 Akce	se	koná	v	rámci	kampaně	Brněnské	dny	pro	seniory.
	 	 	 	 Seniorský	klub	Réva,	KC	Kotlanka,	Dělňák,	Klajdovská	28.	Vstup	zdarma.	

22. 10. 13.00–14.30  Taneční lekce pro seniory – tance první republiky.
úterý	 	 	 	 Přijďte	si	užít	taneční	lekci	plnou	noblesy	a	elegance,	protkanou	krásnými	tanečními
	 	 	 	 melodiemi	a	vůní	malého	občerstvení	s	Tanečním	klubem	STABIL.	Rezervace	mob.:
	 	 	 	 739	359	688.	Akce	se	koná	v	rámci	kampaně	Brněnské	dny	pro	seniory.
	 	 	 	 Seniorský	klub	Réva,	KC	Kotlanka,	Dělňák,	Klajdovská	28.	Vstup	zdarma.	

22. 10.    Taneční zábava.	Vystoupení	taneční	skupiny	„Střevíčky“.
úterý	 	 	 	 Klub	seniorů.	DĚLŇÁK,	Klajdovská	28.

23. 10. 17.00–21.00  V rytmu swingu.	Taneční	zábava	ke	Dni	seniorů.
středa	 	 	 	 Připomeňte	si	s	námi	swingovou	éru	Hollywoodu	s	kapelou	SWING	Band
	 	 	 	 a	doprovodným	programem.	Hudbou,	tancem	i	slovem	Vás	bude	provázet	Zina	Čechová	
	 	 	 	 z	TK	Stabil.	Malé	občerstvení	a	degustace	vína	Vinařství	Réva	Rakvice.
	 	 	 	 Rezervace	drazanova@kclisen.cz,	tel.	734	313	653.
	 	 	 	 Seniorský	klub	Réva,	KC	Kotlanka,	Dělňák,	Klajdovská	28.	Vstup	zdarma.

24. 10. 14.00–17.00  A čeká nás Halloween.	Posezení	u	kávy	a	příprava	Halloweenské	dílničky.
čtvrtek	 15.00–17.00  Počítačová poradna.	Ing.	L.	Škraňka	radí	s	Vašimi	počítači,	tablety
	 	 	 	 a	telefony,	vezměte	je	s	sebou.

 16.00–17.00  Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.
	 	 	 	 Seniorský	klub	Réva.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Vstup	zdarma.

28. 10. 16.00–20.00  Šachový klub.	K	partii	zveme	hráče	všeho	věku.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.
pondělí	 	 	 	 Vstup	zdarma.

29. 10.    Volná zábava.	Klub	seniorů.	Sál	ÚMČ	Jírova	2.
úterý

29. 10.    Potravinová banka poliklinika Horníkova.
úterý	 	 	 	 Potraviny	a	drogerie	zdarma	pro	pečující	a	pozůstalé.	Přijít	může	každý,	kdo	doma
	 	 	 	 dlouhodobě	pečuje	(nebo	donedávna	pečoval)	o	někoho	blízkého.	Je	vhodné	se	předem
	 	 	 	 nahlásit	na	mailovou	adresu:	lukas.karnet@klarapomaha.cz,	nebo	na	tel.	čísle:
	 	 	 	 733	678	819	(stačí	sms).

31. 10. 14.00–17.00  Halloweenská dílnička.	Dlabání	dýní	a	výroba	něčeho	zdobného. 
čtvrtek	 16.00–17.00  Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.
	 	 	 	 Seniorský	klub	Réva.	KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Vstup	zdarma.

5. 11.    Taneční zábava.	Klub	seniorů.	DĚLŇÁK,	Klajdovská	28.
úterý

7. 11. 12.45   Jurkovičova vila – exkurze.	Sraz	v	12.45	hodin	před	vilou,
čtvrtek	 	 	 	 Jana	Nečase	2,	Brno-Žabovřesky.	
	 	 	 	 Rezervace	drazanova@kclisen.cz,	tel.	734	313	653.	Vstupné	50	Kč,	hrazeno	na	místě.

 16.00–17.00  Cvičení pro seniory s Petrou Sušickou.	Seniorský	klub	Réva.
	 	 	 	 KC	Kotlanka,	Kotlanova	7.	Vstup	zdarma.
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ZŠ Masarova

ZŠ Horníkova

Výsledky mezinárodních zkoušek YLE 2018/2019
Každý rok mají možnost naši žáci absolvovat mezinárodní zkouš-

ku z angličtiny, které předchází intenzivní příprava v rámci kroužku. 
Tuto  zkoušku  vykonávali  žáci  5.  a  7.  ročníků  na  začátku  června.  
Zkouška  měla  dvě  úrovně,  Movers  (5.  ročník)  a  Flyers  (7.  ročník), 

Atmosféra ve škole je pro nás prioritou
Začátek září je ve škole ve znamení zvykání si. Největší změna je 

to vždy pro prvňáčky – i proto hned zpočátku v prvních třídách pro-
běhly adaptační programy se školní psycholožkou a její kamarádkou 
sovou Barborkou. Sovička se trošku obávala a styděla mezi novými 
dětmi, na novém místě, v nové situaci. Povídali jsme si o tom, jaké to 
je,  když  člověk  přijde  do  nového  prostředí  a  co  mu  může  pomoci.  
Abychom se lépe poznali a měli pěkné společné zážitky, hráli jsme 
hry, tvořili společné dílo a děti si také vyslechly od paní psycholožky 
veselou pohádku. Aby se nebáli ani rodiče prvňáčků, je pro ně připra-
vena beseda na téma Máme doma prvňáčka, která proběhne ve škole 
24.  9.  v 16.30.  Beseda otevírá letošní cyklus podobných setkání,  na 
které budou rodiče žáků naší školy postupně zváni. 

