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Dirtpark – to je to místo kterému mnozí říkají kopečky, boule, 
brdky, prostě taková ta dráha pro kola, co je v Rokli.

Tak  zvaný  dirtpark  navštěvují  zejména  nadšenci  jezdící  na  
dvacetipalcových  kolech  známých  jako  BMX.  Park  je  navržen
a rozdělen na dvě části: pumptrack (č těte pamptrek) a dirt.

Pumptrack je okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, 
které  umožňují  udržovat  nebo  zvyšovat  rychlost  jízdy  pouhým  
pumpováním  (pohyb  těla  nahoru  a  dolů)  a  zvládnou  ho  i  méně  
zdatní  jezdci.  Druhá  část  je  dirt,  která  umožňuje  vysoké  skoky
a triky a je postavena pro zkušené ridery (jezdce).

„BMX má mnoho disciplín. My se věnujeme té,  které se říká 
dirt.  Jedná  se  o  hliněné  doubly,  lavice,  klopené  zatáčky,  vlnky  
a vlastně jakékoliv představitelné překážky, které lze z hlíny posta-
vit.  Historicky  má  dirt  v  Brně  dvě  místa,  která  jsou  brněnským  
dirtovým  královstvím,  a  to  v  Bystrci  a  právě  v  líšeňské  Rokli,“
vysvětluje úvodem jeden z nadšených riderů David Sedlák.

Historie tohoto místa sahá 
do  devadesátých  let,  kdy  zde  
vznikla undergroundová, teh-
dy bikrosová dráha (bikros  = 
jízda  na  BMX  na  čas).  Rokle  
byla zanedbaným místem pro 
ukládku zeminy bez jakékoliv 
parkové úpravy. Postupem ča-
su  zde  vznikl  pravý  dirto-
vý  ráj.  Kolem  roku  2014  ale
proběhla  celková  revitalizace  
včetně  zrušení  starého  dirt-
parku a výstavby nového.

Nový dirtpark postavila a o jarní úpravy se starala fi rma Dirty 
Parks s.r.o. z Jičína, která se v té době jako jediná v ČR zabývala 
komerční výstavbou těchto tratí.

Oprava dirtparku v Rokli

pokračování na str. 2
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Oprava dirtparku v Rokli
„Letos se nám podařilo získat podporu od pana starosty Štefana 

a po společném jednání jsme se dohodli,  že jarní  úprava proběhne  
za účasti všech kluků, kteří na BMX aktivně jezdí a v Rokli mají už 
z  vlastní  iniciativy  a  bez  nároku  na  odměnu  odpracovány  stovky 
hodin.  Získali  jsme  od  ÚMČ  finance  na  bagr,  materiál  a  dopravu 
a mohlo se začít. Na facebooku to netrvalo ani dva dny a bylo nahlá-
šeno 20 brigádníků. Generální oprava trvala tři dny. Stihli jsme opra-
vit  všechny  stávající  překážky  přesně,  jak  jsme  chtěli.  Vzhledem 
k povaze skoků a materiálu, ze kterého jsou postaveny, je však taková 
práce  vlastně  nekonečná.  Pokud  by  se  o  pumptrack  nikdo  během 
roku nestaral, tak déšť a okolní vlivy udělají své a jízda na něm nebu-
de zábavná ani bezpečná,“ pokračuje ve vysvětlování David.

Dirtpark má v Líšni své místo a s ohledem na počet návštěvníků 
všech  věkových  kategorií  
se o budoucí BMX genera-
ci nemusíme obávat.

A závěrem David pro-
sí  všechny  bikery  i  jejich  
rodiče,  aby  v  dirtparku  
nejezdili  za  deště,  nebo  
když je bláto, a hlavně aby 
používali všechny ochranné pomůcky, zejména přilbu.

Martina Rychtářová, ve spolupráci s Davidem Sedlákem
foto: Jiří Hojda

Jak se pozná, že máme dobrý imunitní systém? Většinou tak, že si 
toho vlastně vůbec nevšímáme. Ve výsledku nejsme nemocní.

A jak se pozná, že zvládáme problémy? No, většinou tak, že ne-
musíme věnovat přehnaně svoje schopnosti a čas na jejich řešení. 

Zjednodušením chci naznačit, že se nám vcelku daří zvládat pro-
blémy  spjaté  s  opatřeními  zavedenými  v  souvislosti  s  nemocí  Co-
vid-19. Netrápí nás ztráta přístřeší, netrpíme hladomorem. Rozvol-
něním řešení souvisejících problémů vzniká dostatečný prostor pro 
posouzení vhodných opatření a lze pomáhat účelně tam, kde je toho 
skutečně potřeba.

Mimo samozřejmá opatření, která byla činěna v souladu s Vlá-
dou  ČR  jsme  přistoupili  i  k  samostatným  krokům.  Pro  někoho  to  
může být málo, pro někoho hodně. Nesmíme zapomínat, že nakládá-
me s veřejnými prostředky a musíme být připraveni zdůvodnit jejich 
vynaložení. 

K těm drobným, ale důležitým opatřením například patří nákup 
tabletů  do  líšeňských  škol  včetně  připojení,  abychom  všem  našim 
dětem umožnili rovný přístup ke vzdělání. Schválili jsme odpuštění 
plateb  za  restaurační  zahrádky,  abychom  pomohli  oživit  provoz 
restaurací, kaváren a hospod. Zlevnili jsme reklamy v Líšeňských no-
vinách o 50 %, abychom umožnili inzerovat drobným živnostníkům 
a tím podpořili jejich podnikání. Zajišťujeme ochranné prostředky 
pro znovuzprovoznění školek a škol. Dokud bylo potřeba měli jsme 
nad rámec pomoci Brna zařízenu samostatnou „linku pomoci“ a roz-
váželi jsme roušky potřebným. Kromě toho jsme po dobu krize za-
chovali v chodu úřad, aby byly dostupné veškeré námi poskytované 
služby. Je to pro všechny náročná doba, ale díky dobré vůli a všeobec-
né ochotě pomáhat to celkem zvládáme.

Je spravedlivé uznat, že je zde viditelná snaha Vlády a Parlamen-
tu  ČR  situaci  řešit,  nic  nepodceňovat,  a  i  přes  komunikační  šum 

a přešlapy, pomáhat všem potřebným. V právním 
státě je to jaksi samo sebou doprovázeno emailo-
vou bouří  a  schránky úředních mailů se  každo-
denně plní nařízeními vlády, rozhodnutími Par-
lamentu,  či  opatřeními  územně  samosprávných  
celků atd. Při zběžném pohledu zvenčí to možná 
není tak patrné jako zevnitř, ale to je jen důkazem 
toho, že vše víceméně funguje tak jak má.

Vyhráno není a je otázkou, jak vlastně může 
vypadat  vítězství  nad  nepatrným  virem  –  domnívám  se,  že  pouze  
účinnou vakcínou a opatřeními, které brání jeho šíření, ale jaksi ko-
nečného vítězství – tedy vymýcení viru je téměř nemožné dosáhnout.

Pro další pomoc a opatření do budoucna byl založen poradní sbor 
starosty, který měl být nahrazen výborem zastupitelstva. K tomu pro 
názorové rozdíly nedošlo a byla na návrh opozice zřízena pracovní 
skupina  rady  městské  části.  Jsem  rád,  že  se  i  opoziční  zastupitelé 
zapojili  do  řešení  této  krizové  situace  nejen  bezduchou  kritikou, 
ale především pomocnou rukou a prací. Nikdo z nás se s podobnou 
situací nesetkal, a tak společný postup všech zastupitelů vítám.

Pro prosazení konkrétních opatření je v demokracii důležitá sho-
da a často je třeba učinit i nezbytné ústupky. Demokracie není o sta-
vění  názorových  barikád  a  jejich  opevňování,  ale  naopak  o  jejich  
překonávání. Je třeba překonávat problémy, nikoliv demokracii a po- 
litickou soutěž.

Za sebe mohu říci, že jsem připraven pomáhat, tam kde je třeba, 
neboť myslet v době krize pouze na sebe je zatraceně málo.

Přeji pevné zdraví. A věřím, že společně to zvládneme!

