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Vážení spoluobčané, výhledově 
stojíme před zásadním roz-

hodnutím, které ovlivní valnou 
většinu z nás všech, převážně však 
motoristy. Hovořím o rezidentním 
parkování.

Jistě víte, že o rezidentním par-
kování se v Brně vede debata již 
10 let. Postupem času se hovořilo 
o různých systémech, o tom, jak si 
samy městské části budou moci 
nastavit nejen cenu, ale i vyme-
zený čas a další kritéria. Nakonec 
vedení města přijalo jednotný sys-
tém platný pro celé území města 
Brna. Městské části si tedy nemo-
hou nastavovat jednotlivá krité-
ria a mohou pouze rozhodnout 
o tom, zdali se k danému závaz-
nému systému připojí, či nikoliv.

Jsem si plně vědom toho, že toto 
rozhodnutí, zda se k systému rezi-
dentního parkování připojíme nebo 
ne, je potřeba prodiskutovat s Vámi, 
občany naší městské části. 

Proto naleznete v tomto čísle 
Starolískoveckého zpravodaje 
(str. 5) první základní informace 
o systému rezidentního parko-
vání. Současně najdete i odkaz 
na webovou anketu, kde můžete 
vyjádřit svůj názor, zda souhlasí-

te nebo nesouhlasíte se 
zavedením rezidentní-
ho parkování ve Starém 
Lískovci a najdete tam 
i  prostor na případné 
Vaše dotazy či připo-
mínky. Těm bychom se 
věnovali zase v dalších vydáních 
zpravodaje. Samozřejmě, až bude 
možnost a situace dovolí, připraví-
me i veřejné projednání, abychom 
si s vámi mohli některé náležitosti 
vyjasnit i osobně.

Někdo může položit otázku, 
proč chceme spustit tuto debatu 
už teď. Je k tomu několik důvodů. 
Poté, co se „modré zóny“ začaly ze 
samého středu města rozšiřovat 
směrem k okrajovým částem, se 
situace s parkováním tam, kde re-
zidentní parkování není, neustále 
horší. Konkrétně naše městská část 
je nárazníkovou zónou pro veške-
rou dopravu od Prahy a je dnes 
zcela běžné, že mnozí mimobrněn-
ští si svá auta odloží třeba na celý 
týden u nás a do města pokračují 
MHD. Navíc, počet aut těch, kteří 
nemají ve Starém Lískovci trvalé 
bydliště neustále narůstá.

Dalším důležitým argumen-
tem je to, že v případě našeho 

Zápisník starosty

Pečovatelská služba  
pro Brno-Starý Lískovec

Pečovatelská služba pro Starý Lískovec v současné době již nesídlí na 
ul. Lipová 31, ale na ul. Vojtova 7 (min. sociální pracovníci). Věci pro 

klienty vyřizuje paní Ivana Ševčíková, telefon 771 121 146. Je ochotná 
klienty navštívit, zjistí, jak na tom jsou sociálně, mentálně a finančně 
a v případě, že potřebují i jiné služby, pomůže se zajištěním. Obědy pro 
ně přímo řeší pečovatelská služba. Obědy pro samostatně fungující 
klienty řeší komerční vývařovny Máj a Kocourek – na ty dá paní Ševčí-
ková klientům telefonní číslo. Každý případ je individuální a posuzován 
sociálním šetřením, zhodnocením situace a získáním podrobnějších více 
informací od samotných klientů.

Mgr. Renata Kuklínková, Vedoucí odboru sociálního, 
školství a kultury ÚMČ Starý Lískovec

X. zasedání Zastupitelstva městské části Starý Lískovec se přesouvá 
z původního termínu dne 10. března 2021 na dobu po předpoklá‑
daném ukončení nouzového stavu, a to na středu 7. dubna 2021. 

Jednání zastupitelstva přeloženo na duben

V souladu s usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření 
s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hodin do odvolání 
jsou na Úřadu MČ Brno ‑Starý Lískovec zavedeny úřední hodiny:
Pondělí a středa 8 –11 a 12 –17 hodin.

Aktuální úřední hodiny ÚMČ Starý Lískovec

kladného rozhodnutí ne-
dojde k zavedení ihned. 
Chce to řadu příprav 
a na ty je minimální čas 
cca dva roky. Teoreticky, 
pokud bychom se letos 
rozhodli kladně, „modré 

zóny“ by se začaly zavádět nej-
dříve na konci roku 2023, spíše 
až 2024. Velmi důležité je i  to, 
že Nový Lískovec se již kladně 
rozhodl a  v období 2022–23 
rezidentní parkování zavádí. 
V  Bohunicích sice ještě roz-
hodnutí nepadlo, ale já osobně 
jsem přesvědčen, že po zavedení 
„modrých zón“ v části Brno-střed 
u hranic s Bohunicemi jim nic 
jiného ani nezbude. 

Proto jsem přesvědčen, že je 
ten nejvyšší čas, abychom si v naší 
městské části ujasnili, jakou cestou 
se vydáme. A jak jsem už uvedl 
výše, považuji za naši povinnost 
znát vaše názory, tedy názory 
občanů s trvalým bydlištěm ve 
Starém Lískovci.

Dovolte tedy, abych vás ještě 
jednou požádal o hlasování v naší 
anketě. Po vyhodnocení vašich 
odpovědí vás budeme informovat 
nejen o výsledcích ankety, ale také 
i o všech dalších záležitostech, kte-
ré se budou k případnému zave-
dení rezidentního parkování vázat.

