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Starý Lískovec mohl v minulých
týdnech opět zaznamenat výraz -
ný žákovský sportovní úspěch na
celorepublikové úrovni. A to díky
ZŠ Labská, jejíž žáci se zúčastnili
již tradičního, počtem a kvalitou
zúčastněných velmi prestižního
turnaje základních škol a více -
letých gymnázií v hokejbale s již
dobře známým názvem – HO -
KEJ BAL PROTI DROGÁM, ko -
naném pod záštitou významných
osobností českého sportu, jaký-
mi bezesporu jsou Dominik Ha -
šek a Tomáš Micka.
Družstvo složené převážně z žá -
ků 6. a 7. sportovní třídy, kteří se
jinak věnují intenzivní sportovní
přípravě v ledním hokeji, si do ká -
zalo proklestit cestu dvěma po -

stu povými koly. Vítězstvím na
úrov ni města Brna a posléze
prvním místem v Jihomoravském
kraji si zajistilo účast v celorepub-
likovém finále v Praze. Závěrečný
turnaj s deseti účastníky byl zřej -
mě nejnáročnějším krokem, po
prvním místu v základní skupině
si však chlapci dokázali v semi-
finále poradit výsledkem 4:0 s žá -
ky olomoucké ZŠ. V dramatic -
kém utkání v samotném finále
udrželi vedení 2:1 nad Litvínovem
a získali 1. místo v celém turnaji.
Všem zúčastněným žákům ZŠ
Labská tedy určitě patří naše
uznání za dobrou reprezentaci
nejen své školy, ale i naší obce.

Mgr. Jan  Nizner
učitel ZŠ Labská 27

Žáci ZŠ Labská opět mistry ČR

Milí čtenáři Starolískoveckého
zpravodaje, naše pobočka KJM
Brno na Kurské se zapojila do
celonárodní ankety „Kniha mého
srdce“. V 1. kole dala hlas své
nejmilejší knize spo lečně s p.
starostou Vladanem Krásným
téměř stovka ná vštěv níků knihov -
ny. Nyní, ve 3. kole ankety, máte
možnost vybírat z dvanácti nomi-
novaných titulů. Hlasovací lístky
máme pro Vás opět připraveny!
Kdo svoji oblíbenou knihu te prve
hledá, může si půjčit  ně kte rou
z na šich novinek:
Kubátová: Abstinentka, Nesvad  -
bová: Brusinky, Vaňková: Kdo na
kamenný trůn, Tošnerová: Jak si
vychutnat seniorská léta, Schwar -
zenberg: Knížecí život, Schlink:

Před čítač, Enquist: Ná vrat domů,
Child: Nemáš co ztratit, Van den -
berg: Osmý hřích, Smith: Zlatá
liška, McCaig: Rhett Butler, Clar -
ke: Už zase skáču přes Merde!
Dále upozorňujeme čtenáře na
letní  provoz v knihovně. V čer-
venci a srpnu půjčujeme 2 dny
v týdnu, a to:
pondělí 9–12 13–18
čtvrtek 9–12 13–18
A co hezkého Vás v nejbližší do -
bě čeká? Výstavu fotografií
K. No vákové Tvář Afriky vystřídá
24. června tradiční výstavka
netradičních čtenářských de níků
2. A ZŠ Bosonožská, kterou
můžete shlédnout do 13. srpna.
Přejeme Vám krásné prázdniny
a dovolené a těšíme se na Vás.

Vaše knihovnice

Knihovna informuje

22. května se obyvatelé Do mo va
pro seniory na Mikuláškově ná -
městí probudili do nádher ného,
sluníčkem prozářeného, májo -
vého dne. Pro ty z nich, kteří se
chystali na návštěvu nedalekého
kostela, bylo ráno obzvláště krás-
né. V devět hodin se sešli v hale
domova, odkud následoval pře-
sun na nedaleké stanoviště auto-
busu, ze které ho odjeli na za -
stávku Svah před kostelem. Ti
méně zdatní cestovali Fordem od
brány domova přímo až ke vcho -
du do kostela. Zde již seniory