Také šesté třídy jsou zčásti novými kolektivy. Jejich krok na dru-
hý stupeň je zpestřený a usnadněný adaptačním pobytem v krásném 
prostředí Jedovnic, kde prožívají společné aktivity, ať už na podporu 
kolektivu či učebních strategií užitečných pro studium. 

Děláme vše pro to, aby se ve škole všichni žáci i pedagogové cítili 
dobře, protože přátelské a příjemné školní klima je předpoklad k veš-
keré další společné práci. Mgr. Jiřina Juřičková

Podpora výuky
Na naší škole skončil projekt Šablony I. Tento projekt financoval 

na ZŠ práci školní psycholožky, jazykové kurzy pro učitele a čtenář-
ské kluby pro naše žáky. V MŠ byla z fondů EU v rámci tohoto pro-
jektu financována práce školní asistentky a uhrazeno další vzdělává-
ní pedagogů.

Od letošního roku začal nový projekt Šablony II. Z tohoto projek-
tu opět uhradíme školní psycholožku v ZŠ a školního asistenta v MŠ. 
Nejvíce ale máme v plánu investovat do našich žáků. V průběhu dvou 
let bude pro naše žáky zdarma otevřeno 55 klubů (čtenářských, ma-
tematických,  jazykových či  klubů rozvíjejících osobnost  žáků).  Vě-
řím, že ten svůj klub si najde co nejvíce žáků naší školy od prvňáčků 
po deváťáky. Mgr. Ludmila Čoupková

Určitě byste měli vědět...
..., že se naše škola zapojila do projektu, který se zabývá zaznamená-
váním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických 

událostí 20. století. Paní učitelce Hasoňové se podařilo sestavit dva 
týmy (tvořilo je 6 žáků z 9. B), které zpracovaly vzpomínky pamětnic, 
svých prarodičů – paní Jaroslavy Kvardové a paní Růženy Saulové. 
Závěrečné prezentace a vyhodnocení projektu, které proběhlo 25. 6. 
2019, se zúčastnilo 17 badatelských týmů. Žáci, kteří nahráli a zpra-
covali vzpomínky paní J. Kvardové, se umístili na 2. místě. Žáci, kteří 
pracovali  s  nahrávkou  od  paní  R.  Saulové,  se  umístili  na  4.  místě.  
Prostřednictvím tohoto projektu se žáci naučili naslouchat, prohlou-
bil  se  u  nich  hlubší  zájem o  moderní  dějiny,  o  vlastní  kořeny,  byly  
upevněny mezigenerační vztahy. Mgr. Květoslava Hasoňová

a skládala se ze tří částí – čtení a psaní, poslech a mluvení. V každé 
části mohli žáci získat maximálně pět erbů. Všem zúčastněným gra-
tulujeme k dosaženým výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v dal-
ším studiu anglického jazyka. 

Účastníci zkoušek YLE – Movers
Matěj Růžička,
David Hruban,
Gabriel Hynek,
Anežka Trnková,
Natálie Prokešová,
Lucie Krišpínová,
Anna Bauerová,
Matěj Vrba,
Jan Tupec.

Účastníci zkoušek YLE
 – Flyers
Diana Klusáková,
Lukáš Krišpín,
Břetislav Štefan.

Mgr. Denisa Pavlíková



ZŠ Novolíšeňská

Síť  miniškolek  Maceška  nabízí  pomocnou  ruku  rodičům  dětí,  
které zůstaly před dveřmi státních mateřských školek. V Líšni 

najdete  naši  pobočku  v  KCL  Kotlanka  (Kotlanova  7),  v  provozu  
jsme od pondělí do čtvrtka, 8:30–12:30 hodin.

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 (max. 10–15 dětí dle pro-
storu) se dětem po celou dobu věnují dvě zkušené lektorky. Dle do-
mluvy mohou děti  navštěvovat Macešku jeden či více dní v týdnu. 
Respektujeme osobnost  dítěte  a  jeho individuální  potřeby a zábav-
nou formou se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte (pohy-
bové  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 „vel-
ké“ školky se těší. Rodiče se tak nemusejí bát plačtivých scén při lou-
čení, které často nástup do mateřské školky provází.

Pokud vás myšlenka miniškolky zaujala, stačí kontaktovat hlavní 
Macešku Ivu Pánkovou na  telefonu 775 594 031,  nebo emailem na  

Prázdninová škola na ZŠ Novolíšeňská
ZŠ Novolíšeňská se letos může pochlubit novinkou. Poprvé uspo-

řádala pro děti v předposledním týdnu letních prázdnin příměstský 
tábor. 