Břetislav Štefan, Váš starosta

Distribuce Líšeňských novin
Vážení čtenáři, jsme rádi, že Líšeňské noviny čtete a každý měsíc na ně netrpělivě čekáte.
Doručování novin do vašich schránek (12.000 kusů) je docela náročná logistická práce, která se přes veškerou snahu ne vždy podaří na 
100 %. Líšeňské noviny se doručují zpravidla během prvních tří pracovních dnů v měsíci. Mnohé schránky (zvláště v panelových domech) 
jsou umístěny za uzamčenými vchodovými dveřmi a pro doručovale tedy nedostupné. Je na majitelích domů, aby přístupnost schránek 
zajistili. Případné nedostatky v doručování novin, prosím, oznamte co nejdříve na e-mail: info@settronic.cz nebo na tel. čísla 
548 538 528, 603 588 964 a my se pokusíme o nápravu. Děkujeme. tiskárna seTTRoniC, zajišťující distribuci

dokončení ze str. 1
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Inzerujte se slevou 50 %
„Kdybych měl v kapse poslední dolar,  utratil  bych ho za rekla-

mu,“ řekl údajně Henry Ford, čímž krásně vyjádřil, za jak význam-
nou ji pokládal ve svém podnikání. A je to právě propagace, s kterou 
pomůže  městská  část  místním  podnikatelům  v  této  nelehké  době,  
aby znovu nastartovali či podpořili svoje podnikání. Pro všechny lí-
šeňské podnikatele smýšlející podobně jako Henry Ford nyní nabízí-
me  slevu  50  %  z  běžných  cen  na  inzerci  v  těchto  novinách,  a  to  
v červnovém i červencovém čísle. 

Podle smlouvy o dílo na vydávání LN je inzerce v režii tiskárny, 
která příjmy z ní částečně pokrývá náklady na výrobu novin. Proto 
jsme se s tiskárnou dohodli, že výši slevy jí městská část bude refun-
dovat. Máte-li tedy o slevu zájem, kontaktujte přímo tiskárnu na ob-
vyklých číslech uvedených v sekci inzerce.

Buďte vidět i v seznamu líšeňských podnikatelů
Jsem přesvědčen, že vzájemná solidarita místních občanů a pod-

nikatelů může významně pomoci s překonáním dopadů hospodář-
ské krize. Místní podnikatelé nám nabízejí svoje zboží a služby, za-
městnávají místní občany a ze svých daní přispívají do rozpočtu ob-
ce.  Proto  navíc  chceme  v  příštím  čísle  otisknout  zdarma  seznam 
všech líšeňských firem a živnostníků s kontaktními údaji. A občané 
pak u nich mohou využít služeb, které třeba dříve hledali někde jinde. 
Pokud chcete být uvedeni v tomto seznamu, vyplňte prosím formulář 

Aktuality z radnice

I přes  utlumení  části  ekonomiky  stavební  práce  na  mnoha  líšeň-
ských akcích pokračovaly v plném nasazení. 

Ve výběrovém řízení na 2. etapu modernizace polikliniky zvítě-
zila Stavební firma Matyáš s.r.o. Firma přistoupila na dohodu prove-
dení prací bez přerušení chodu polikliniky a tím ušetřila hodně sta-
rostí jak lékařům, tak pacientům, kterých by se uzavírka polikliniky 
nejvíce dotkla. Tato etapa modernizace, která měla původně zahrno-
vat pouze výměnu kanalizace, rozvodů vody a výměnu elektrorozva-
děčů v energokanále byla rozšířena o výměnu stoupacího potrubí do 
jednotlivých pater. Práce probíhají především mimo provozní dobu 
polikliniky, o víkendech a svátcích, zatím bez větších problémů a mě-
ly by být ukončeny nejpozději na začátku července.

V květnu se také zaskvěla v celé opravené kráse fasáda základní 
školy Horníkova. Ve škole ale také proběhly rozsáhlé vnitřní opravy, 
byla zde instalována nová vzduchotechnika. Předání poslední části 
akce, jejíž oficiální název je Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova, pro-
běhlo v polovině května, bohužel až po uzávěrce LN. Práce na opra-
vách probíhaly většinu času za plného provozu školy, pouze od polo-
viny  března  byli  pracovníci  stavby  jedinými,  kdo  do  školy  denně  
docházel. Přerušení povinné školní docházky nařízením vlády kvůli 
COVID19 znamenalo, že se žáci po rozvolnění vrátili do zcela opra-
vené školy.  Naše městská část  na tuto akci  přispívá částkou 18 mi- 
lionů korun, škola bude určitě nyní sloužit po mnoho dalších let. Aby 
děti  byly spokojené nejen uvnitř  ale  i  venku,  vybudujeme zde ještě 
workoutové hřiště, které rozšíří nabídku sportovního vyžití.

V květnu také byla dokončena na investičním odboru Magistrátu 
města Brna výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpraco- 
vání  projektové  dokumentace  na  modernizaci  a  přístavbu  MŠ  Mi-  
chalova. Pokud vše bude probíhat bez větších komplikací, doufáme, 
že v roce 2021 budou započaty stavební práce. 

Věřím, že alespoň tyto moje informace na Vás v této zvláštní do-
bě zapůsobí pozitivně. Všem nám přeji překonání problémů a násled-
ků plynoucích z pandemie a především pevné zdraví.

Iva Kremitovská, I. místostarostka

Všechny líšeňské školy zahájily v měsíci květnu opět svou činnost. 
Nařízením vlády byly uzavřeny základní školy, Magistrát města 

Brna  nařídil  na  území  všech brněnských městských částí  uzavření  
mateřských škol.

Určitě mnohým z Vás tato nařízení způsobila 
spoustu komplikací. Ne každý rodič mohl zůstat 
s  dětmi  doma,  kromě  zaměstnanců  nemocnic 
a  integrovaného  záchranného  systému  museli  
pracovat také zaměstnanci v obchodech s potra-
vinami. Ti byli každý den v kontaktu se spoustou 
zákazníků  a  nároky  na  jejich  pracovní  nasazení  
byly  obrovské,  proto  bychom  měli  všichni  také  
jim poděkovat.

Nyní se již život vrací částečně k normálu, určitě se ještě vyskyt-
ne spousta nepředvídatelných situací. Nicméně co se týká líšeňských 
mateřských škol – všechny budou otevřeny o prázdninách v měsíci 
červenci, některé i po část měsíce srpna. Vzhledem k vývoji situace 
ale doporučuji sledovat webové stránky škol, kde by měly být nejčer-
stvější informace. 

My, jako zřizovatelé, pomáháme školám s vybavením desinfekč-
ními prostředky a ochrannými pomůckami. Poděkování patří panu 
senátorovi Jiřímu Duškovi, společně s VUT a SPŠ chemickou daro-
vali městské části 200 ochranných štítů , desinfekční pomůcky a pro-
středky.

Štíty byly předané především do MŠ, zde je kontakt mezi dětmi 
a učitelkami nejbližší. Pokud štíty zaměstnanci MŠ využijí, třeba to 
bude jedno z opatření, které nám pomůže porazit vir a ukončit další 
šíření nákazy.

Z  ohlasů  rodičů  vím,  že  spousta  z  nich  nyní,  kdy  děti  zůstaly  
dlouhou dobu doma, oceňuje nelehkou práci pedagogů. Proto dou-
fám, že všechny školy projdou příštími měsíci bez komplikací a pro-
voz v nich bude nepřerušený.

Iva Kremitovská, I. místostarostka

na  webu:  bit.ly/LN_formular_propodnikatele 
(nebo  naskenujte  QR  kód).  Nejpozději  však  do  
závěrky příštího čísla 12. června 2020. 

Odpouštíme poplatky i část nájmů
Na posledním zastupitelstvu 30. 4. jsem jmé-

nem  klubu  zastupitelů  ODS  navrhl  ještě  další  
opatření na podporu podnikatelům, ale i dalším 
občanům Líšně. Celá koalice si osvojila nabídku 
města odpustit poplatky za zábory pozemků například pro restau-
rační zahrádky, a to za celý letošní rok. Ušlé příjmy z tohoto poplatku 
městské zastupitelstvo přislíbilo městským částem nahradit. Město 
také odpustilo poplatky z pobytu. 