očekával pan farář Opatřil. S vlíd -
ností sobě vlastní a s dobrou ná -
ladou všech ny přivítal a pozval do
církevního stánku. Pohovořil o his -
torii kostela a přidal i něco ze
současnosti. Poté zasvěceně od -
povídal na otázky přítomných.
Příjemným překvapením pro
všech ny zúčastněné byla účast
pana Hamříka, ředitele varhanní
školy, který proložil slovo a mod  -
litbu pana faráře svojí bri lantní
hrou na varhany a nád herným só -
lovým zpěvem. K příjemným pro -
žitkům patřilo i po zvání do farní
zahrady. Tento pozemek působí
jako bájná rajská zahrada upro -

střed paneláků. Tráva, stromy,
kvě tiny a relativní klid. Člověk
zapomene, že se nachází na síd -
lišti mezi množstvím domů a sil-
nic, po kterých jezdí jedno auto
za druhým. Farní zahrada slouží
k odpočinku farníků, hrají si zde
děti s rodiči a je tu i skautská
klubovna, ve které nachází azyl
místní mládež. Jen neradi od chá -
zeli senioři z tohoto poklidného
místa a ještě dlouho poté, co již
byli zpět v domově, si vyměňovali
svoje nevšední pocity a hovořili
o hlubokých zážit cích z návštěvy
kostela svatého Jana Nepomuc -
kého ve Starém Lískovci. 

Návštěva kostela

Krásné prázdniny 
a hezkou dovole-

nou přeje 
ÚMČ Brno-Starý

Lískovec.
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protože se blíží ko nec
školního roku, oslo -
vuji i naše školá ky.
Každý z nás chodil
(chodí) do školy a od -
nesl (odnáší) si mno -
ho cenných vědo-
mostí, do vedností a
v nepo slední řadě
také zku šeností. 
Během školní docházky pozná
dítě mnoho učitelek(ů), přede-
vším těch výborných s velkým
nasazením pro pedagogickou
práci a dobrým vztahem k dě -
tem. 
Je mnoho rodičů, kteří se
aktivně zapojují do života školy
a nezajímají se pouze o pro -
spěch vlastního dítěte.
Škola klade na děti stále větší
nároky, ale odborníci se ve -
směs shodují na tom, že nejde
o pře těžování dětí. Teď si mno -
hý rodič povzdechne a vzpo -
mene si, jak těžkou aktovku
vlastně jeho po tomek každý
den do školy nosí.
U nejmenších je nejdůležitější
trpělivá pomoc a u těch starších
především důslednost. Každé
dítě je jiné, ale během školní
do cházky všechny potřebují ro -
dičovskou po moc a podporu. 
Kapacita nervového systému
ma lých dětí je větší, než kolik
využijí. Bohužel často neúměr -

né ambice ro dičů mají
za následek nadměr -
né přetěžo vá ní školá -
ků. Nebudu zde popi -
sovat, co vše může ta  -
ková situa ce při nést
(od psy cho so matic -
kých potí ží až po ná -
vštěvu ordinace lé kaře).

Známky by neměly být jediným
měřítkem úspěš nosti a už vů -
bec nelze posuzovat dítě jen
podle školního vysvědčení. A
proč to všechno píši?
Blíží se konec školního roku a
den, kdy ško láci dostávají vy -
svědčení. V tomto období se
setkáváme s informacemi o dě -
tech, které kvůli špatnému pro -
spěchu do žene strach z reakce
rodičů k zoufalým (útěk z domo-
va), někdy i sebevražedným činům.
Každé dítě potřebuje přede-
vším lásku a pocit jistoty. Mělo
by cítit, že i když vysvědčení
nebude od shora dolů samá
jednička, bu dou ho mít máma
s tátou stále stejně rádi, že u
nich má domov a jistotu milující
rodičovské náruče.
Vážení spoluobčané, rodiče,
učitelé a ško  láci, přeji všem
pro sluněné a po hodové prázd-
niny plné pěkných zá žitků a za -
slouženého odpo čin ku. 

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Speciální olympiáda pro dyslektiky

Vážení spoluobčané, milí školáci,

V květnu se na ZŠ Bosonožská
uskutečnil již 4. ročník speciální
olympiády pro dyslektiky, kterou
pořádá naše škola pod záštitou
Pedagogické fakulty MU. V le toš -
ním roce se zapojilo 15 základ-
ních škol z celého Brna. Děti sou -

těžily v tříčlenných družstvech a
plnily úkoly, zaměřené na rozvoj
specifických dovedností, které je
potřeba rozvíjet při nápravě po -
ruch učení. 