Přeji vám co nejbližší příchod 
jara a hlavně hodně zdraví

Váš starosta Vladan Krásný
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V dubnu nás čeká blokové čištění. Nezapomeňte přeparkovat

Velikonoční program farnosti 
Brno-Lískovec

Po zimě jako vždy přichází jaro a společně s ním také nastává čas na 
vyčištění ulic od nánosů posypového materiálu a další špíny. Řidiči by 

tak měli dávat pozor na sdělení na přenosných dopravních značkách, které 
kvůli průjezdnosti dočasně změní možnosti parkování před vašimi domy.

Při blokovém čištění v městské části Brno -Starý Lískovec budou umis-
ťovány značky B29 (Zákaz stání) a také značky IZ 8a (Zóna s dopravním 
omezením) a IZ 8 b (Konec zóny s dopravním omezením), v souladu 
s opatřením obecné povahy po projednání návrhu projektové doku-
mentace PČR DI podle § 19a Zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 
komunikacích.

Značka ZÓNA označuje oblast (část obce apod.), kde platí výstraha, 
zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky 
nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunika-
cích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se 
jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek 
vhodným nápisem nebo symbolem (v našem případě je zde uvedena 
ulice, datum a čas). Značky jsou umístěny dle projektu dopravního 
značení (blokového čištění), který naleznete na webových stránkách 
Starého Lískovce, případně je do projektu dopravního značení možno 
nahlédnout na Odboru všeobecném ÚMČ Brno -Starý Lískovec, Oderská 
4, 625 00 Brno, dveře č. 216 nebo č. 223, vždy v úřední dny, v pondělí 
a ve středu od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin.

Informace o termínech blokového čištění jsou pravidelně zveřejňovány 
na úřední desce, ve Starolískoveckém zpravodaji, na webových stránkách 
Starého Lískovce, popř. v aplikaci Brněnských komunikací, a. s. (v této 
aplikaci nelze vyznačit některá parkoviště a úseky vozovek)

Rozpis čištění vozovek v kompetenci Brněnských komunikací - čištění 
jaro proběhne dne 9. 4. 2021, čištění podzim 10. 11. 2021. Čistí se pouze 
ZÁKOS (Labská, Dunajská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).

Pravidla odtahů při blokovém čištění
Rada města Brna odsouhlasila úpravu schváleného postupu při od-

tazích vozidel při blokovém čištění, změna se týká:
 – úhrady odtahů zajišťuje pro Statutární město Brno společnost Brněn-

ské komunikace;
 –  informace o manipulaci s vozidlem bude umístěna na předmětné 

vozidlo po vrácení vozidla na místo odtahu;
 –  Městská policie Brno bude při odtazích přítomna dle svých kapacitních 

možností;
 –  služba bude zabezpečena jak společností Brněnské komunikace, tak 

prostřednictvím subdodavatele
Rada města Brna rovněž schválila cenu za technický úkon, zpětný odtah 

v místě ve výši 1.500 Kč vč. DPH prováděný dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Technický 
úkon znamená, že odtahované vozidlo bude naloženo na odtahové 
vozidlo, které odjede z místa provádění blokového čištění na jiné vhodné 
místo v okolí, počká se na provedení čištění (nebo složí toto vozidlo a po 
provedení čištění se vozidlo opět naloží a převeze zpět na původní místo) 
a vozidlo se opět složí zpět na původní místo.

Blokové čištění bude provedeno vždy v časovém rozmezí 9.00–17.30.

Blok č. 1 – termín čištění 6. 4. 2021: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, 
Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. 
vnitroblok (Mikuláškovo nám. 10–13 × Vltavská 2–8) vč. parkoviště před 
domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská parkoviště nad 
tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská × Osová, parkoviště 
Osová nad trolejbusovou točnou.
Blok č. 2 – termín čištění 7. 4. 2021: Osová 2–8 vč. vnitrobloku (Osová 
2-8 x Mikuláškovo nám. 1-4) vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Du‑
najská 1–5, 7–15, 17–25, 27–35, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, 
parkovišť u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Květná neděle 28. 3. 2021 – mše svaté v 7.30 hod. a v 10.00 hod.
Zelený čtvrtek 1. 4. 2021 – mše svatá v 18.00 hod.
Velký pátek 2. 4. 2021 – velkopáteční obřady v 15.00 hod.
Bílá sobota 3. 4. 2021 – od 9.00 do 17.00 hod. otevřen kostel k návštěvě 
Božího hrobu a od 21.00 hod. slavnostní mše svatá
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. 4. 2021 – mše svaté v 7.30 hod. 
a v 10.00 hod
Velikonoční pondělí 5. 4. 2021 – mše svatá v 7.30 hod.

Vše probíhá za dodržování stávajících protiepidemických opatření. Pro 
účast na kterékoliv mši svaté je nutné se přihlásit na farních webových 
stránkách farnostliskovec.cz. Nedělní mše svaté v 10.00 hod i během 
velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) budou 
přenášeny živě Televizí Junior (odkaz na farních stránkách v sekci Ohlášky).