Navrhovali  jsme rovněž  částečné odpuštění nájmů  podnikate-
lům, kteří museli zcela zavřít nebo významně omezit svůj provoz. Na 
tom zatím nebyla v zastupitelstvu dostatečná shoda. Věřím však, že 

nakonec přistoupíme k nabídce státu, kte-
rý nabízí 50 % úlevu, pokud pronajímatel 
přidá dalších 30 %, a svůj díl pomoci ná-
jemcům také poskytneme. A možná dříve, 
než se k vám dostanou tyto řádky.

Přeji vám všem úspěšný návrat do nor- 
málních poměrů a hlavně hodně zdraví!

Martin Příborský, II. místostarosta

Stavební práce v Líšni
virus nezastavil

Základní a mateřské školy
zahájily provoz

Radnice na návrh ODS podpoří místní firmy a živnostníky
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Přesně před rokem jsem zde psal článek o tom, jak měníme údržbu 
zeleně v Líšni v souvislosti s obdobím sucha. Snížili jsme počet 

pokosů, v létě jsme sekali na vyšší výšku stébla a některé plochy jsme 
nechávali růst jako louky. I když léto potom nebylo tak kritické, dlou-
hodobý trend sucha je bohužel negativní. Proto chceme v tomto pří-
stupu pokračovat a věnovat maximální péči zeleni, která nám pomá-
há  při  zmírňování  dopadů  sucha  a  také  zásadně  ovlivňuje  kvalitu  
našeho životního prostředí.

Do Líšně vtahujeme zkušenosti z Evropy
Najali  jsme  odborného  konzultanta,  botanika,  dendrologa,  za-

hradního  architekta  a  soudního  znalce,  pana  Ing.  Tomáše  Forala,  
který má zkušenosti i z měst v jiných evropských zemích a nám i pro-
váděcím  firmám  radí,  jak  se  o  zeleň  starat  s  náležitou  odborností.  
Pracovníci prováděcích firem dostali školení a měli by sekat nikoliv 
plošně,  ale  s  ohledem  na  konkrétní  místo  a  porost.  Například  při 
jarním sečení,  které  právě proběhlo,  jsme nesekali  odlehlejší  místa 
a uprostřed větších ploch jsme nechávali ostrůvky kvetoucích rostlin, 
které posekáme až s druhou sečí. A podobný přístup by se měl zopa-
kovat i po létě. Nejedná se tedy o ledabylý pokos, ale o záměr, který 
zajistí lepší podmínky pro hmyz, zadrží více vláhy a nakonec by měl 
být i estetický, protože kvetoucí rostliny se budou dále rozmnožovat. 
Naopak  nebezpečné  plevele  je  nutné  sekat  stále,  aby  se  nešířily. 
A také všechny plochy okolo lidských obydlí a cest budeme sekat po-
každé, aby si lidé i zvířata mohli užít zastřižených trávníků bez pře-
množených klíšťat.

Trávníky doséváme a keře stříháme
Trávníky i louky však nestačí jen kosit. Je nutné je i dosévat, ať už 

travním semenem na vyšlapaných místech anebo semeny kvetoucích 
rostlin.  „Musíme  volit  konkrétní  druhy  podle  místních  podmínek 
a zatížení trávníku,“ radí pan inženýr Foral. A dodává: „Na některých 
místech, zejména malých ploškách, které se i špatně sečou, budeme 
nahrazovat trávu půdopokryvnými rostlinami anebo záhony květin, 
které budou po zapojení porostu méně náročné na údržbu a vodu.“

Stejně  tak  některé  keře  a  stromy  je  potřeba  průběžně  stříhat 
a tvarovat, aby nepřerostly a nemuseli jsme je pak radikálně zmlazo-

vat, jako poslední zimu na několika místech. Některé se nechají růst 
dlouhodobě bez řezu, aby dosáhly větších rozměrů a nahrazovaly lis- 
tovou plochou menší stromy. Keře bude také nutné stříhat ve správ-
nou dobu, což může být pro každý druh jindy. Obecně se dá říci, že 
je to v zimě a potom začátkem léta po odkvětu. Potom budou lépe růst 
a krásně kvést.

Převezmeme péči o aleje
Chceme  také  vysazovat  nové  stromy.  Jednak  jsou  důležité  pro  

zlepšování a hlavně ochlazování místního mikroklimatu a zadržová-
ní vody v krajině. Avšak také se chceme dopředu připravit na změny, 
které zvětšující se sucho přináší. Musíme volit druhy, které se dokáží 
suchu  lépe  přizpůsobit  a  budou  postupně  nahrazovat  např.  smrky 
a  některé  další  stromy,  kterým  toto  klima  nesvědčí  a  při  oslabení 
podléhají různým invazivním škůdcům. Není to však úplně snadné, 
protože v zastavěném území je všude spousta sítí a ochranných pá-
sem, do kterých se stromy vysazovat nemohou, dokonce ani nahra-
zovat ty původní. Važme si proto všech stávajících a hlavně starých 
stromů, protože na jejich místě už mnohde žádné nové nevysadíme!

Pravděpodobně  budeme  také  muset  převzít  aleje  stromů  vysa-  
zených  a  dodnes  udržovaných  magistrátem  okolo  hlavních  silnic. 
I když nejsou v dobrém stavu a mnoho jich uschlo, mám obavu, že 
město nebude mít prostředky na jejich údržbu a aleje by dále chřadly. 
Raději  je  tedy převezmeme do správy městské části  a  budeme řešit  
zlepšení jejich vitality, popřípadě nové vysazení. 

Zajímá nás vaše zpětná vazba
Popsaný způsob péče o zeleň je náročnější a během na delší trať. 

Navíc se ho teprve učíme. Proto očekávám spíše pozvolné zlepšování 
stavu  na  základě  postupně  získávaných  zkušeností.  Máte-li  dotazy  
týkající se odborného přístupu k údržbě zeleně, můžete je směřovat 
přímo na pana Ing. Forala přes email: fortom@volny.cz.

Věřím,  že  i  s  vaším  přístupem  k  zeleni,  ochranou  či  pomocí 
a dobrými nápady to zvládneme. A doufám, že nakonec bude Líšeň 
nejen jednou z nejhezčích, ale i nejzelenějších čtvrtí Brna.

Martin Příborský, II. místostarosta

Jak  se  bude  stavět  u  Kostelíčku  nebo  na  
Houbařské? Povede do staré Líšně šalina 

desítka? Vejdou se někam nová parkoviště?
To  všechno  jde  vyčíst  z  návrhu  nového  

územního  plánu.  A  nejenom  vyčíst  –  do 
24. června máme všichni možnost návrh při-
pomínkovat. 

Město je místo, kde žije na malém prosto-
ru hodně lidí – a v Líšni je nás skoro osma-
dvacet  tisíc.  Každý  z  nás  chce  přitom  něco  
trochu  jiného.  Územní  plán  takhle  proti-
chůdné zájmy koordinuje, iniciuje nový roz-
voj města a dává mu pravidla.  Podle tohoto 
územního plánu se bude příštích 15 let Líšeň 
měnit.

Územní plán vypadá složitě, ale základní 
věci v něm rychle najdeme všichni. Důležité 
jsou hlavně rozvojové lokality – místa, kde se 
má  stavět  a  které  se  budou  měnit  nejvíc.  
V Líšni jich je navržených devatenáct a patří 
mezi ně právě třeba Kostelíček, Holzova ne-

bo  Houbařská.  Pro  každou  z  nich  územní  
plán určuje pravidla rozvoje, a právě k nim se 
všichni můžeme vyjádřit. 

Územní plán najdeme na stránkách Kan-
celáře  architekta  města  Brna  (kambrno.cz) 
a prohlížením textové i mapové části může-
me  strávit  pár  pěkných  večerů.  Mapa  plná  
vrstev  a  komentářů  ale  může  někoho  od- 

Názory zastupitelů

Vylepšujeme péči o veřejnou zeleň v Líšni

Na vylepšení územního plánu už máme jenom týdny
radit.  Proto  spolek  Otevřené  Brno  připra- 
vil  stránky  http://www.uzemniplanbrno.cz/  
(nebo  použijte  přiložený  QR  kód).  Na  nich  
najdeme  jednoduché  návody,  jak  plán  číst 
a  připomínkovat.  A  interaktivní  mapu,  do  
které  můžeme  zapíchnout  špendlík,  navrh-
nout  vylepšení,  nebo  se  spojit  s  odborníky  
třeba na dopravu nebo architekturu.