Mgr. Kateřina Horáková
zástupkyně ředitelky 

Ve středu 3. června jsme uspořádali na naší škole Akademii s podti -
tulem „Co nás baví, co nás těší…“. Žáci předvedli rodičům a všem
hostům, že je to tanec, zpěv, dramatizace, žonglování, moderování,
angličtina… Děkujeme všem, kteří se na úspěchu akademie
podíleli. 

Mgr. Kateřina Horáková, zástupkyně ředitelky 

Akademie na ZŠ Bosonožská

Vítání občánků Starého Lískovce

Dne 16. 5. 2009 jsme jménem
ÚMČ Brno-Starý Lískovec opět
slavnostně přivítali do života
16 nejmladších občánků naší
městské části. Slavnostní obřad
se konal v prostorách radnice
ÚMČ Brno-Bohunice. Všem na -
ro  ze ným dětem místostarostka
Mgr. Květuše Doležalová, Mgr.
Mar gita Kotásková, p. Mária Lip -
tá ková a Mgr. Blanka Vojtová po -
přáli hodně zdraví, štěstí, lásky a
jejich rodičům mnoho trpělivosti
při výchově jejich potomků. Na
závěr byla každému dítěti předá-
na pamětní knížka a hračka.
Co říci na konec: „Těšíme se na
další narozené občánky a věříme,
že příjmou naše pozvání ke slav -
nostnímu uvítání“. 

kd

Občanské sdružení LOGO pořádá týdenní prázdninové příměstské
pobyty, které se zaměřují na vady řeči. Pobyty probíhají v příjemném
prostředí kliniky LOGO na Vsetínské 20 v Brně.
Věříme, že z naší nabídky si vybere každý.

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 543 420 666,
www.logoped.cz

S přáním krásného léta
tým Občanského sdružení LOGO

Letní pobyty

Lisk06-2009:10-2008zde.qxd 17.6.2009 10:33 Stránka 2



strana 3

www.staryliskovec.cz

Starolískovecké Mladé hody 2009

Při svátku patrona našeho kos -
tela sv. Jana Nepomuckého se ve
Starém Lískovci konají již tradiční
dvoudenní hody. Letos to byly již
desáté hody, které organizuje
Orel – jednota Starý Lískovec.   
Zázemí pro nácviky tanečního
klubu dětí a také pro stárky jsme
jako už obvykle našli v budově
DTJ ve Starém Lískovci. O výuku
Československé besedy stárků a
pásmo lidových tanců dětí se
postarali manželé Jitka (choreo -
grafka) a Mirek Kroutilovi (mistr
tance), pod jejichž taktovkou se
týden po týdnu stávali z dětí
tanečníci. O výuku „tanců u cim-
bálu“se zasloužili Jitka Kalábová
a Pavel Komínek a manželé
Grycovi z folklorního souboru
Javorník 
Předhodový týden jsme zahájili
návštěvou přátel v Boleradicích
v jejich vinných sklípcích. Tradič -
ní předhodovou zábavu uspořá-
dali stárci za účasti  3 rockových
kapel a místní skupiny Eu!burg
opět v sokolovně ve Starém
Lískovci,  jako každý rok přesně
týden před vlastními hody. 

Hodový týden začal středečním
„žádáním“, kdy každý stárek žádá
rodiče své stárky o svolení účasti
jejich dcery na hodech. Někdy
po smlouvání, jindy po splnění
zadaných úkolů, ale nakonec dali
rodiče svým ratolestím souhlas, a
tak se letos sešlo všech 12 párů.
Ve čtvrtek dopoledne vyjeli stárci

podporovaní autem hasičského
sboru pro břízky – májky  a  po
obě dě pak pro hlavní symbol
hodů, vysoký smrk – máju. Za
pomoci hasičů a za podpory
městské policie ve Starém Lís -
kovci ji stárci šťastně dopravili,
tentokrát v dešti, až do Starého
Lískovce.

V pátek odpoledne za velkého
zájmu dětí, mládeže a  dospělých
byla nazdobená  mája  dopravena
na místo určení – k sokolovně.
Stárci letos předvedli při stavění
máje velkou vůli a odhodlání,
když zvládli nemalé technické
problémy, a tak mája, symbol
hodů, byla po náročném boji
postavena až ve 22.45 hodin. 
Starolískovecké hody byly oficiál-
ně zahájeny v sobotu 16. května
odpoledne tradičním požehná -
ním hodů a vína v  kostele sv.
Jana Nepomuckého. Před koste -
lem předal starosta naší MČ
stárkům hodové právo. Tentokrát
začal průvod v dešti, ale ani ten
neodradil spoustu návštěvníků,
kteří se spolu se všemi stárky,
muzikou i pořadateli dočkali na
jeho konci nádherného sluníčka.
Čelo průvodu tvořili zástupci
SDH a Orelské jednoty a letos
poprvé  nesli prapory naší měst-
ské části, SDH a Orlů. Na jed-
notlivých zastávkách se postupně
připojovaly všechny stárky. 