Pod názvem „PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA“ se skrývalo každodenní 
dobrodružství, které se týkalo vybraného tématu. Vydali jsme se spo-
lečně napříč zeměkoulí  a jejími kontinenty do Afriky.  Při  návštěvě 
Lamacentra Hády jsme se alespoň na dopoledne stali malými ptáčky, 
budovali  jsme  si  hnízda,  pečovali  o  mláďata  a  poznávali  ptačí  říši  
všemi pěti smysly. Pět olympijských kruhů se vznášelo nad středeč-
ním  dnem  a  naším  turnajem  v  postřehové  hře  Dobble.  Celodenní  
výlet do poznávacího centra VIDA! se nesl v duchu pěti elementů dle 
staré čínské medicíny a principů jing-jang. A pátý den završilo pět 
prstů na jedné ruce společně se šifrováním a plněním mnohdy nároč- 
ných úkolů. Každý úspěšný řešitel tajného hesla pak na konci posled-
ního táborového dne objevil malý poklad, který si odnesl domů na 
památku. 

Věřím, že si 14 dětí neodneslo jen nějaké věcné ceny, ale hlavně 
příjemné a obohacující zážitky. Příští velké prázdniny se zase bude-
me těšit! Mgr. Dagmar Mikulášková,

spec. pedagog ZŠ Novolíšeňská

Příběhy našich sousedů
„Příběhy našich sousedů“ je vzdělávací žákovský dokumentaris-

tický projekt neziskové organizace Post Bellum. Dokumentaristické 
týmy se během jednoho pololetí za doprovodu svých učitelů ve svém 
volném čase vydávaly na dobrodružná pátrání  za  osudy našich se-  
niorů v dobách po druhé světové válce a následných let komunistické 
nesvobody. 

Na ZŠ Novolíšeňská vznikl tým tří nadšenců – Šárka Chaloup- 
ková, Lucka Doležalová a Jakub Piotrovski. Ti se nejprve vydali na 

Miniškolka Maceška pomáhá rodičům

hledání  pamětníka.  Vybrali  si  paní  Marii  Knechtovou,  která  stála 
u  zrodu  národopisného  souboru  Líšňáček,  a  rozhodli  se  zpracovat  
její příběh.

Od začátku ledna až do konce června 2019 pracoval  tento tým 
pod  vedením  paní  učitelky  Katolické  a  za  pomoci  koordinátorky 
z organizace Post Bellum na tomto zajímavém projektu, který vyvr-
cholil v sále budovy Impact Hub slavnostní prezentací za účasti před-
stavitelů nejen této organizace, ale i zástupců Magistrátu města Brna.

Během  celého  půl  roku  jsme  absolvovali  mediální  workshopy,  
bádali na internetu, ale hlavně se osobně setkali s pamětníkem, jehož 
příběh jsme natočili. Poté jsme museli vytvořit rozhlasovou reportáž 
i s textovou předlohou, což znamenalo spoustu práce – z dvouhodi-
nového povídání se spoustou fotografií musela vzniknout mnohoná-
sobně kratší, avšak ucelená a poutavá reportáž. Naučili jsme se nejen 
připravit  a  řídit  rozhovor,  ale  také  vyhledávat,  třídit  a  analyzovat  
informace. S nastříháním zvuku nám pomohli redaktoři rozhlasu na 
Fakultě sociálních studií v Brně. 

Další prací bylo sestavit umělecký (čili poutavý) životopis pamět-
níka,  a poté následovalo vytvoření závěrečné prezentace.  Při  ní šlo 
především o velkou komunikační dovednost na pódiu, čili co nejlep-
ší předvedení své půlroční práce. Naše děvčata Šárka a Lucka se ob-
lékla do líšeňských krojů – jedna veřejnosti představila kroj slavnost-
ní, druhá pracovní. V závěrečné prezentaci veřejnosti předvedly ne-
jen  střípky  ze  života  líšeňské  rodačky,  paní  Marie  Knechtové,  ale  
především nastínily bohatou kulturní tradici Líšně, kterou poznáva-
jí od svých rodičů i prarodičů, a která se tak stále předává z generace 
na generaci. 

Na závěr celého slavnostního večera zástupci z řad historiků, re-
daktorů i představitelů města Brna vysoce ocenili práci všech týmů.

PaedDr. Hana Katolická

maceskakotlanka@luzanky.cz.  Podrobnější  informace  najdete  na  
maceska.luzanky.cz.

Mgr. Kateřina Kuřilová, Lužánky – středisko volného času
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Stalo se
Od  1.  září  je  jmenován  novým  ředitelem  
Saleska P. Mgr. Petr Matula, salesián.
Kontakt: reditel@salesko.cz,
mobil +420 604 469 235.

Salesko se začátkem září otevřelo 
novým zápisům
5. září, u příležitosti právě začínajícího nové-
ho školního roku, otevřelo Salesko své akti-
vity.  Návštěvníky jsme seznámili  s  bohatou 
nabídkou kroužků a s  programy pro rodiče 
a děti. Recepční pomáhali rodičům přihlásit 
jejich ratolesti na jimi vybrané aktivity. Od-
povídali  jsme  na  vaše  dotazy,  pro  děti  byl  
připraven malý program s dárečkem. Všech-
ny kroužky a akce se již rozjely naplno a Sa-
lesko  znova  po  prázdninách  ožilo  běžným  
provozem.

