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Na jakých horninách leží hradisko Staré Zámky a z čeho byly postaveny obranné valy hradiska i obou předhradí? 
Proč mělo v době Velkomoravské větší význam než Brno? Kudy do něj vedla hlavní příjezdová cesta? 
Co vímeo Horákovském hradu a jeho horninovém podloží?
To vše se dozvíte na vycházce, kterou povede prof. Antonín Přichystal z Ústavu geologických věd PřF MU.
Sraz: na konečné autobusu č. 58 u líšeňského hřbitova

Krok do přírody
Geologická vycházka na Staré Zámky a Horákovský hrad

vstupné: 30 Kč
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14:00 - 17:00 včelí dílničky
17:00 - 18:00 pohádka
V rámci tradiční oslavy mezinárodního dne dětí na vás čekají dětská vystoupení, dílničky pro děti, pohádka, 
soutěže a diskotéka. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá na Dělňák.
Spoluorganizátory akce jsou RC Pastelka, Salesko. 
Místo: v Líšeňské rokli u zastávky MHD Kotlanova (tramvaj č. 8)

Včelí dětský den

vstup volný

14:004. 6.so
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a Cesta k poutní kapli Panny Marie Pomocnice se čtením textů Josefa Trávníčka
V rámci Festivalu Líšeň sobě VII. pořádá Národopisný soubor Líšňáci, Líšeň sobě, divadlo Líšeň 
a Římskokatolická farnost v Líšni.
19:00 zahájení u zámku Belcredi, Pohankova 8
21:00 slavnostní nasvícení Kostelíčku
Organizátorem akce je spolek Líšeň sobě a Národopisný soubor Líšňáci.

Festival Líšeň sobě VII.
Cesta na Kostelíček

vstupné dobrovolné

květen/červen 2016

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 
 

  

 

 

Tradiční taneční večer s CM Líšňáci a jejich hosty.
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vstupné dobrovolné

Muzikálová hra dle slavné filmové předlohy v podání Divadla Stodola. Příběh vojáků na útěku 
za svým snem o svobodě a jejich setkání s maturantkami, které hledají svou lásku. To vše 
s nadsázkou, humorem i lehkým mrazením na pozadí událostí srpnové okupace roku 1968.
Scénář/autor: Marek Šudoma a Ondřej Buchta, na motivy �lmové předlohy 
Režie: Marek Šudoma

vstupné: 230/250 Kč
v předprodeji: 200 Kč

vstupné: 70 Kč

Soubor Město začal vznikat od roku 2007. Jeho autorem je Jan Kameník, který se zaměřil 
na svoje rodné město Brno. Začal cestou z centra více vyhledávat a prozkoumávat opuštěné 
periferie, podchody a odlehlé čtvrti. Vyrážel stále častěji na noční výpravy a poslední dobou 
se snaží do kulis městských ulic promítnout i náhodné chodce, kteří vkládají do snímku život.

Město 2007 – 2016
18:303. 5.út

partneři

Festival Líšeň sobě VII.
Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka
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Divadlo Stodola
Rebelové ze Stodoly
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Májové zpívání o lásce

Večer s cimbálovou muzikou

HUDBA DIVADLO TANEC SPOLEČENSKÁ AKCEVÝSTAVA
ko
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t

Koncert se koná k poctě Antonína Dvořáka. Na programu zazní Kvartet F dur op. 96 - Americký 
a Kvintet Es dur op. 97. Účinkuje Gra�ovo kvarteto a Bohuslav Matouš. 
Slovem bude provázet Josef Somr.
Místo: kostel sv. Jiljí, náměstí Karla IV., Brno-Líšeň

Spolek pro převážně vážnou hudbu
Svatodušní koncert – Pocta Antonínu Dvořákovi

vstupné dobrovolné

předprodeje
Činnost Kulturního centra Líšeň, p.o. finančně podporuje MČ Brno-Líšeň.

www.kclisen.cz, E: info@kclisen.cz, T: +420 731 117 114      Kulturní centrum Líšeň
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Cyklus přednášek o brněnské architektuře od 19. století po současnost vede lektorka Jana Mlatečková.
Místo: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-Líšeň

Moravská architektura a její Brno 
Brno poválečné a normalizační

vstupné: 30 Kč

vstupné dobrovolnéVystoupí pěvecký sbor Sebranka, Allegria a komorní sbor Monte-sorry.
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ce 14:00 krojovaný průvod z ulice Kubelíkova

15:00 vystoupení NS Líšňáci, dětský soubor Líšňáčci, soubor Stará Líšeň a Old stars Břeclav v Dělňáku
16:30 kulturní program na zahradě Orlovny (za příznivého počasí) a večerní zábava s Cimbálovou muzikou Líšňáci

Organizátorem akce je spolek Líšeň sobě a Národopisný soubor Líšňáci. vstupné dobrovolné

20:004. 5.st

19:306. 5.pá

17:0011. 5.st

19:0014. 5.so

15:0021. 5.so

19:0024. 5.út

19:0027. 5.pá