(Pokračování na str. 6)
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Ptáme se našich žáků v hodi -
nách angličtiny. Odpověď na
tuto otázku jsme vyrazili zjistit
s 31 žáky ZŠ Elišky Přemys lov -
ny do Anglie. Zájezd se usku -
tečnil v termínu 10. 5.–17. 5.
2009. Byl zaměřen na výuku
angličtiny rodilými mluvčími a na
po znávání této pro nás poně -
kud vzdálené evropské země. 
Od školy jsme odjížděli v neděli
odpoledne a v pondělí ráno
jsme už byli v Calais, kde jsme
se nalodili na trajekt. Počasí
nám přálo a při příjezdu do Do -
veru jsme se kochali pohledem
na „bílé doverské skály“ na
nejsvrchnější palubě tra jektu. 
Ubytováni jsme byli v anglic -
kých rodinách v přímořském
městečku Hastings. V místní
jazykové škole jsme absolvovali
celkem 9 lekcí angličtiny s míst-
ními lektory. Na závěr výuky
dostal každý účastník od „své -
ho anglického“ učitele certi-
fikát. 

A co všechno jsme viděli? 
Tak tedy: Katedrálu v Can ten -
bury s hr obem Černého prince,
v Has tingsu pašerácké jesky -
ně, staré město a zříceninu hra -
du, vodní hrad Bodiam Castle,
v městečku Battle jsme si pro -
hlédli expozici muzea „Yester -
day´s World“ – jak se žilo v
Anglii v 19. století, pro hlídku

přímořského letoviska Brigh -
tonu, místního Sea Life centra,
královský Royal Pavillion a zá -
bavní molo Palace Pier s mno -
ha atrakcemi a obchůdky. Celo -
den ní výlet do Stonehenge a
Sa lis bury, Seven Sisters a Bea -
chy Head – útesy stejně krásné
jako nebezpečné. 
Poslední den jsme strávili pro -

hlídkou Londýna. A bylo se na
co dívat! London Eye – 135 m
vy so ké vyhlídkové kolo, West -
minster ský most, Big Ben,
Houses of Parliament, West -
min sterské opat ství, Whitehall,
Downing street, St. James´
Park a k Bucking hemský palác.
Pak jsme si prohlédli Traffalgar
square s budovou Národní ga -
lerie, Piccadilly Circus, Leices -
ter square, čínskou čtvrť Soho.
Pak jsme absolvovali prohlídku
sbírek Britského muzea a na
závěr dne jsme ještě zvládli
Covent Garden. 
A na závěr zbývá pouze odpo -
vědět na úvodní otázku. 
Yes, we can speak English very
well!   

Mgr. Eva Hubatková

(Pro zájemce další informace
a fotky z cesty na webových
stránkách školy 
www.zspremyslovny.cz)

Can you speak English?
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Proběhlo poděkování Tříkrálovým koledníkům 2009

V sobotu 9. května 2009 pro -
běhlo po dě kování koledníkům
a dobrovolníkům, kteří se
zúčastnili Tříkrálové sbírky
v roce 2009 ve městě Brně.
Akce se tentokrát konala ve
spolupráci s Českými dráha-

mi, které z brněn ského Hlav -
ního nádraží vypravily par ní vlak
do Lednice. Výletu se zúčastnilo
přibližně 480 koledníků. 
Oblastní charita Brno touto akcí
chtěla poděkovat všem dobro-
volníkům z farních charit a

far   ností, kteří se do letošní Tří -
krá lové sbír ky zapojili. Děku je -
me rovněž Čes kým dráhám,
bez je jichž spolupráce a finanč -
ní po mo ci by toto poděkování
nebylo možné uskutečnit. 
Veškeré informace o Oblastní

charitě Brno a jejích projektech
najdete na webových stránkách
www.brno.caritas.cz. 