Chystáme pro vás
Navštiv naši ORATOŘ!
Oratoř je otevřený klub pro děti ve věku od 7 
do 13 let. Je to místo právě pro tebe. Můžeš si 
přijít zahrát pinec, fotbálek, stolní hry nebo 
jen tak pokecat. Můžeme ti pomoct s úkoly, 
vyslechneme tvoje problémy a trápení. Kaž-
dý den se na tebe těší  tým animátorů, kteří  
pro tebe a s tebou budou připravovat pestrý 
program.
Jak to v Oratoři chodí:
pondělí: 13.00–16.30 hod.
úterý: 13.00–16.30 hod.
čtvrtek: 13.00–16.30 hod.

Během otevírací doby můžeš kdykoliv přijít 
nebo odejít. První hodinu a půl probíhá vol-
ný  klub,  případně  doučování.  Pak  začíná  
program, který je zaměřen na různé činnosti 
(sport,  výlet,  vaření,  výtvarné  tvoření,  hu-
dební  hodinka,  divadlo).  Po  skončení  čin-
nosti  daný  den  zhodnotíme,  pak  následuje  
čtení zajímavého příběhu a na rozloučenou si 
zazpíváme  za  doprovodu  kytary.  Jednou  za  
čas se můžeš těšit i na nepravidelné akce plné 
her a zábavy (přespávačky v Salesku, víken-
dovky a tábor).

Co můžeš v Oratoři najít?
Bezpečné prostředí, nové kamarády, pomoc 
a  podporu,  možnost  něco  nového  se  naučit  
nebo jen vypnout a odpočívat.

Klub VeSPOD (14–16 let)
Klub pro mládež ve věku 14–16 let bude tento 
rok probíhat formou akcí. Těšit se můžeš na 
příležitostné  přespání  v  klubu,  párty,  spor-
tovní akci nebo výlet. K dispozici je horole-
zecká  stěna,  můžeš  si  zahrát  fotbal,  florbal,  
kalčo  nebo  třeba  deskovky.  Pomůžeme  ti  
s přípravami do školy nebo se můžeš jen tak 

MARVÁNEK hraje dětem
Po dvou měsících prázdnin se náš divadelní spolek ochotnických herců MARVÁ-

NEK opět sešel v plné formě. Ještě před nastudováním nové komediální hry o upírech 
v  Líšni,  jsme  se  rozhodli  pro  začátek  sezony  2019–2020  uvést  pohádku  JAK  ŠEL 
LÍŠEŇSKÝ SEDLÁK HAŠTAL K VODNÍKŮM PRO POKLAD.

Představení se uskuteční v neděli 13. října 2019 v 15:00 hodin na naší domovské scéně 
v Dělňáku, Klajdovská 1050/28 v Líšni.

Pohádka zavede diváky do Líšně před dávnou dobou. Jako v každé pohádce se setká 
dobro se zlem, slušnost s nevděkem, hloupost s moudrostí a lidé s vodníky. A protože jde 
o pohádku, tak celá hra nebude mít špatný konec.

Z důvodu posílení řad našeho divadla mladou krví, došlo i k novému nastudování 
příběhu s novým obsazením, hudebními a audiovizuálními efekty.

Dovolujeme si tímto pozvat nejen naše malé diváky, ale i všechny dospělé a přátele 
našeho ochotnického divadla.

Pohádku o vodnících budeme hrát za podpory KCL a MČL. Před začátkem předsta-
vení dostane každý malý divák drobnou pozornost,  která se tematicky váže k námětu 
pohádky a vodní říši.

Již teď se na Vás všechny těšíme.
Jaroslava Lánová,  MARVÁNEK

vyblbnout na hřišti. Na společně strávený čas 
se těší tým animátorů.
Tým klubu: vedoucí klubu VeSPOD je Mgr. 
et Mgr. Veronika Tomečková. Případné do-
tazy: veronika.tomeckova@salesko.cz.
Členství v klubu:
roční průkazka (100 Kč/školní rok).

Kroužky
Začátkem  školního  roku  jsme  opět  otevřeli  
spoustu kroužků, kde děti a mládež mohou 
trávit  svůj  volný  čas.  Celkem  máme  75  
kroužků,  které  vedou  externí  lektoři  a  za-
městnanci.  Momentálně máme v kroužcích 
víc  jak  750  dětí  a  ještě  pár  posledních  míst  
čeká právě na vás. Novinkou letošního roku 
je doučování z matematiky, chemie a českého 
jazyka.
19.  říjen  –  Třetí  turnaj  SHM v  ping-pongu  
proběhne u nás v Brně-Líšni. Série čtyř tur-
najů pro děti a dorostence vyvrcholí na pře-
lomu listopadu a prosince v Ostravě. Těšíme 
se na skvělé výkony a doufáme, že naše nadě-
je ovládnou další ročník. Přijďte podpořit své 
děti.