Nejlíp  každému  místu  totiž  rozumí  ti,  
kdo v něm žijí. Pojďme se podívat, jak bude 
Líšeň vypadat  a  jestli  není  možné některou 
lokalitu rozvíjet líp. Stojí to za hodinu nebo 
dvě  času –  protože  jestli  za  pár  let  uvidíme 
ve své ulici bagry, už bude pozdě. Termín je 
24. června, ale čím dřív se podíváme a pro- 
bereme plán se sousedy, tím hezčí Líšeň bu-
deme mít. 

Dalibor Levíček
zastupitel za Sousedy z Líšně 

info@sousedezlisne.cz



inzerce

SKLIZENO LÍŠEŇ
Po–Pá 8.00–19.30
So 8.00–14.00
      734 752 350

ZAPOMENTE
NA GOTHAJ

Mortadella s pistáciemi 
- italská delikatesa za 
příznivou cenu 

Po celý ČERVEN 
akční cena

37,90 Kč / 100 g
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PROMOAKCE EUCERIN
17.6.2020 

LÉKÁRNA MASAROVA

VYBÍRÁME Z AKČNÍCH CEN
Rosalgin 6 sáčků 149 Kč
Apo-ibuprofen 400 mg, 100 tbl 119 Kč
Lioton gel 100 g 279 Kč
Cemio Kamzík 60+30 tbl 419 Kč
Voltaren forte gel 100 g 279 Kč
Voltaren rapid 25 mg, 20 cps 119 Kč
Otrivin Menthol sprej 99 Kč
Otrivin spej 99 Kč
Centrum A-Z 30 tbl  215 Kč
Nicorette Icemint gum 105 ks 768 Kč
Fypryst spot-on psy a kočky od 89 Kč
Allergodil oční kapky 6 ml 159 Kč
Allergodil nosní sprej 10 ml 169 Kč
Blokurima URO+ 30 sáčků 389 Kč
Gynimun 10 vag. cps  249 Kč
Exoderil krém 15 g 99 Kč
Loperon 2 mg 20 cps 129 Kč
Ibalgin rapidcaps 400 mg, 30 cps 99 Kč
Magne B6 forte 50 tbl 169 Kč
Ibalgin 100 g gel nebo krém 139 Kč
Faktu čípky 20 ks 139 Kč
Herpesin krém 5 g 159 Kč
Biopron forte 30 cps 239 Kč
Mollers omega 3, 250 ml 259 Kč
Acylpyrin 10 tbl 29 Kč

DOVOLENÁ BEZ OBAV
Ecopure hygien. gel na ruce 50 ml  85 Kč
Rychloobvaz Cosmos 
na puchýře od 79 Kč
Rychloobvaz Cosmos 
na kuří oka 6 ks 59 Kč
Repelent predator forte 150 ml  149 Kč
Alfa silver sprej 50 ml  175 Kč
Endiaron 20 tbl 155 Kč
Ataralgin 50 tbl  169 Kč
Analergin 30 tbl 99 Kč
Urinal Akut 20 tbl  309 Kč

BIKEMAX Brno, Masarova 7 
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h, So: 9–12

BIKEMAX Brno, Masarova 7 
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po–Pá: 9–19 h, So: 9–12

LÍŠEŇSKÉ 
CENTRUM 
OBCHODU 
A SLUŽEB

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

DĚLÁME TO  A
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ.

Akce platí do vydání zásob. Dárek k vyzvednutí na pokladně.

Nakupte 

výrobky 

NIVEA a LABELLO 

za 149Kč 

a obdržíte 

dárek.

centrum
Drogerie a domácí potřeby

URBAN SKIN
DETOX

LÉKÁRNA MASAROVA

Po–Pá  8.00–18.00
So  8.00–12.00  

GRILUJEME
OD STŘEDY DO SOBOTY

od 16 do 21 hod
a každou středu i při poledním menu 

(*pouze za příznivéhopočasí)

DOMÁCÍ 
SENDVIČE 
A TORTILY 
inspirované kuchyní 
Anglie, Vietnamu 
nebo Itálie 
po celý červen

NOVÝ STÁNEK 
FIDEL 
s točenou zmrzlinou 
a velkou zahrádkou

DOMÁCÍ LIMONÁDY 
Z ČERSTVÉHO 
OVOCNÉHO PYRÉ 

NOVINKA

*

 RESTAUR
AC
E 

u 
f
id
e
l
a

 602 374 730 
 725 140 090
 U Fidela
www.ufidela.cz

HUDEBNÍ VEČER 
na oslavu začátku léta

sledujte www.ufi dela.cz 
a Facebook U Fidela

DOMÁCÍ 
SENDVIČE 
A TORTILY 
inspirované kuchyní 
Anglie, Vietnamu 
nebo Itálie 
po celý červen

 602 374 730 
 725 140 090

www.ufidela.cz
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„Před dvěma lety jim ulítla střecha, ale dnes se nebojí ani korona-
viru.“ Ondra K., 9. V

Marta se směje. M. S. radostí skáče až ke stropu. Viktor křičí: „Hu-
rá!“ Adam přestal počítat a začíná se radovat s ostatními. Někteří po-
chybují o pravdivosti zprávy. Radost, jásot a veselí. Michal s Robinem 
se  vracejí  s  vynesenými  koši  a  netuší,  co  se  stalo.  „Zavře  se  škola!“  
skanduje celá třída.

Je  10.  března  a  nikdo  netuší,  jak  dlouho  budou  opatření  vydaná 
vládou trvat. Ze začátku se radujeme, že nemusíme do školy, ale radost 
rychle přejde. Nemůže se ven, on-line hodiny a výuka jsou peklo, domácí 
práce  taky  náladu  nezvedají,  a  už  ani  ten  Netflix  nás  před  nudou  
nezachrání.

Ve zprávách nás bombardují zprávami rozsévajícími paniku. V Aus-
trálii došel toaletní papír, v ČR si už nekoupíte trvanlivé potraviny. Čaj 
z toaletního papíru prý 100 % vyléčí Covid. Musíme nosit roušky, musí-
me si desinfikovat ruce – nesmíme se shlukovat. Začíná probíhat panika, 
dlouhé fronty v obchodech, přehnané nákupy. Tohle nejsou prázdniny, 
ale domácí vězení. Nervózní rodiče. Práce a povinnosti. Neustálá kont-
rola. Přetížený internet. Vykoupené kvasnice, za to levný benzín.

Vše se ale pomalu uklidnilo a nakonec to nebylo tak hrozné. Získali 
jsme volný čas, ale přišli jsme o poslední dny se třídou a školní výlety. 
Výuka z domu byla dostačující, až na některé hodiny, v nichž se ukázalo, 
že učitele video na internetu přeci jen nenahradí. Uvědomili jsme si, že 
ve škole máme na výuku větší klid než doma. Nakonec jsme tak větší boj 
sváděli  s  vlastní  vůlí  a  prokrastinací,  než  s  chřipkou  a  s  ní  spojenými  
omezeními. 

Žáci 9. V ze ZŠ Horníkova, 11. května 2020

10.  březen  pro  nás  znamenal  podstatnou  změnu.  Zakázat  žákům  
osobní přítomnost na vyučování zvládne zajistit jedna hromadná zpráva 
informačním systémem a zámek na dveřích.  Jak ale  dál  pokračovat  ve 
výuce z domu bez přímého kontaktu s žáky? To vyžaduje mnohem víc. 
Předchozí „běžný“ stav nekladl  na vyučující  takovou nutnost využívat 
různé  formy  distanční  výuky  jako  nastalá  situace.  Rozjet  proto  celý 
mechanismu  dalo  poměrně  zabrat,  ale  už  24.  března  jsme  mohli  na 

ZŠ Horníkova prohlásit,  že jsme plně on-line.  Od té chvíle jsme začali  
žhavit pomyslné dráty do běla.