P. Jaroslav Rašovský, farář

Blok č. 3 – termín čištění 8. 4. 2021: U Hřiště vč. zálivů pro parkování 
vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. 
parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Bosonožská vč. zálivů pro parkování 
vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komunikace k MŠ Bosonožská, 
Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.
Blok č. 4 – termín čištění 9. 4. 2021: Oderská 12–1 vč. zálivů pro par-
kování vozidel a parkovišť, Oderská × Dunajská spojnice ulic, Sevas‑
topolská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů 
parkoviště, odstavné plochy a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.
Blok č. 5 – termín čištění 12. 4. 2021: Ul. Kroupova obě komunikace, 
Jemelkova pouze parkoviště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina 
Ševčíka, Šoustalova.
Blok č. 6 – termín čištění 13. 4. 2021: U penzionu parkoviště, Herma‑
nnova, Svah, Příčky vč. parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, 
Máchalova, Pšikalova, Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, 
Kosmonautů vč. zálivů pro parkování vozidel.
ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS (uvedeny v jednotlivých blocích), 
Akademická vč. parkoviště, Bítešská, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, 
Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová, komunikace na Ostopovice.

Lucie Honzová, odbor všeobecný ÚMČ Starý Lískovec
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Zápisy do základních škol pro školní rok 2021/22
V březnu začalo vydávání přihlášek 
na základní školy v Brně. Níže najdete 
všechny potřebné informace k zápisu 
k povinné školní docházce pro školní 
rok 2021/2022. Vzhledem k neustále 
se měnící pandemické situaci a vy-
hlášeným opatřením vlády k ochraně 
obyvatelstva před onemocněním CO-
VID-19 jsou přichystány různé varianty 
formy zápisů.

Pro aktuální informace sledujte prosím webo-
vé stránky jednotlivých škol a web zapisdozs.
brno.cz.

Zápis do základních škol v Brně 
probíhá ve třech fázích:

1. Vydávání žádostí – přihlášek
1. 3.–30. 4. 2021
V uvedeném období lze žádost získat třemi 
způsoby:

a) Elektronické vydání žádosti na internetové 
adrese zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf nebo

b) Vyzvednutí v základní škole – Na každé ZŠ 
ve dnech stanovených řediteli jednotlivých škol 
během výše uvedeného období nebo

c) Osobní vyzvednutí na Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, 
Dominikánské nám. 3 – v úřední dny v pondělí 
a ve středu od 8 do 17 hodin.

Kontakty: Mgr. Irena Hudcová: 
hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181
Mgr. Dagmara Hanáková: 
hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179

Důležité informace
Po vygenerování žádosti o přijetí získáte 

jedinečný číselný identifikátor, který zajistí ano-
nymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů nebudou do systému osobní 
data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemu-
síte v této fázi ZŠ kontaktovat. Pokud nemáte 
přístup k internetu a chcete přihlášku získat 
na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, 
kam chcete svoje dítě přihlásit.

Pro získání žádosti některým z výše uve-
dených způsobů musíte znát číslo pojištěnce 
(dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdra-
votního pojištění.

2. Sběr žádostí – přihlášek
1. 4.–30. 4. 2021
Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době 
od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých zá-
kladních školách. Konkrétní hodiny v rámci 
tohoto období určí ředitel(ka) školy a zveřejní 
obvyklým způsobem.

Informujte se na adrese: zapisdozs.brno.cz 
o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe 
odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Podání žádosti: Podle § 37 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí 
k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo 
ústně do protokolu anebo v elektronické po-
době. Přihlášku je tedy možné doručit násle-
dujícími způsoby:

 – do datové schránky školy (každá škola má 
svou datovou schránku),

 – e -mailem s uznávaným elektronickým pod-
pisem (nelze jen poslat prostý email!),

 – poštou,
 – osobní podání (v případě osobního podá-

ní žádosti zákonným zástupcem dítěte je 
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, 
aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu 
pohybu osob v prostorách školy).

 – Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných 
technických prostředků (např. e -mailem bez 
uznávaného elektronického podpisu, telefa-
xem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany 
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše 
uvedených způsobů.
Zastupuje -li dítě jiná osoba než jeho zákonný 

zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila 
své oprávnění dítě zastupovat. Pokud škola 
vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí 
jejich doložení prostou kopií dálkovým způso-
bem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových 
dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který 
vede evidenci obyvatel.

Tímto způsobem můžete dítě zapsat – podat 
žádost i do více ZŠ.

Neúplně vyplněná žádost, která nebude 
v termínu stanoveném ředitelem(lkou) školy 
doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z při-
jímacího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona 
může zákonný zástupce dítěte písemně požá-
dat do 31. května kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní 
docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo 
duševní vyspělosti dítěte.

3. Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu
Po celou dobu řízení můžete na webových 
stránkách zapisdozs.brno.cz sledovat průběh 
přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto 
můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího 
řízení věnujte prosím v těchto dnech pozor-
nost Vašemu emailu, který jste základní škole 
poskytli ke komunikaci s Vámi.

Zákonným zástupcům bude dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž 
budou informováni odpovědným pracovní-
kem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na 
základě údajů poskytnutých v žádosti:

 – telefonicky,
 – prostřednictvím SMS,
 – e -mailem,
 – písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 
odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných 
zástupců dětí, které budou k plnění povinné 
školní docházky na dané škole přijaty.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zá-
kona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje 
žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů pod přidě-
leným jedinečným číselným identifikátorem 
s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy 
o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání 
rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území 
statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad 
Jihomoravského kraje.