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
V tomto školním roce jsme pro vás připravi-
li 24 aktivit v Klubu rodičů a dětí.
V  letošním  roce  pro  vás,  mimo  pravidelné  
aktivity, připravujeme:
5. 10., 16.30–18.00 Podzimní salesková bur-
za (více na www.salesko.cz/pripravujeme).
24.  10.,  9.00–11.00  Poskytování  první  po-
moci u dětí, seminář pro přihlášené účastní-
ky, více na webu Saleska.
29.–30.  10.  Podzimní prázdniny,  středisko 
bude zavřené.
5. 11. Uspávání zvířátek – od 16.30 malé tvo-
ření  a  podávání  čaje,  od  17.30  krátký  pro-
gram na venkovním hřišti a průvod s lucer-
ničkami kolem Saleska. Vstupné dobrovolné, 
vstup do areálu od dětského hřiště. Lucernič-
ku nebo lampion s sebou.
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Tarokový klub v Líšni se schází již 13 let. 
Zpočátku  ho  vedl  jeho  zakladatel  Ing.  

František Wolgemuth, který také založil tra-
dici tarokových turnajů – Memoriálu MUDr. 
Josefa Holze. Nyní klub vede Ing. Karel Ka-
belka a  je  také jeho lektorem. Turnajů  jsme 
uspořádali již jubilejních deset. Letos v říjnu 
plánujeme ročník jedenáctý.

Čtyřicet dva dětí ve dvou skupinách, jedné na třídenní a jedné 
na celotýdenní docházku, k tomu klubík pro předškolkové ra-

tolesti,  speciální  program  určený  školákům  vzdělávaným  rodiči  
doma  i  jedno  odpoledne  určené  dětem  ze  základních  škol,  akce 
a dílny pro širokou veřejnost. To je Divočina, nový lesní klub ote-
vřený se začátkem školního roku na konci ulice Střelnice ve staré 
Líšni.

„Klub jsme otevřeli na pozemku v těsné blízkosti lesa, kousek za 
areálem s koňmi,“ říká Eva Kotyzová, předsedkyně spolku Zláman-
ky, který Divočinu zřídil. „Zázemí tvoří bývalá stodola, již se poda-
řilo díky obrovskému úsilí rodičů dětí upravit do současné podoby,“ 
doplnila Kotyzová.

Poslední zářijový týden už tradičně patřil v České republice níz-
koprahovým  zařízením  pro  děti  a  mládež  (NZDM)  neboli 

nízkoprahovým  klubům.  Prostřednictvím  informační  kampaně  
„Týden nízkoprahových klubů“, letos s pořadovým číslem 13, ne-
ziskové organizace snižovaly prahy mezi kluby a veřejností a pood-
halily jí, co to nízkoprahové kluby jsou, jak fungují a jak lze jejich 
služby využít.

V MČ Brno-Líšeň se do kampaně zapojil také nízkoprahový klub 
Likusák, provozovaný neziskovou organizací Ratolest Brno. Pro ve-
řejnost si připravil rovnou dvě akce; první akcí byl tetovací workshop, 
kde si mladí lidé pod vedením zkušené tatérky mohli vyzkoušet, jaké 
je to být tatérem a potetovat vlastním motivem pomeranč či banán. 
Workshop měl zároveň i vzdělávací charakter – účastníci byli pouče-
ni  o  možných rizicích spojených s  tetováním,  o  základech hygieny 
nebo o tom, jak poznat důvěryhodného tatéra.  Druhou akcí byl již 
třetí ročník Bike Jam-u – akce pro děti, mladé i dospělé v rekreačním 
a sportovním areálu Rokle. Jeho součástí byla exhibice v jízdě na ko-
le v dirt parku – speciálním prostoru přizpůsobeném pro extrémní 
jízdu na kole, soutěž v jízdě na čas pro několik věkových kategorií,  
workshop výroby žonglérských míčků a další.

Tyto akce sloužily zejména k tomu, aby se mladí lidé z okolí moh-
li  o  klubu  dozvědět  více  –  jak  funguje,  co  nabízí  nebo  kdo  v  něm  
pracuje. V případě potřeby je pak pro ně jednodušší vyhledat v klubu 
pomoc, protože již pro ně není neznámým prostředím.

Spolky a sdružení

V novém lesním klubu Divočina našlo místo 42 dětí

Divočina staví na základech respektující výchovy a inspiruje se 
holistickým pohledem na svět. „Naším posláním je pravdivě prová-
zet děti každodenním životem. Pro naši komunitní školku je důležitý 
individuální přístup k dětem i rodičům,“ vysvětlila tajemnice spolku 
Alena Kuklová, která má na starosti komunikaci s veřejností.

Místa  v  novém  lesním  klubu  se  zaplnila  rychle  během  letních  
prázdnin. „Prostor máme ještě v rámci Divoké školy pro děti, které 
jejich rodiče vzdělávají doma,“ uvedla Kuklová.

Více informací o provozu klubu a jeho dalších aktivitách najdete 
na www.divocinalisen.cz.

redakce LN

Týden nízkoprahových klubů opět v Líšni

Nízkoprahové kluby pomáhají dětem a mladým lidem, jež se ocit-
li v tíživé životní situaci, kterou se mohou s rodiči zdráhat řešit nebo 
ji neumí pojmenovat. Pracovníci klubů jim pomáhají situaci pocho-
pit, poskytují jim poradenství a informace potřebné pro řešení toho-
to problému. Navíc vytváří pro děti a mladé lidi bezpečné prostředí, 
kde  se  cítí  dobře.  Služba  je  bezplatná,  anonymní  a  může  ji  využít   
každý, kdo ji potřebuje. Po celé republice tuto službu poskytuje téměř 
900 pracovníků a služby využívá ročně několik desítek tisíc dětí. 