Výuka z domu – učitelův sen. Ráno vstane, uvaří si kávu, zapne po-
čítač a podívá se, kolik e-mailů mu přistálo během noci ve schránce. V tu 
chvíli už ale vstávají jeho vlastní děti nebo jiní členové domácnosti, a tak 
zaklapne počítač a jde chystat snídani. Potom zpátky ke klávesnici – vy-
hodnotí úkoly, ve 12.00 místo oběda stráví hodinu videokonferencí a pak 
odpovídá na další e-maily nebo pomáhá vlastním dětem s přípravou do 
školy. Hodiny strávené u počítače, díky nimž začne vážně uvažovat nad 
investicí do pořádné ergonomické myši, tak prokládá péčí o své nejbližší. 
Večer,  když se okolo něj rozhostí  klid,  začne chystat další  výuku. Toto 
období  ale  přináší  i  jiná  pozitiva,  než  jen  větší  míru  času  stráveného  
s rodinou.

Hlavním přínosem je  rozvoj  informační,  resp.  počítačové  gramot-
nosti. Až se totiž věci vrátí do standardního režimu a učitel opět stane 
před svou třídu, bude tentokrát vyzbrojen znalostí IT nástrojů, které se 
mu v mimořádném stavu osvědčily a mají šanci výuku zefektivnit. 

Přejeme proto všem učitelům i žákům a jejich rodičům, aby pro ně 
celé prožité období bylo především zkušeností, ze které je možné vzít si 
to dobré a užitečné. Step

Přesně  dva  měsíce  uplynuly  od  doby,  kdy  
jsme kvůli vládnímu nařízení z důvodu pande-
mie koronaviru uzavřeli  Salesko (11.  března – 
11. května 2020).  Nebyly to prázdniny, ale čas 
na  drobnější  opravy,  malování,  větší  úklidy,  
přípravu prázdninových táborů, reflexi školní-
ho  roku  a  plánování  nového  školního  roku. 
Jako školské zařízení jsme museli čekat na in-
strukci  z Ministerstva  školství,  která  nakonec  
přišla 4. května. Měli jsme pár dní pro rozhod-
nutí, jestli budeme schopni 11. května skutečně 
otevřít. Původní plán na otevření byl 25. května 
s omezením max. 5 dětí na skupinku. Najednou 
se  změnilo  jak  datum  otevření,  tak  i  počet  
účastníků na skupinku (max. 15 dětí). Ale vše 
se nakonec zvládlo a aktivity střediska volného 
času  (SVČ)  Saleska  jsme  mohli  skutečně  po-

stupně  otevírat  od  11.  května.  Fungování  
kroužků  a  aktivit  jsme  prodloužili  do  26.  6.  
2020. Bylo náročné vymyslet, které aktivity dle 
instrukce  můžeme  a  které  nemůžeme  otevřít,  
abychom  dodrželi  všechny  hygienické  poža-
davky.  V posuzování hrálo roli,  jak se jednot- 
livé skupinky budou potkávat, dodržení dvou-
metrových rozestupů, zdravotní rizika vedou-
cích  i  dětí,  vymezení  prostoru  pro  pronájmy,  
(aby  se  nepotkávaly  s  účastníky  programů).  
Byli jsme nuceni vymezit vnitřní prostory pou-
ze  pro  účastníky  našich  programů  a  proná-
jmům vyhradit venkovní prostory hřišť. Kvůli 
požadavku, že vstup je možný jen pro účastníky 
jsme omezili programy pro rodiče s dětmi. Přes 
různá  omezení  programů  jsme  pokračovali  
v natáčení různých inspirativních videí, aby i ti, 
co nemohli přijít, mohli být s námi v kontaktu. 
Aktuální nabídky, inspirace a informace najde-
te  na  našem  webu  (www.salesko.cz).  V  rámci  
křesťanských programů jsme pro účastníky bo-
hoslužeb v Salesku od 22. 3. do 17. 5. pravidelně 
vysílali ve všední den i v neděli na youtube mše 
svaté ze Saleska. S ohledem na hygienická opat-
ření pro SVČ spojené s otevřením jsme se roz-

ZŠ Horníkova

hodli, že do konce srpna v Salesku veřejné mše 
svaté nebudou. Místo nedělní mše v Salesku je 
od 17. 5. ve farním kostele sv. Jiljí ve staré Líšni 
„salesková“ mše v 8.30 hod. Pro duchovní roz-
hovory, zpověď, přijetí svátostí je v Salesku vy-
hrazen  prostor  kaple  se  vstupem  od  dětského  
hřiště.  Stačí  se  osobně  domluvit  na  setkání 
(P.  František  Ptáček,  tel.  731  600  068,  P.  Petr  
Matula, tel. 604 469 235). 

Pomalu se blíží prázdninové tábory a my se 
už  nemůžeme  dočkat.  Plánujeme  19  příměst-
ských táborů a 3 pobytové. Proces uvolňování 
omezení je celkem nepředvídatelný. Je to trošku 
dobrodružství, za jakých okolností budou moci 
tábory být, ale stále nás drží víra, že se tábory 
uskuteční a že je v našich silách dodržet všech-
na  případná  hygienická  opatření.  Věřím,  že  
uskutečnění táborů budou skutečným uvolně-
ním pro všechny rodiny a takovým malým na-
startováním už „normálnějšího nového školní-
ho roku“. Děkuji všem za trpělivost s omezení-
mi  i  za  vaši  podporu.  Těším  se  na  setkání  
s vámi.

Mgr. Petr Matula, SDB, ředitel Saleska 

Po dvou měsících karantény jsme Salesko 
otevřeli aktivitám 
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Zpátky do školy
V pondělí 11. 5. se otevřely dveře naší školy pro žáky 9. ročníků. 

Sami jsme byli zvědaví, kolik žáků se dobrovolně vrátí do školy. Po-
těšilo nás, že zájem o společné vzdělávání byl velký, protože se přihlá-
silo celkem 54 žáků. Ti byli rozděleni do pěti skupin, abychom do- 
drželi  všechna  hygienická  nařízení  a  bylo  tak  dostatečně  zajištěno  
jejich bezpečí. 

Žáci si společně se svými učiteli lámou hlavu nad cvičnými testy 
z matematiky a českého jazyka, které by se mohli objevit u přijíma-
cích zkoušek na střední školy. Termín přijímacího řízení byl přesunut 
na 8. 6. Deváťáci tak mají ještě měsíc na to, aby dohnali nebo procvi-
čili vše, co potřebují. Všem našim žákům držíme palce, ale zároveň 
jsme rádi, že nenechávají nic náhodě.

Mgr. Iveta Rebrová, školní psycholožka 

Škola na dálku
Teď zrovna, když je pan-

demie  koronaviru  a  máme  
zavřenou  školu,  nám  digi-  
tální  technologie  pomáhají  
s učením doma. Máme elek-
tronickou žákovskou knížku 
Edupage, kam nám vyučují-
cí  posílají  úkoly  a  známky.  
Kromě  Edupage  nám  doma  
s  výukou  pomáhají  i  další  
nové  programy.  Se  spolužá-
ky  můžu  volat  nebo  si  psát  
třeba  přes  messenger,  s  vy-  
učujícími máme i vyučování 
na dálku přes aplikaci zoom. 
Spoustu  informací  najdeme  
na  internetu  a  úkoly  může-

Trošičku  zvláštní  konec  zimy  a  začátek  
jara,  nemyslíte?  Ale  nám  všem  ukázal,  

co vlastně v nás dřímá a teprve v této době se 
to mohlo projevit. Možná? Děkujeme? 

Nejsou to jednoduché časy,  ale  konečně 
jsme se naučili trošičku jednodušeji žít. Víc si 
pomáhat, usmívat se na sebe, věnovat se je-
den  druhému,  rodině.  Domácnosti  takto  
uklizené určitě nikdy nebyly, nebudou už asi 
nikdy potřeba ani kuchařky – teda ty knihy. 
Děti  jsme  k  sobě  možná  takto  pevně  často  
netiskli,  nemysleli  na  jejich  potřebu  lásky 
a blízkosti nás dospělých, jejich budoucnost, 
přehodnotili  jsme  svůj  čas,  život  a  někteří 
i  povahové  vlastnosti.  Stejně  tak  tomu  bylo 
i u nás ve školce.