Důležité termíny ve Starém 
Lískovci

Podoba zápisu se bude odvíjet od aktuál-
ní epidemiologické situace, proto průběžně 
sledujte dění na konkrétní škole například 
prostřednictvím webových stránek jednot-
livých škol nebo na www.zapisdozs.brno.cz. 
Zápis se uskuteční buď ve škole za přítomnosti 
předškoláků (motivační + formální část) nebo 
bez osobní přítomnosti dětí ve škole (pouze 
formální část).

ZŠ Labská 27
www.zslabska.cz, email: skola@zslabska.cz
Termín podávání žádostí: 8.–9. dubna 2021, 
nejpozději do 30. 4. 2021

ZŠ Bosonožská 9
zsbos9.cz, e ‑mail: info@zsbos9.cz
Termín podávání žádostí: 8.–9. dubna 2021, 
nejpozději do 30. 4. 2021

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10
www.zspremyslovny.cz,  
e ‑mail: skola@zspremyslovny.cz
Termín podávání žádostí: 6.–9. dubna 2021, 
nejpozději do 30. 4. 2021
7.30-16.00

Spádovost základních škol ve Starém Lískov‑
ci (pro účely zápisu do 1. třídy ZŠ)

V souladu se školským zákonem plní žák po-
vinnou školní docházku v základní škole zřízené 
obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 
obvodu, v němž má žák místo trvalého poby-
tu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný 
zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádo-
vou školu. Ředitel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu a žáky 
umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 
nebo ve školském zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči, a to do výše povoleného počtu 
žáků uvedené ve školském rejstříku. 

(Pokračování na str. 4)
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Přemýšlíte někdy, jakým způsobem 
máte zabezpečený svůj domov? A jaká 
další opatření byste mohli udělat, abys-
te se ještě lépe chránili před nechtě-
nými návštěvníky?

O bezpečí našich domovů se musíme přičinit 
zejména vlastní iniciativou. Záleží přede-

vším na nás, koho si do svého domova pustíme 
a jak svůj domov zabezpečíme. Ačkoliv systém 
represe a trestní spravedlnosti určitě hraje dů-
ležitou úlohu při zajišťování bezpečí občanů, 
existuje mnoho opatření, která můžeme (a měli 
bychom) udělat my sami.

I přesto, že v  loňském „covidovém“ roce 
zaznamenala policie méně případů trestné 
činnosti než v roce 2019, evidují policejní sta-
tistiky 165 525 skutků. Je to sice o téměř pětinu 
trestných činů méně než v roce 2019, nicméně 
pořád jde o číslo poměrně vysoké. Krádeže 
spáchané vloupáním do bytů, domů a dalších 
objektů se na celkovém nápadu podílí 12,5 %. 
To znamená více než 20 tisíc útoků na naše 
domácnosti a další objekty.

Na webových stránkách https://kriminalita.
policie.cz, můžete průběžně sledovat vývoj 
kriminality v lokalitě, ve které žijete. I to pro 
vás může být motivací pro rozhodnutí zda a jak 
zlepšit zabezpečení svých domovů.

Zpravidla 30 % pachatelů překonává násilím 
dveře a 15 % vniká do objektů oknem. Nejčastě-
ji pachatelé překonávají rámy, křídla a zárubně 
oken a dveří (27%). Následují je visací a lankové 
zámky (13%). Zhruba na stejno vyjdou útoky 

na cylindrické vložky a skleněné výplně oken 
a dveří (10%).

Policie disponuje podrobnou analýzou evi-
dovaných vloupání a způsobů, kterými jsou 
spáchány. A právě z nich vychází i preventivní 
doporučení, která se snaží strážníci a policisté 
veřejnosti prezentovat.

Prevence kriminality ale není jen o tom jak 
zvýšit obtížnost překonání mechanických nebo 
elektronických zabezpečení bytů a domů, ale 
i tom, jak dalece je veřejnost všímavá, rozhodná 
a informovaná. Jak dalece dokáže spolupraco-
vat s policií a jak dalece si dokáží lidé v soused-
ství být nápomocni.

Je váš dům BEZPEČNOU 
ADRESOU?

Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně 
definovali základní doporučení pro bezpečné 
bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základ-
ní doporučení realizovat, je možné od brněnské 
městské policie získat certifikát a označení domu 
logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmí-
nek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven 
všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, 
elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě 
jsou, odpovídaly základním doporučením.

Základní doporučení pro BEZPEČNOU AD-
RESU najdete na webových stránkách Městské 
policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji 
můžete získat v sídle Preventivně informač-
ního oddělení Městské policie Brno na ulici 
Bauerova 7, (areál Riviéra – vedle koupaliště). 

Více informací o zapojení do projektu a získání 
certifikátu na telefonu 548 210 035 nebo na 
e -mailu: luboslav.fiala@mpb.cz.

Luboslav Fiala, 
preventivně informační oddělení MP Brno

V následujících měsících budeme ve spo-
lupráci s Městskou policií Brno zveřejňovat 
soutěžní otázky zaměřené na zabezpečení 
domova v rámci kampaně Moje bezpečná 
adresa. Zapojte se i Vy do soutěže o praktic-
ké dárky a odpovězte na soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 1:
Mechanické zábranné systémy (dveře, 
zámky, cylindrické vložky, kování atd.), 
jsou řazeny do RC tříd ‑ 1 až 6. Víte, co 
vyjadřují RC třídy a které z nich jsou do‑
poručené pro zabezpečení bytů a domů?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventiv-
ně informační oddělení Městské policie Brno 
na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné 
odpovědi budou slosovány a výherci infor-
mováni o výhře a způsobu jejího předání. 
Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu 
bytu, knížku příběhů Třetí strana barikády 
nebo užitečnou brožurku Základní dopo-
ručení pro bezpečné bydlení.