Kampaň „Týden nízkoprahových klubů“ i  letos zaštiťuje Česká 
asociace streetwork (ČAS).

Tarokový klub v Líšni
Klub se  během let  rozrostl  z  původních 

osmi členů na dnešních dvacet tři. I když vět-
šina je ve věku nad šedesát, v průměru jsme 
omládli. Členkami je i sedm žen.

Zpočátku  jsme  fungovali  samostatně, 
v posledních letech pod ochrannými křídly 

radnice,  volnočasového  centra  Kotlanka 
a seniorského klubu Réva. Za spolupráci jsme 
vděčni a děkujeme. Vážíme si i podpory, kte-
rou máme od pana starosty. Rádi budeme ve 
své činnost pokračovat i nadále a bystřit mysl 
touto krásnou hrou.

Za tarokový klub
MUDr. Richard Veselý



Zveme Vás do Líšeňské vinotéky s posezením.
Velký výběr stáčených i lahvových vín.

Máme pro Vás aktuálně výborný burčák – bílý i červený.
Najdete nás u Alberta, Bednaříkova 1a.

Po,  Út ,  St :  14–21 hod.
Čt ,  Pá,  So:  10–21 hod.

Ne:  14–21 hod.

inzerce

Kopírování • tisK
graficKé práce

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz

letáky

vizitky

brožury

časopisy

Dárcovství krve je v dnešní době už po-
měrně známé téma. Darovat se dá také 
krevní plazma, která je pro záchranu 
lidských životů neméně důležitá. Více než 
jeden milion dětí a dospělých po celém 
světě potřebuje léky vyrobené z plazmy.

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá 
se nijak uměle vyrobit a slouží pro výro-
bu nenahraditelných léků. Léky z krevní 
plazmy se využívají například při velkých 
operacích, po vážných nehodách, pomáhají 
při léčbě rakoviny, hemofilie a u lidí s po-
ruchami imunity. Každý váš odběr tudíž 
může někomu zachránit život.

Bolí to?
To je častá otázka prvodárců krevní plazmy. 
Nebolí a je to velmi podobné odběru krve. 
Při každém odběru plazmy dárce prochází 
lékařskou zdravotní prohlídkou společ-
ně s krevním obrazem. Také vás otestují 
a zjistí, zdali netrpíte nějakým infekčním 
onemocněním (HIV, žloutenka, syfilis, atd.). 
Máte tedy pravidelný přehled o svém zdra-
votním stavu. Celý proces odběru plazmy je 
zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. 
Aby byl čas strávený darováním plazmy pří-
jemný, můžete se bavit čtením, koukáním 
na filmy nebo poslechem hudby.

Kdo a  jak často může darovat krevní 
plazmu?
Darovat může zdravý člověk ve věku 18-
60 let s váhou mezi 50 až 130 kg. V inter-
valu až 1x za 14 dní. Pokud chodíte darovat 
i krev, je třeba pamatovat na rozestupy 
mezi odběry. Mezi krví a plazmou jsou to 
minimálně 4 týdny a mezi plazmou a krví 
to jsou týdny dva.

Budu mít nějaké výhody?
Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu 
benefitů. Například si za každý odběr mů-
žete odečíst 3000 Kč z daně z příjmu a to 
až do výše 15 % ze základu daně, zároveň 
máte nárok na den placeného volna anebo 

Vám nabídneme náhradu nákladů ve výši 
600 Kč za každý odběr a další benefity.

Kam můžu jít darovat?
Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Pala-
cha 18 nebo do brněnské Olympie – vchod 
od Olympia parku. Objednat se můžete 
online na stránkách www.darujplazmu.cz.

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může 
udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, 
ten pocit, že jste pomohli, ten je k neza-
placení.;) Nebuďme lhostejní k tomu, co 
budeme potřebovat třeba někdy všichni. 
Přijďte darovat a pomůžete. Děkujeme za 
to, že pomáháte. Pomáhat je lidské.

Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!

14 líšeňské noviny

Dětský národopisný soubor Líšňáček
zve na odpolední program

Malé dětské hody s názvem AJ ZA NAŠÓ RÁJÓ,
který se koná v sobotu 19. 10. od 16 hodin

v Dělnickém domě na Klajdovské ulici.
Představí se dětské soubory Líšňáček, Pálavánek,

Cimbálová muzika Líšňáci.



tel.: 
544  210 118

mobil:
603 486 467

info@lekhornik.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

Dovoz inkont inenčních pomùcek

domluvíme se
na termínu

dodání

rozvezeme
po Líšni a okolí

zdarma

dodáme 
diskrétně

Bojujeme proti chřipce a nachlazení!
alphega-lekarna.cz/akcni-nabidka

inzerce

Prode j  nápo jù  „U pavouka“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková

a ročníková. Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.

Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno

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

provozní doba: Po–Čt 8.00–15.00, Pá 8.00–12.00
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH 
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %,
4× a více uveřejnění –15 %.