Zavřeno 17. 3. 2020, co teď? Volno? Nebo 
se vrhneme do restů, které školka má? Zvítě-
zilo to druhé. Ze začátku informování rodi-
čů, jak se situace bude možná vyvíjet. Otázky 
k nim, zda ví, jak vzdělávat svoje děti i nadá-
le  v  domácím  prostředí,  pokud  si  nebudou  
vědět  rady,  budeme  tady  pro  ně,  ať  sledují  
webové stránky školy. Tady patří velké podě-

kování panu Janu Kolářovi, který se opravdu 
zapotil, při každodenních změnách, reakcích 
na vládní opatření. Stejně tak i já, jako ředi-
telka školy. Začalo to… úklid všech prostor 
školy,  vyklízení  –  objednání  kontejneru  na  
nepotřebné věci, vyřazení staré elektroniky, 
nakoupení  nové  (notebooky  do  všech  tříd,  
kopírky, aby si děti mohly kopírovat pracov-
ní  listy  a  nejen  ty),  provedla  se  skartace  od  
roku 1999 (tolik úložného místa jsme ve škol-
ce  snad  nikdy  neměly),  vydezinfikování  
všech  hraček,  nábytku  a  prostor  tříd,  nové  
zakrytí  pískoviště  (děkuji  rodině  Petřík),  
oprava  trampolíny  na  zahradě,  nové  pruži-
nové houpačky, úklid celé zahrady, opět kon-
tejner (poděkování panu Ladislavu Kubíčko-
vi). Fakt se celý naplnil a zahrádka opět jarně 
prohlédla.

Jako  dobrovolnice  jsme  hlídaly  děti  
předškolního  věku  v  domácnostech  lékařů,  
kteří  byli  v  „první linii“,  věnovaly jsme po-

ZŠ Novolíšeňská

MŠ Neklež
travinové bance potraviny ze  školní  kuchy-
ně, odvezly jsme staré povlečení do Husy na 
provázku, kde se z něho ušilo nemálo roušek, 
přihlásily  jsme  se  na  pozice  pomocných  sil 
v  domově  důchodců  na  Vinohradech  (zde  
naše služby nevyužili, ale snaha byla).

Pro  zabezpečení  klidného,  bezpečného,  
vládou doporučeného „začátku“ netradiční-
ho  konce  školního  roku,  byly  nakoupeny  
roušky na jedno použití, ochranné rukavice, 
dezinfekce a ochranné štíty (ty nám darovala 
jedna z vysokých škol v Brně). Jsme tedy při-
praveny.

Toto  všechno  bylo  uvolnění  psychické  
zátěže učitelek, ukázalo se, že umíme všech-
ny máknout i fyzicky (děkuji celému kolekti-
vu, bez vás by nic nešlo), ale mohu opravdu 
říct, že školka bez dětí je strašně smutná, ti-
chá a prázdná.

Za mateřskou školu Jitka Kubecová, ře-
ditelka školy, hrdá na to, že žije v České re-
publice,  přející  všem  nový  pohled  na  svět,  
lidi a poslání nás všech. Važme si, prosím, 
jeden druhého.

„Lehké věci ve zdánlivě
těžké době“

me psát třeba do Wordu. Bez těchto nových aplikací by domácí učení 
na dálku bylo hodně složité.

I  když jsme ve spojení jen přes videohovory nebo virtuální vy-
učování,  můžeme spoustu  věcí  probrat  online.  Bez  tohoto  bychom 
museli hledat informace jen v učebnicích, které máme doma, protože 
i knihovny jsou v této době zavřené. 

Určitě si myslím, že s digitálními technologiemi jde domácí uče-
ní dobře. Až přijdeme do školy a vrátí se normální vyučování, nebu-
deme muset tolik dohánět. 

Práce s digitálními technologiemi není ale pokaždé jednoduchá. 
Některé programy se musí instalovat a také se s nimi musíme nejdřív 
naučit správně pracovat. S tím nám teď pomáhají rodiče nebo starší 
sourozenci. 

Digitální svět je úžasný, má hodně možností, lépe se získávají in-
formace, programy nám pomáhají  s učením a domácími úkoly,  ale 
učení ve škole je mnohem lepší. Online vyučování nemůže nahradit 
hodinu ve škole s kamarády a učiteli. 

Vanesa Chico, 8. A
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Inzerce byla nedílnou součástí i starých předválečných Líšeňských 
novin a dá se předpokládat, že zejména ona dala významné finanč-

ní prostředky k tomu, aby noviny v Líšni vůbec vznikly.
Nejprve byl totiž vydáván propagační časopis „REKLAMFILM“ 

(patrně v roce 1929), kde víc jak polovinu místa zaujímaly reklamy 
a tu další část literární příspěvky místních autorů a zprávy z Líšně 
a okolí. Nicméně záhy po druhém čísle se tento z potřeb občanů pro-
měnil v noviny, přesně řečeno v „Časopis reklamní a zábavní“, které 
si čtenář mohl koupit nebo záhy i předplatit.

První dochované číslo, které máme má 12 stran, stálo 50 haléřů 
a  je  pravděpodobně  z  března  roku  1930  a  jeho  motto  v  záhlaví  je:  
„V reklamě síla obchodu – jistý zisk – život“.

Vzhledem  k  tomu,  že  naše  městská  část  umožňuje  líšeňským  
podnikatelům, v  této pro mnohé z  nich nelehké době,  významnou 
slevu  z  ceny  inzerce,  dáváme  zde  možnost  se  inspirovat  a  pobavit  
vtipnými reklamami našich předků s Líšně a Letovic, kde první no-
viny byly tištěny. 

Petra Švehlová

Z pokladu v Líšni – poetika inzerce 
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Spolky a sdružení

Využijte teplého červnového počasí a vyrazte s Lipkou objevo-
vat přírodní skvosty, které máme doslova za humny.

Národní  přírodní  rezervace  Hádecká  planinka  je  jedním  
z nich. Na přírodovědné exkurzi ji pořádně prozkoumáme, přidej-
te se!

V úterý 23. června láká pracoviště Lipky – Kamenná děti i dospě-
lé  na  procházku  po  Hádech.  Tentokrát  se  na  ní  více  zaměříme  na  
zajímavé exempláře rostlin, které zde rostou a taky zdejší populace 

Pomalu se blíží léto a nejen rodiče zajímá, 
zda  se  mohou  spolehnout  na  své  plány.  

Příspěvek v tomto čísle měl být věnován ak-
cím, které líšeňské spolky a kulturní zařízení 
připravovaly na nadcházející léto.

Situace spojená s koronavirem a vládní-
mi nařízeními mi v tento moment neumož-
ňuje rozepsat se. Nikdo totiž s určitostí nedo-
káže říci, co bude. Akce konané v nejbližších 
měsících  organizátoři  zruší  nebo  přesunou  
na jiné termíny. S ohledem na skutečnost, že 
vláda, hygienici i lékaři upozorňují na možný 
příchod druhé vlny onemocnění, by asi bylo 
bezhlavé  vynakládat  úsilí  a  finanční  pro-
středky na  přípravu akcí,  které  možná zase  
nebudou.

Musíme tedy vyčkat, co přinese uvolňo-
vání pohybu osob, které ve větším rozsahu 
začalo  v  první  polovině  května.  Všichni  
doufáme, že se vrátíme do starých dobrých 
kolejí, druhá vlna nepřijde a my se budeme 
moci setkat například na hodech či na fes-
tivalu Líšeň sobě.

Teď  však  již  víme  například  to,  že  akce  
ZPĚV MYŠLENEK A RUKOU, kterou pořá-
dá Ateliér Studánka, je zrušena. Budete-li si 
však  chtít  prohlédnout  díla  líšeňských  vý-
tvarníků, můžete navštívit výstavu na hradě 
Špilberk,  která  proběhne  od  8.  9.  do  31.  10.  
2020. Výstavy se konat mohou.

Pokračovat  můžeme  dobrou  zprávou:  

letní příměstské tábory se s největší pravdě-
podobností konat budou. V březnovém čísle 
jste  se  mohli  dočíst,  na jaké tábory své děti  
přihlásit.  Dovolím  si  připomenout,  o  jaké  
spolky a školky se jedná.

Lesní  mateřská  škola  Mariánka:  s  vý-
jimkou  prvního  termínu  zůstávají  ostatní  
tábory beze změn. LMŠ Zeměkvítek, Lesní 
klub  Divočina,  SPORTCENTRUM  Olga 
(v  prostorách  Kulturního  centra  Líšeň),  
Rodinné centrum Pastelka o.s., Salesiánské 
středisko  mládeže  –  dům  dětí  a  mládeže  
Brno-Líšeň a Rodinné centrum Jasmínka: 
všechny  termíny  i  témata  táborů  zůstávají  
beze změn.