Správné odpovědi na soutěžní otázku 
najdete v příštím čísle zpravodaje, nebo na 
webových stránkách Městské policie Brno 
www.mpb.cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory.

Můj domov – moje bezpečí – moje odpovědnost

Zápisy do ZŠ Ukliďme Česko 2021
(Dokončení ze str. 3)
Spádovost škol na území 

statutárního města Brna je 
stanovena obecně závaznou 
vyhláškou statutárního města 
Brna.

ZŠ Labská 27
Dunajská, Karpatská, Labská, 
Mikuláškovo náměstí, Oder-
ská, Osová, U Pošty, ulice Kos-
monautů (do č. 15), Valašská, 
Vltavská.

ZŠ Bosonožská 9
Bosonožská, Irkutská, Jemel-
kova, Klobásova (od č. 41), 
Kroupova (od č. 40), Krymská, 
Kurská, Kyjevská, Palachovo 
náměstí, Sevastopolská, Toč-
ná (od č. 37), U Hřiště, ulice 
Kosmonautů (od č. 17).

Část obce Moravany pro 
žáky 1.–5. ročníku vymezena 

ulicemi: Jabloňová, Krátká, Lís-
kovecká, Luční, Na Rozcestí, 
Pod Remízkem, Švédské kříže, 
U Hájku, V Jámách, Višňová.

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslov‑
ny 10
Čermákova, Elišky Přemyslov-
ny (č. 1–27), Hermannova, Klo-
básova (do č. 40), Kroupova 
(do č. 38), Máchalova, Male-
šovská, Malostranská, Martina 
Ševčíka, Pod Školou, Příčky, 
Pšikalova, Svah, Šoustalova, 
Točná (do č. 33), U Leskavy.

O zápisech do mateřských 
škol budeme podrobně in-
formovat v příštím čísle. Prv-
ní fáze zápisu, tedy vydávání 
přihlášek, bude probíhat od 
1. do 30. dubna 2021. Sběr 
přihlášek a  přijímací řízení 
proběhne v květnu. 

Aktuální situace rozhodně není pří-
znivá, zvláště pak k hromadným 

akcím. Jedinou oficiální možností jak 
uklidit Česko tak v následujících týd-
nech zůstávají při dodržení vládních 
opatření individuální či rodinné akce. 
Pro jejich podporu jsme se (i po zkuše-
nostech z loňského jara) rozhodli do-
poručit místním organizátorům zřídit 
místa, kde si jednotliví dobrovolníci 
mohou vyzvednout pytle na odpad, 
tzv. Pytlomaty, doplněné o jednodu-
chou mapku, kde je nejvíce potřeba 
uklidit a kde zanechat sesbíraný odpad. 
Jdete do toho s námi?

Hlavním termínem pro letošní jaro 
je sobota 27. března, ale úklidy mo-
hou samozřejmě probíhat i v dalších 
týdnech.

Přesné umístění „Pytlomatů“ najdete 
na webových stránkách www.starylis‑
kovec.cz, kde budou zveřejněny i dal-
ší informace o úklidu. Zapojte se i Vy 
obyvatelé Starého Lískovce a ukažte 

nepořádníkům, že Vám není lhostejné, 
v jakém prostředí žijete. Proto zveme 
i ty, kteří se této akce zatím neúčastnili: 
přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady. 
Uvidíte, že při práci zažijete i  legraci 
a dobrou náladu.

Lucie Honzová, odbor všeobecný 
ÚMČ Starý Lískovec
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Informujeme o systému rezidentního parkování v Brně
Přesto, že v původních úvahách o rezidentním parkování 
se uvažovalo o tom, že každá městská část si bude moci 
nastavit svůj vlastní systém (ceny a čas), nakonec vedení 
města Brna schválilo variantu, která je jednotná pro celé 
město bez výjimek. Městské části tedy rozhodují pouze 
o tom, zdali se k tomuto systému připojí, či nikoliv. Rozho-
dování tedy čeká i městskou část Starý Lískovec.

Systém rezidentního parkování 
funguje v Brně od roku 2018. 

Regulace se tehdy rozšířila od his-
torického centra směrem k Veveří, 
tedy tam, kde byl s parkováním 
největší a dlouhodobý problém. 
Od té doby se systém rozšiřuje do 
dalších oblastí, připravuje se i za-
vedení v okrajových částech Brna 
(např. v Novém Lískovci má být 
systém spuštěn v roce 2022–23).

Rezidentní parkování nezaru-
čí na sto procent, že zaparkujete 
v přímém okolí svého bydliště, ale 
zásadně tuto pravděpodobnost 
zvýší. V blízkosti centra, kde je 
velká koncentrace vozidel, platí 
regulace parkování po celý den 
(tzv. zóna B). V oblastech, které 
jsou dále od centra, většinou ne-
bývá problém s parkováním přes 
den, ale přetlak nastává, když se 
rezidenti vrací z práce domů. Pro-
to vznikla zóna C, která reguluje 
parkování ve večerních hodinách 
a přes noc, tedy v době od 17 do 
6 hodin následujícího pracovní-
ho dne. Díky regulaci parkování 
ubydou dlouhodobě stojící vozi-
dla návštěvníků, takže nalezení 
volného místa pro rezidenty už 
není záležitostí na desítky minut.