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni.
Prosím volejte nebo SMS 739 059 029.

 RODILÁ NĚMKA, MNOHO LET PRAXE V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ, 
nabízí doučování, přípravu na přijímací zkoušky, konverzaci 
atd. v němčině. 120 Kč/hod. Tel. 530 341 612.

 Koupím byt 1+1 s balkonem v Líšni. Děkuji za info na 737 336 966.

 Hledáme ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni. Prosím volejte 
nebo SMS: 733 699 177. Děkuji.

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.

 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV 
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ, 
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.

 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.

 HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID. Salon krásy, zámek Belcredi, 1× týdně dle 
dohody. T. 739 150 260. (kosmetika, pedikúra, parkování u vchodu)
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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

3.990 Kč
původní cena 
6.280 Kč

AKCE:

ŠIROKÝ VÝBĚR 
PODLAH !

GRAFICKÁ VIZUALIZACE 3 D NÁVRHY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ

koupelnové

     vybavení

Skříňka s umyvadlem 
57057; 53,5x80x35,5 cm
umyvadlo 56x49 cm 1 890 Kč

   2 190 KčŠIROKÁ NABÍDKA 

OBKLADŮ 
a DLAŽEB

VINYLOVÉ, LAMINÁTOVÉ, PVC
SLEVA
10% sprchový kout Arleta

cena již od 3.890 Kè
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10% 

kuchyòské linky

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

Nabízíme volná místa pro nejmenší děti 2–3 roky
a ve třídě 3–6 letých

- individuální přístup k dětem
- kvalifikovaný pedagogický tým

- práce s dětmi postavená na Montessori principech a pomůckách
- spolupráce starších dětí s mladšími kamarády

- nabídka různých kroužků a společných aktivit pro rodiče s dětmi
- zdravá strava

Den otevřených dveří: 17.11. od 8 do 10h a odpoledne od 14 do 16h.
Pouze pro předem přihlášené.

www.slunicko-montessori.cz
E-MAIL: slunicko-bzenecka@seznam.cz, TEL.: 775 389 944
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Sport

Nejen  skeptikové  očekávali,  že  se  Líšeň  na  druhou  ligu  bude  
dlouho adaptovat. Zisk deseti bodů očekával málokdo. Je však 

nutno dodat,  že  k  tomuto počinu přispěly  dvě výhry na hřištích 
soupeřů,  když  Machálkovi  hoši  vyhráli  v  Chrudimi  i  Vlašimi.  
V Jihlavě sahali po bodu, ale o naději přišli minutu před koncem.

Vraťme se na domácí půdu, kde se zatím Líšni v prvních kolech 
nedařilo vyhrát. Čtyři zápasy, čtyři remízy. Přitom ve všech čty-
řech utkáních mohla Líšeň bodovat  naplno.  Ale  přiznejme si,  že 
i  prohrát.  Trenéra Machálka nejvíce mrzí  remízy s Varnsdorfem 
a Vyšehradem. „V těchto zápasech jsme měli jasnou převahu a jen 
nezkušeností se připravili o dva body. To remízy s Hradcem Krá-
lové a Žižkovem byly perně vybojované.“

Machálek do postupového kádru moc nezasahoval.  Ale když 
po 3. kole odešel do Zbrojovky Krška a navíc se mu zranili Demeter 
a Fall, musel kádr doplňovat o další hráče. A tak k letním posilám 
Šustrovi, Suchému, Čermákovi, Málkovi a Hladíkovi přibylo i trio 
hráčů ze Zbrojovky. Vintr se několikrát blýsknul v roli žolíka, Zikl 
by mohl získat místo v základním kádru, Kříž přes snahu zatím 
zaostává a tak dostává z této trojice nejméně příležitostí.

Trenér Machálek dává mužstvu tvar i tvář. Jeho trochu riskant-
ní rozestavení s trojicí obránců a jedním předstoperem láká zejmé-

Úterý 1. 10.
Sigma  Olomouc–muži  A  (17,  Andrův  stadión),  
U7A–Sparta  (16,  TCM),  U7B–Kohoutovice  (17,  
TCM).
Pátek 4. 10.
U11 dívky–Nový Lískovec (16.30, TCM).
Sobota 5. 10.
muži  A–Ústí  n.  L.  (16),  juniorky–Vítkovice  (11),  
U10A–Tuřany  (10,  TCM),  U10B–Kohoutovice  
(11.30, TCM).
Neděle 6. 10.
muži B–Ráječko (12.30), muži C–ČAFC (15), ženy 
A–Hradec  Král.  (13,  Podolí),  ženy  B–Okříšky  
(15.30,  Podolí),  U13/12–Znojmo  (10,  Podolí), 
st.  žákyně–Nový  Lískovec  (10.30,  UT),  U11A– 
Kohoutovice  (10,  TCM),  U11B–Kohoutovice  B  
(11.30,  TCM),  U9A–Zbrojovka  (10.30,  TCM), 
U9B–Start (12, TCM). 