Ráda  bych  ještě  doplnila,  že  vaše  děti  
mohou v létě svůj čas věnovat fotbalu nebo 
tenisu.

Bližší  informace  k  fotbalovým  aktivi-
tám naleznete například na www.coerver.cz. 
Příměstský  kemp  pořádá  v  srpnu  také  SK  
Líšeň. 

Tenisovým aktivitám se děti mohou vě-
novat na kurtech TENIS U LOMU (na konci 
ulice Střelnice) a bližší informace k příměst-
ským  táborům  naleznete  na  www.2treneri.
cz/primestsky-tenisovy-tabor/  nebo  TC-MJ 
LÍŠEŇ  (na  adrese  Novolíšeňská  10)  a  bližší  
informace k příměstským táborům nalezne-
te na www.judatenis.com, nebo volejte na tel. 
číslo: 603 421 212.

Provozovatelé  všech  zmíněných  školek,  
spolků a zařízení v tento moment doufají, že 
tábory proběhnou v plném rozsahu, avšak za 
přísnějších  hygienických  opatření.  Sledujte  
jejich webové stránky pro případ, že by došlo 
ke změnám. 

Nedílnou součástí Líšně jsou státní ma-
teřské  školy,  kde  došlo  k  zásadním  změ-
nám. 

V letošním roce bude každá školka za-
jišťovat  prázdninový  provoz  pro  své  děti. 
V jakém rozsahu a kolik týdnů budou jed-
notlivé  školky  otevřené,  není  v  tento  mo-
ment (12. května – den před uzávěrkou LN) 
s jistotou známo. I tady doporučuji pozor-
ně sledovat weby svých kmenových školek, 
kde budou vyvěšeny aktuální informace.

Ředitelé  školek  a  spolků,  organizátoři  
sportovních a  volnočasových programů vě-
nují  začátkem  května  všechen  svůj  čas 
a energii rozjetí stávajících činností. Pro ni-
koho z nich není jednoduché obratem reago-
vat na měnící se nařízení vlády.

Přeji  všem  mnoho  zdaru,  zejména  pak  
Klubu  seniorů,  který  se  též  pomalu  vrací 
k  „normálnímu“  životu.  Dámy  a  pánové 
z klubu trpělivě vyčkávají dalšího uvolňová-
ní  bezpečnostních  opatření,  aby  se  mohli  
setkávat na svých oblíbených aktivitách.

Martina Rychtářová

Příměstské tábory, provoz školek a letní akce

Hádecká planinka pod drobnohledem

hmyzu. Třeba se nám podaří potkat největšího českého brouka rohá-
če velkého nebo některé z místních druhů chráněných motýlů. Pozo-
ruhodné informace o našich nálezech nám podají právě odborníci na 
botaniku a entomologii, které bereme s sebou.

Začátek exkurze bude v 16 hodin, její konec plánujeme na 18. 
hodinu.

Bližší informace a také přihlášku na akci najdete na stránce
www.lipka.cz/kamenna-kalendar-akci.

Přejeme příjemný začátek léta!
Amálie Čípková, Lipka
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Nová Lesní mateřská škola Envíček v Podolí
přijímá děti pro šk. r. 2020/21 a na letní příměstské tábory.

Den otevřených dveří 26. 6. 2020, 15–18 hod.
Více na www.lmsenvicek.cz • tel. 608 862 580

Koronavirus vzdělávání na Univerzitě
třetího věku MU nezastavil

Testováno na

DĚTECH
Zapni si telku Kuki
a užij si chvíli klidu.

	.netbox.cz
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Univerzita  třetího  věku  Masarykovy  univerzity  myslí  na  seniory 
i  v době pandemie a připravuje pro ně online vzdělávací  aktivity.  

Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání 
seniorů na Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově uni-
verzitě jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově 
nejohroženější skupinu nebezpečí onemocněním COVID-19.

V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kaná-
lu na YouTube. V předem stanovený čas jsou posluchačům U3V vysílány 
přednášky z různých oborů, např. astronomie, dějin umění, ekonomie, 
historie či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly 
nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná se 
např. o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské Ame-
riky, Trénování paměti nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory senioři 
komunikují pomocí video přenosu v reálném čase s možností aktivního 
vstupu do diskuse. Pro seniorskou veřejnost je také na webových strán-
kách Univerzity  třetího věku MU vytvořena sekce pro studium doma,  
kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy,  vzdělávací  materiály a videa 
věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii 
nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v před-
náškových místnostech Masarykovy univerzity. Připravujeme proto také 
kurzy na nový akademický rok, který nás čeká. Přihlašování do těchto 
kurzů  se  uskuteční  od  září  2020.  Zájemci  se  budou  moci  přihlásit  do 
1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do jednoletých 
kurzů Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a Univerzita třetí-
ho věku v Moravském zemském muzeu. Bližší informace o připravova-
ných kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách www.
u3v.muni.cz.

inzerce

inzerce
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tel.: 
544  210 118

mobil:
603 486 467

info@lekhornik.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

Nové vzory letní obuvi. Opalovací pøípravky za akèní ceny. 
Repelenty proti komárùm a klíšśatùm pro vás a vaše mazlíèky.

V nabídce ochranné roušky,
respirátory a desinfekce.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

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 %.
Grafi cké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe 
ve formátu tiskového PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat 
dle vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny inzerce.

Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci 
v hotovosti nebo bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce 
si vyhrazuje právo inzerci odmítnout.
Celkový objem inzerce v líšeňských novinách je pevně stanoven. 
Po jeho naplnění již není možné další inzerci do daného čísla při-
jímat. Doporučujeme proto objednat inzerci co nejdříve.

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.: 605 251 927 v otevírací době

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

 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!

 LÉTO S VODNÍKY – Příměstský tábor u záchranářů na přehradě: zábava, 
vodní záchrana, zdravověda letosvodniky.cz, 722 588 928.

 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.

 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.

 ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

 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.

 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, KOBERCŮ, MYTÍ 
OKEN, PRAVIDELNÝ ÚKLID KANCELÁŘÍ A FIREM. 
Rychlost, kvalita, spolehlivost! Kontakt: www.rtuklid.cz,
tel.: 608 709 595, info@rtuklid.cz.

 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA 
KLÍČ. Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, 
malířské. Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID
Spoleènost  ERDING,  a.s.  se  sídlem  v  Líšni,  Zaoralova  5,
hledá  paní  na  úklid  firemních  prostorù.  Jedná  se  o  práci
na dohodu – dennì 4 hodiny. Nástup od 1. 7. 2020.
Tato práce je vhodná jak pro šikovné a zdatné dùchodkynì, 
tak  i  pro  maminky  na  mateøské  dovolené,  které  si  však
mohou zajistit hlídání v pøípadì nemoci dítìte.
Zájemkynì  se  mohou  hlásit  na  uvedené  adrese,  nejlépe
pøedem telefonicky na è. 511 190 012 nebo 601 510 010.

Tìšíme se na Vás. 



Sport
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Restart  profesionálních  fotbalových  
soutěží  schválilo  v  Praze  v  úterý 

12.  května  grémium  zúčastněných  klu-
bů. Start FNL posvětili všichni účastníci 
s  výjimkou  posledního  celku  tabulky 
Baníku Sokolov. Soutěž tak byla obnove-
na  v  úterý  26.  května.  Konec  základní  
části je naplánován na úterý 7. července. 
O  týden  později  přichází  v  nové  termí-  
nové listině baráž o I. ligu. 

V souvislosti  s protažením termínu se 
ligové  grémium  dohodlo  na  některých  
změnách soutěžního řádu. Předně hostová-
ní mohou být prodloužena ze 30.  6.  až do 
konce  ročníku.  V  Líšni  se  tato  záležitost  
týká Vasiljeva ze Slovácka a trojice zbrojo-
váku Černína, Vintra a Zikla. S prodlouže-
ním  musí  souhlasit  hráči  i  kluby.  Soutěž  
bude  probíhat  bez  diváků.  Dodržovat  se  
musí hygienická pravidla při využívání ša-
ten, sociálního zařízení, stejně tak obsazení 
autobusů při cestě za soupeřem, kdy by měl 
každý pasažér mít pro sebe dvousedadlo. 