Regulace jen přes noc
V případě zavedení rezidentního 
parkování v městské části Starý 
Lískovec, bude čtvrť spadat do 
zóny C. Princip parkovacího sys-
tému je jednoduchý. Parkovací 
stání budou vyznačena modrou 
barvou a na těch lze v době regu-
lace (tj. v pracovní dny od 17 do 
6 hodin) parkovat pouze s platným 
parkovacím oprávněním.

Rozlišujeme tři parkovací opráv-
nění:

1. Rezidentní oprávnění si 
může vyřídit kdokoliv, kdo má 
v dané oblasti trvalý pobyt (v pří-
padě cizinců přechodný pobyt) 
nebo zde vlastní nemovitost.

2. Abonentní oprávnění je na-
opak určené pro fyzické a práv-

nické podnikající osoby, které 
mají v  dané oblasti sídlo nebo 
provozovnu.

Obě skupiny mají dlouhodobá 
oprávnění, která se vydávají na rok.

Kolik stojí parkovací 
oprávnění

Rezident (cena osoba na rok):
1. vozidlo = 200 Kč 

2. vozidlo = 8.000 Kč

3. a další vozidlo = 12.000 Kč 

Abonent (cena na rok): 
1. vozidlo = 4.000 Kč 

2. a další vozidlo = 18.000 Kč

3. Návštěvnické oprávnění 
platí pro ty, kteří nejsou rezidenti 
ani abonenti a parkování platí po 
hodinách. Platbu je možné provést 
přes mobilní aplikaci ParkSimply, 
online parkovací automat (na 
webu parkovanivbrne.cz) nebo 
prostřednictvím SMS. Fyzické par-
kovací automaty v zóně C nejsou.

Návštěvník: 
20 Kč / hodinu, první hodina je 
zdarma

Vozidlo je nutné registrovat 
i při první hodině zdarma  
(cena = 0 Kč na 60 minut)
V době mimo regulaci se není 
nutné registrovat.
Regulace je v pracovní dny od 
17 do 6 hodin, víkendy ani stát-
ní svátky nejsou regulovány

Benefity systému
Zásadním benefitem je více par-
kovacích míst pro rezidenty díky 
vymístění dlouhodobě stojících 
návštěvníků a „odložených“ vozů 
těch, kteří nemají v městské části 
trvalé bydliště.

Dalším významným benefitem 
jsou volné hodiny pro návštěvy 
rezidenta. Každý rezident (s trva-
lým pobytem nebo vlastník ne-
movitosti v zóně C), bez ohledu 

na jeho věk či vlastnictví auto-
mobilu, může ročně poskytnout 
až 150 hodin parkovacího opráv-
nění (100 hodin ročně je zdarma, 
a dalších 50 hodin lze dokoupit 
za 100 Kč).

Vše vyřídíte online
Parkovací oprávnění si můžete 
vyřídit a následně spravovat z po-
hodlí domova. Stačí si založit osob-
ní stránky uživatele (tzv. OSU), což 
je elektronický účet, přes který mo-
hou rezidenti například udělovat 
parkovací oprávnění svým návště-
vám, prodlužovat své parkovací 
oprávnění nebo dočasně měnit 
registrační značku vozidla, pokud 
je například v servisu.

Osobní stránky uživatele se za-
kládají vyplněním žádosti z webu 
parkovanivbrne.cz a odesláním na 
e -mail parkovanivbrne@brno.cz. 
Po zpracování žadatel obdrží při-
hlašovací údaje. Ačkoliv je OSU 
jednoduchá na ovládání, na webu 
naleznete i podrobný návod na 
jednotlivé úkony.

Nejčastější otázky 
týkající se systému 
rezidentního parkování
Bydlím v pronájmu, mohu si vy‑
řídit parkovací oprávnění?

Pokud máte v pronajatém bytě 
trvalý pobyt, můžete si parkovací 
oprávnění vyřídit.

Jak prokážu právní vztah k vo‑
zidlu?

Právní vztah se prokazuje 
technickým průkazem vozidla, 
kde musí být rezident uvedený 
jako vlastník nebo provozovatel. 
Pokud jde o  služební vozidlo, 
musíte doložit i čestné prohlášení 
zaměstnavatele o svěření vozidla 
i k soukromým účelům (formuláře 
jsou na webu parkovanivbrne.cz ve 

složce dokumenty).
Kdo si může vyřídit volné hodiny 
pro návštěvy?

Volné hodiny jsou určené rezi-
dentům s trvalým pobytem či vlast-
nictvím nemovitosti v dané oblasti. 
Nejsou omezené věkem ani vlast-
nictvím vozidla, takže volné hodiny 
si můžete vyřídit i na vaše děti.

Co když máme v domácnosti 
více vozidel?

Cena za rezidentní oprávnění 
je stanovená na osobu za rok. Po-
kud máte dvě vozidla s různými 
vlastníky či provozovateli, cena za 
oprávnění bude 200 Kč na každé 
vozidlo. Stejné je to i v případě 
manželů. Pokud je manžel v tech-
nickém průkazu zapsán o obou 
vozidel jako vlastník, může si jedno 
z nich na sebe zaregistrovat man-
želka (pokud je vozidlo ve společ-
ném jmění manželů). Doloží navíc 
jen oddací list a cena bude opět 
200 Kč za každé vozidlo.