Třicet dlouhých let trvalo, než se sešly brněnské fotbalové celky 
k druholigovému derby.  Naposledy se  tak  stalo  na  jaře  1989 

mezi týmy Zbrojovky Brno a Spartakem Brno Královopolská stro-
jírna. Kde je dnes královopolský fotbal? Zmizel z brněnské scény 
a  přestěhoval  se  na  Hanou  do  Prostějova.  Zbrojovka  mezi  tím 
pendlovala mezi I. a II. ligou, v níž se nachází v sezoně, kdy se Líš-
ni  podařilo  do  stejné  soutěže  postoupit.  A  tak  v  sobotu  14.  září  
oprášili  v  Králově  Poli,  kde  dnes  Zbrojovka  sídlí,  druholigovou  
tradici. Dokonce před televizními kamerami, které si nemohly ne-
chat ujít nečekané brněnské derby mezi Zbrojovkou a Líšní. A tak 
utkání vidělo mnohem více diváků než 8122 přítomných na tribu-
nách.

Atmosféra byla skvělá,  stejně tak nasazení hráčů obou stran. 
S výkonem už  to  tak  skvělé  nebylo.  Možná i  proto,  že  oba  celky  
postavily  do utkání  po dvojici  nových hráčů,  kteří  přišli  do klu- 
bu před pár  dny.  Složitější  to  měl  zřejmě trenér  Machálek,  který 

na  na  hřištích  soupeřů k otevřené  hře,  kterou umí  líšeňští  borci  
využít. Jeden trenér soupeře za druhým vždy skládá poklonu stylu 
brněnské hry, která přináší otevřený a pohledný fotbal s řadou šan-
cí  na obou stranách a tím pádem i napětí  a potěšení pro diváky. 
A těch se v Líšni schází přes 1500, proto vedení postavilo za bran-
kou další tribunu pro 500 návštěvníků, těšících se na první líšeň-
skou výhru v domácím prostředí. Miloslav Vlašic

Kam v říjnu za fotbalem?
Sobota 12. 10.
U19/17–Hlučín (10.30 a 12.45, Ochoz), U15/14–Znoj-
mo (10 a 12, Podolí), U7B–U7A (TCM).
Neděle 13. 10.
U18–Pelhřimov (13),  U16–Blažovice  (15.15),  U13B–
Svratka (14, TCM).
Pátek 18. 10.
U11 dívky–Lokomotiva (16.30, TCM).
Sobota 19. 10.
Sokolov–muži  A  (10.15,  Sokolov),  muži  B–Svratka  
(14.30), muži C–Lokomotiva (17), st.  žákyně–Boso-
nohy  (10.30,  Blažovice),  U10A–Slatina  (10,  TCM),  
U10B–Mor.  Slavia  (11.30,  TCM),  U8B–Starý  Lísko-
vec (12, TCM), U7A–Svratka (13.30, TCM).
Neděle 20. 10.
ženy A–FC Praha (13.30), juniorky–Olomouc (10.30), 
U13/12–Hodonín  (10,  Podolí),  U11A–Žebětín  (10,  
TCM),  U11B–Bohunice  (11.30,  TCM),  U9A–Mor.  

Slavia (10.30, TCM) U9B–Žebětín (12, TCM).
Pondělí 21. 10.
Old boys–Tuřany (18).
Sobota 26. 10.
muži  A–Vítkovice  (14.30),  U15/14–Sparta  Brno  
(10 a 12, Podolí), U13B–Lokomotiva (14, TCM).
Neděle 27. 10.
ženy A–Čáslav (11, UT), ženy B–Kotvrdovice (15, 
UT), U19/17–Frýdek (10.30 a 12.45).
Pondělí 28. 10.
U18/16–Nedvědice (10.30 a 12.45, Blažovice).

Pokud není uvedeno, hraje se na hlavním hřišti na 
Kučerově  ulici.  TCM  –  Mariánské  údolí,  UT  –  
umělý trávník.

Cyril Malý

Derby po třiceti letech
nemohl do utkání vyslat trojici útočníků M. Vintr, O. Vintr, Zikl, 
neboť jejich hostování ze Zbrojovky bylo podmíněno zákazem je-
jich  startu  v derby.  A tak  Machálek  lepil  sestavu,  v níž  bylo  šest  
obránců, z toho pět stoperů. Ofenzivně ladění byli jen zbylí čtyři. 
A tak Bačo a Ševčík na nezvyklých místech byli podle Machálka 
trochu syroví. Šustr nechal na střídačce Kršku. Nešlo však jak sám 
přiznal o reciprocitu vůči Líšni, ale prostě se mu do základní sesta-
vy nevešel a tak na hřiště přišel až půl hodiny před koncem. Oba 
noví muži, Šmíd i Vaněk, naplnili trenérovo očekávání.

Vyhrála favorizovaná Zbrojovka. I když mohlo být jinak, když 
sražení Hladíka v pokutovém území neocenil sudí Tomáš Klíma 
penaltou, ale žlutou kartou pro líšeňského útočníka. Kdoví, jak by 
se zápas vyvíjel, kdyby došlo k pokutovému kopu a jeho proměně-
ním by byl stav 1:1. Takhle slavila výhru Zbrojovka, když v závěru 
utkání pojistila své těsné vedení nůžkami Magery.

(šic)

Minařík (v bílém) byl členem minulého kádru, jenž se zasloužil
o postup. Na našem snímku bojuje s hradeckou převahou.

Čekání na domácí výhru