Před  obnovením  soutěže  museli  hráči  
absolvovat testy na koronavir. Během června 
si jej zopakují. Otázkou však je, jak postupo-
vat v případě zjištění nákazy. Podle vyjádření 
nelze předem určit rozhodnutí příslušné hy-
gienické stanice. Ta může nařídit karanténu 
třeba jen rodinným příslušníkům hráče, ale 
na  druhé  straně  nejen  celému  mužstvu,  
v němž se  nemoc vyskytla,  ale  i  soupeřům,  
s  nimiž  klub  hrál  i  příslušným  rozhodčím.  
Proto se také probíraly možnosti, které se vy-
skytnout, když se soutěž nedohraje. Pokud se 
Líšeň  neobjeví  na  sestupovém,  či  postupo-
vém  místě,  pak  by  v  každém  případě  měla  
zahájit i příští ročník FNL. Z FNL lze sestou-
pit  jen  v  případě,  že  se  soutěž  dohraje.  Pak  
sestup  nemine  dva  poslední  celky.  Trochu  
podivné rozhodnutí padlo pro případ, že se 
dohraje  pouze  2.  liga.  Pak  by  z první  nese-
stoupilo žádné mužstvo, z druhé ligy by po-
stupoval pouze vítěz. Ligu by tak mělo v ná-
sledujícím ročníku hrát 17 celků, druhou 15 
celků. Připustit v nejvyšších profesionálních 

Amatérské fotbalové soutěže se na ja-
ře  ani  nerozeběhly.  Byly  předčasně  

ukončeny s tím, že platí pořadí po podzi-
mu, přičemž se však nepostupuje, ani ne- 
sestupuje. Podívejme  se,  jak  skončily  lí-
šeňské  týmy  amatérského  fotbalu.  V  zá-
vorce za soutěží je uveden počet účastníků.
DOSPĚLÍ
Muži B:  krajský přebor (16):  1.  TJ Tatran 
Bohunice,  2.  FC  Boskovice,  3.  FC  Sparta  
Brno, 4. SK Líšeň B.
Muži  C:  městský přebor (13):  1.  TJ  Sokol  
Obřany, 2. SK Líšeň C, 3. SK Řečkovice.
Ženy A:  II.  liga (8):  1.  FC Baník Ostrava, 
2. FC Hradec Králové, 3. FC Praha, 6. SK 
Líšeň.
Ženy B:  divize, skupina C (8): 1.TJ Loko-
motiva  Brno-Horní  Heršpice  B,  2.  FC  
Medlánky, 3. TJ Sokol Tasovice, 6. SK Lí-
šeň B.
DOROST

Vláda  České  republiky  změnila  pro  
měsíc květen původní nařízení a tak 

od počátku měsíce povolila tréninky ama-
térských kolektivů za podmínek, platných 
pro  profesionální  fotbal.  Na  hřišti  tak  
mohlo být nejvýše osm hráčů a trenérem. 
Nesměly být využívány šatny se sprchami. 

Od 11.  května  pak rozšířila  možnosti  
sportovní přípravy, v nichž nepřevyšovala 
účast  osob na sportovišti,  včetně hlediště  
stovku. Stále se však nesměly používat šat-
ny  a  sprchy.  Na  sportovištích  musel  být  

U19: moravskoslezská liga (16): 1. FC Vyso-
čina  Jihlava,  2.  MFK  Frýdek-Místek,  3.  FC  
Baník Ostrava B, 9. SK Líšeň.
U18: divize, skupina D (16): 1. FC Vysočina 
Jihlava B,  2.  FC Svratka Brno,  3.  FC Sparta  
Brno, 7. SK Líšeň B.
U17: moravskoslezská liga (16): 1. FC Baník 
Ostrava B, 2. FC Zbrojovka Brno B, 3. FC Vy-
sočina Jihlava, 4. SK Líšeň.
U16: divize, skupina D (16): 1. FK Hodonín, 
2. FC Sparta Brno, 3. FC Vysočina Jihlava B, 
5. SK Líšeň B.
WU19:  II.  liga Morava (4):  1.  FC Vítkovice, 
2. Lokomotiva Olomouc, 3. FC Baník Ostra-
va, 4. SK Líšeň.
ŽÁCI
U15: divize, skupina D (10): 1. FC Sparta Br-
no, 2. 1. SC Znojmo FK, 3. SK Líšeň.
U14:  divize,  skupina D (10):  1.  SK Hanácká 
Slavia  Kroměříž,  2.  Fotbalová  škola  Třebíč, 
3. FC Žďas Žďár nad Sázavou, 7. SK Líšeň.

U13:  sportovní  střediska  mládeže  –  Jih  
(15): 1. 1. FC Slovácko, 2. FK Hodonín, 3. 
FC Zbrojovka Brno, 13. SK Líšeň.
U13B:  městský  přebor  (9):  1.  FC  Svratka  
Brno C, 2. Zbrojovka Brno C, 3. ČAFC Ži-
denice B, 4. SK Líšeň B. 
U12:  sportovní  střediska  mládeže  –  Jih  
(15): 1. 1. FC Slovácko, 2. FC Vysočina Jih-
lava, 3. FC Zbrojovka Brno, 15. SK Líšeň.
WU15:  I. liga Moravy (4): 1. TJ Lokomoti-
va Brno-Horní Heršpice, 2. 1. FC Slovácko, 
3. SK Líšeň.
WU15: městský přebor (13): 1. FC Svratka 
Brno C, 2. TJ Sokol Bílovice nad Svitavou, 
3. FC Medlánky B, 11. SK Líšeň  (děvčata  
hrála v chlapecké soutěži).
WU13:  I. liga Moravy (4): 1. FC Vítkovice, 
2.  TJ  Lokomotiva  Brno-Horní  Heršpice, 
3. 1. FC Slovácko, 4. SK Líšeň.
Startovaly i přípravky, ale u těchto soutěží 
nejsou tabulky sestavovány. (šic)

Tečka za amatérskou sezónou

soutěžích lichý počet ne-
ní  příliš  korektní  roz-
hodnutí.

Debatovalo se o tom, 
jaký počet lidí může být 
na stadiónu v době zápa-
su. Původně zněl požadavek vlády na pa-
desátku,  ale  v  takovém  počtu  by  nešlo  
utkání zabezpečit. Proto už na březen byl 
připraven rozpis pro účast stovky lidí, me-
zi  něž  se  už  nevešli  novináři  s  výjimkou  
třináctičlenného  televizního  štábu.  Poža-
davek  LFA  zněl  na  nejmenší  počet  130  
účastníků, s nímž se předběžně minister-
stvo  zdravotnictví  smířilo.  Při  rozvolňo-
vání  nařízení  bude  od  25.  května  možná  
účast  až  500  účastníků,  včetně  hráčů,  na  
akci. Volná divácká účast není přípustná. 
Při  líšeňských  podzimních  návštěvách  
rozhodnutí  pro  náš  klub  nemilé,  neboť  
v diváckém zázemí  patří  SK Líšeň  druhá  
příčka za Zbrojovkou Brno.

Miloslav Vlašic

Grémium klubů schválilo restart

Uvolňování činnosti amatérů
zachován  odstup  dvou  metrů,  k  dispozici  
musela být nádoba s dezinfekčním prostřed-
kem pro dezinfekci rukou. Trénující sportov-
ci  však  už  nemuseli  mít  roušku  zakrývající  
nos a ústa. Po ukončení tréninku musela být 
provedena  dezinfekce  všech  tréninkových  
pomůcek. 

Všechna družstva  byla  povinna o  orga-
nizaci tréninku informovat výkonného ředi-
tele SK Líšeň Davida Lingera, který jednotli-
vé tréninky povoloval.

Karel Hladiš

Orel, jednota Brno-Líšeň
srdečně zve malé i velké sportovce

(širokou veřejnost) ke hře ping-pongu.
V zahradě Orlovny, Holzova 10 jsou

k dispozici od června do září dva venkovní 
pingpongové stoly k individuální hře

(pálky a míčky vlastní).
Činnost finančně podporuje

MČ Brno-Líšeň.