Motocykl v parkovacím systému
Motocykly mohou parkovat 

v regulovaných oblastech zcela 
zdarma, je však nutné si na ně vy-
řídit parkovací oprávnění. Postup 
je stejný jako u auta.

Jak se parkování kontroluje?
Parkovací oprávnění je vázané 

na registrační značku vozidla. Mo-
nitoring probíhá prostřednictvím 
speciálních vozidel s kamerami.

Máte nějaké další otázky ohled-
ně rezidentního parkování? Zajímá 
vás, jak celý systém funguje nyní? 
Veškeré další informace nalezete 
na stránce www.parkovanivbrne.cz, 
případně se můžete zeptat na mai-
lu parkovanivbrne@brno.cz.

Redakce s přispěním 
odboru dopravy MMB

Anketa pro občany městské části Brno -Starý Lískovec
Ankety se mohou zúčastnit pouze občané s tr-
valým bydlištěm ve Starém Lískovci. Na webu 
naší MČ www.staryliskovec.cz naleznete odkaz 
na anketu o případném zavedení rezidentního 
parkování v naší MČ. Ankety se mohou zúčastnit 
pouze občané s trvalým bydlištěm ve Starém 
Lískovci. Výsledek ankety není zavazující, jejím 
cílem je zjistit názor našich občanů na případné 
zavedení rezidentního parkování ve Starém Lískovci. 
V anketě hlasujte do 15. dubna 2021.
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Inzerce
 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID 
DOMÁCNOSTI, MYTÍ OKEN (včetně případného sundání a po-
věšení záclon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domácnosti… 
to vše Vám nabízí rodinná firma A -Z HOSPODYNĚ. Zavolejte 
nám na tel.: 792 466 199 – na všem se domluvíme.

 �  SERVIS POČÍTAČŮ a NOTEBOOKŮ, tel.: 608 880 107.
 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, 
email: info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz

 �  Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.
 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní 
desky na míru. Vrba tel.: 603 438 707.

 �  Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, tel.: 776 187 490.
 �  MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, 
sádrokartony, podlahy, elektřina, voda. Živnostníci pro STARÝ 
LÍSKOVEC. Tel.: 606 469 316. Platba hotově = sleva 250 Kč! 
www.maliribrno -hezky.cz

 �DOUČÍM ITALŠTINU! Chcete se naučit zábavnou formou ital-
štinu a dozvědět něco nového o Itálii? Možná i výuka online: 
Whats App, Viber nebo to, co Vám vyhovuje. Tel.: 777 595 892.

 �  Koupím starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený 
k rekonstrukci – jsem přímý zájemce. Tel.: 601 270 860.

 �  Nabízíme kompletní účetní a daňový servis včetně mezd 
všem podnikatelským subjektům. R.T.-TAX, s.r.o., U Leskavy 29, 
Brno 625 00. Tel.: 604 657 152, mail: tichy@rt-tax.cz.

 �  Vyměním státní byt 4+1 v Novém Lískovci za 2+1 nebo 2+kk 
státní. Tel.: 607 780 867.

Tyto bezvadné muffiny s pol-
níčkem si určitě zamilujete. 

Kromě toho, že jsou velmi chutné, 
jsou navíc opravdu snadné. Vše 
lze ručně míchat v jedné misce, 
takže není potřeba žádné speciální 
vybavení. 

Je to dokonalé jídlo nejen ke sní-
dani, ideální je i jako rodinný oběd 
nebo dětská odpolední svačina.

Ingredience: 2 střední vejce, 
170 ml mléka, 75 g rozpuštěného 
másla, 150 g strouhaného čedaru, 
1 nakrájená jarní cibulka, 75 g pol-
níčku nakrájeného, 1/2 červené 
papriky nakrájené na kostičky, 
250 g hladké mouky, 2 kávové 
lžičky prášku do pečiva Bio bez 
fosfátu, 1/2 zeleninové vývarové 
kostky (používám Bio), sůl a pepř 
podle chuti

Jak na to: 1. Předehřejte trou-
bu na 180 °C, vložte do formy na 
muffiny 12 papírových košíčků. 
2. Vejce jemně rozšlehejte ve velké 
misce a přidejte mléko a rozpuště-
né máslo. Vmíchejte strouhaný sýr, 
jarní cibulku, nakrájený polníček 
a nakrájenou červenou papriku. 
3. Nakonec přidejte mouku, prá-
šek do pečiva, sůl a pepř (podle 
chuti) a rozdrťte kostku bujonu 
(tuto přísadu nevynechávejte, 
posouvá chuť muffinu na zcela 
novou úroveň), vše promíchejte. 
4. Směs rozdělte do 12 košíčků 
na muffiny a pečte v troubě po 
dobu 20–25 minut, dokud se ne-
propečou (vyzkoušejte zapích-
nutím špejle, po vytažení musí 
zůstat suchá). Muffiny můžete po 
vychladnutí zmrazit. Rozmrazujte 
jednoduše přes noc a ráno máte 
hotovou snídani. Chutnají teplé, 
právě vytažené z trouby a stejně 
výborné jsou studené. Bezchybné 
jsou se salátem nebo zeleninou.

Taťana Absolínová

Jaro a Velikonoce jsou za dveřmi, a tak 
nesmí doma chybět první jarní výzdoba. 

Letos jsem vyrobila malé kudrnaté ovečky. 
Je to velmi rychlá a snadná velikonoční 
dekorace. Ovečky přilepené na špejli a za-
píchnuté do květináče vám udělají na okně 
velkou parádu.

Co potřebujete: tužší papír (160 g), tuž-
ku, nůžky, lepící pásku a špejle.

Jak na to: ovečku si dvakrát obkreslete 
a vystřihněte. Na střed umístěte špejli a obě 
vystřižené části slepte dohromady.

Sami uvidíte, jak je to jednoduché. Přeji 
pěknou jarní náladu při tvoření.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Velikonoční ovečky

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Společně za Starý Lískovec

V poslední době se naši zastupitelé, čím dál více setkávají s tím, 
že s námi sdílíte vaše problémy a názory, a proto jsme pro 

Vás vytvořili nové možnosti, jak se s námi můžete spojit i v této 
těžké době s omezenými kontakty. Můžete nás kontaktovat 
a komunikovat s námi prostřednictvím sociální sítě Facebook 
na stránce Společně za Starý Lískovec. Nebo nás můžete přímo 
kontaktovat a podělit se o své problémy, názory a návrhy na zlep-
šení prostřednictvím e -mailové adresy spolecnezastaryliskovec@
gmail.com. Budeme rádi za veškeré vaše komentáře a nápady, 
jak zvelebit naší městkou část, které se budeme snažit disku-
tovat a prosadit na konání zastupitelstvech a přímo s vedením 
radnice. Například jsme si plně vědomi problémů s parkováním 
a situace kolem stavby prodloužení linky do Campusu, jež je 
často terčem našich článků, ale pokud je tu něco, co uteklo naší 
pozornosti, prosím neváhejte to s námi sdílet.

Zastupitelé M. Němeček, D. Růžička, P. Šimánek, M. Plch.

Tiskový zákon

Vážení občané Starého Lískovce dovolte mi Vás informovat, že 
v měsíci březnu proběhne slyšení před soudem, na základě 

mé žaloby na radnici, z důvodu porušování tiskového zákona 
a omezování prostorů na příspěvky. Zastupitel P. Hudlík

Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou úpravou.

Gourmet
Velikonoční snídaně
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CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz
Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá ?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Zahoď pozemské starosti
a pořiď si optický internet

od netboxu

Vhodný pro 
videokonference 

a distanční výuku.

Aktivace zdarma, 
zákaznická podpora 

a servis 7 dní v týdnu.

Individuální nastavení 
příchozí a odchozí 

rychlosti internetu.

Internet od Brňáků
pro Brňáky.

Od roku 1998.

539 01 01 01 �  .netbox.cz

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

+

Minus 200? 
To zahřeje!

Akce platí do 31. 3. 2021. 

www.nordictelecom.cz

Máme pro vás hřejivou slevu 200 Kč 
po 3 měsíce na stabilní Nordic internet 
na doma. Navíc bez závazku! 
A ještě i Nordic TV na měsíc zdarma. 
To je pohoda :)

Překvapivá volnost

Jste senior a Vaše 
paměť už není jako 
dříve? 
 
Koho hledáme?  

Do výzkumu na Masarykově univerzitě hledáme 
dobrovolníky ve věku 60+ se subjektivními 
stížnostmi na paměť, které jsou výraznější než 
u jejich vrstevníků. 

Co Vám účast ve studii přinese? 

V rámci výzkumu provedeme vyšetření 
kognitivních schopností (paměť, pozornost apod.), 
magnetickou rezonanci mozku a 
několikanásobnou neinvazivní mozkovou stimulaci 
zaměřenou na zlepšení kognitivních schopností. 

Za účast ve studii Vám vyplatíme 500 Kč.  

V případě zájmu o účast nebo další informace nám 
pište či volejte: 
pupikovam@gmail.com 
+420 549 498 313 
+420 549 497 643 

Jste senior a Vaše 
paměť už není jako 
dříve? 
 
Koho hledáme?  

Do výzkumu na Masarykově univerzitě hledáme 
dobrovolníky ve věku 60+ se subjektivními 
stížnostmi na paměť, které jsou výraznější než 
u jejich vrstevníků. 

Co Vám účast ve studii přinese? 

V rámci výzkumu provedeme vyšetření 
kognitivních schopností (paměť, pozornost apod.), 
magnetickou rezonanci mozku a 
několikanásobnou neinvazivní mozkovou stimulaci 
zaměřenou na zlepšení kognitivních schopností. 

Za účast ve studii Vám vyplatíme 500 Kč.  

V případě zájmu o účast nebo další informace nám 
pište či volejte: 
pupikovam@gmail.com 
+420 549 498 313 
+420 549 497 643 

www.rybarnajura.cz

PRODEJ ČERSTVÝCH 
SLADKOVODNÍCH RYB

Starý Lískovec směr Ostopovice, 
ul. B. Němcové

PO:  zavřeno 
ÚT:   13–17 
ST–PÁ:  9–17 

SO:  9–12 
NE:  zavřeno 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

 

Plachty 12D
Brno-Nový Lískovec

Tel.: 728 073 643

 
 

Změna adresy 

ordinace

• Gynekologická a porodnická péče
• Sexuologické poradenství (MUDr. Hložková)
• Ultrazvuk prsů
Po
Út
St
Čt
Pá

9–14

8–14
8–13

13–18
13–18 (MUDr. Hložková)