Mgr. Pavel Hruban
pastorační asistent 

v OCH Brno

Soutěž v požárním útoku

V sobotu 6. 6. se konala soutěž
v požárním útoku v městské
části Brno-Husovice.
Účastí na této soutěži se záro -
veň bojovalo ve dvou závodech.
SDH Husovice jako již tradičně
pořádalo „Memoriál Ludvíka
Minaříka“ a družstva z okresu
Brno-město, zde také bojovala
v městském kole o postup na
krajské závody, které se letos
budou konat 15. srpna v Břec -
lavi.
Naši městskou část na této
sou těži v ženské kategorii
reprezentovalo družstvo SDH

Starý Lís kovec a v kategorii
mužů SDH Starý Lískovec –
Sport. 
Závody probíhaly dvoukolově,
tzn. každé družstvo mělo dva
pokusy, aby předvedlo, co umí.
Nejdříve startovala kategorie
žen. Naše ženské družstvo se
těchto závodů zúčastnilo po -
prvé. Poc ti vě jsme trénovaly,
ale přesto jsme se potýkaly s
velkou nervozitou. Myslím, že
můžu říct, že se nám oba dva
pokusy vydařily. V pohá rové
soutěži jsme se umístily za SDH
Miroslav na 2. místě a v měst -

ském kole se nám podařilo
porazit naše velké soupeřky
z SDH Bohunice a tuto část
sobotního závodu jsme vyhrály,
čímž jsme si zajistily účast na
krajských závodech.
Jako poslední na start mužské
kategorie nastoupilo družstvo
SDH Starý Lískovec – Sport,
loň ští vítězové a několikanásob-
ní mistři Brna. Oba pokusy i na
těž kém terénu zvládli bez prob-
lémů. Stali se vítězi Memoriálu,
získali putovní pohár a opě-
tovně se stali mistry Brna a
zajistili si postup na krajské

závody.
Doufám, že obě družstva ve
svých kategoriích budou naši
městskou část úspěšně repre -
zentovat a bojovat o postup na
Mistrovství republiky.
Ráda bych také poděkovala
všem členům obou družstev za
snahu, píli a reprezentaci
Starého Lís kovce a svých
sborů. Díky patří také všem,
kteří nám při trénin cích po má -
hají a podporují nás a samo -
zřejmě i našim fanouš kům.

Lenka Brücknerová
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Inzerce

starolískovecký zpravodaj

� Prodám chatu v Jundrově – Pod Jurankou 1+KK+terasa zp. 23 m2

na teras. Pozemku sz 530m2 městský vodovod do chaty cena:
50 000,- Kč. Tel.: 543 247 236.

� Dětské tábory – Sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarnické, 
s flétnou, pro teenagery, minitábory pro rodiče s dětmi 1–9 let tel.:
541 229 122 www.drak.cz

� Mladý doktor hledá byt 3+1 v této lokalitě, tel.: 737 532 350,
hledajicibyt@seznam.cz

� Pronajmu garáž ve Starém Lískovci dlouhodobě. Pozdější odkup
možný. Tel.: 602783386

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

červen 2009

Na letošní prázdniny vám nabízíme poslední
volná místa na těchto táborech:

Pohádkové prázdniny
5. – 12. 7. 2009 
V podhradí zámku Náměšť nad Oslavou, v budově.
Pro děti 6–12let, cena: 2850 Kč.
Kontakt: Martina Sýkorová, sykorova@luzanky.cz,
tel.: 547 223 074.

Pravěké dobrodružství
8. – 15. 8. 2009
Stanový tábor s pohodlným zázemím v budově,
vhodné pro děti, které jedou na tábor poprvé.
Celotáborová hra s pravěkým námětem, zkušení
vedoucí, jako zdravotník jede zdravotní sestra.
Místo konání: Bukovina (u Křtin). Pro děti od 6 do 11
let, cena: 2490 Kč (bez dopravy – děti na tábor a z
tábora dopraví rodiče).
Kontakt: Zdeňka Sitarčíková, sitarcikova@luzanky.cz,
tel.: 724 787 709.

Cestománie aneb Každý den jiná zem (příměst-
ský tábor)
13. – 17. 7. 2009
Výlety z města do přírody, svačinku a jízdenky s
sebou.
Příměstský tábor je určen pro děti od 7 do 13let,
cena: 500 Kč.
Kontakt: Kristýna Marková, email: kisa@luzanky.cz,
tel.: 605 035 256

Brněnské putování (příměstský tábor)
24. – 28. 8. 2009 vždy 9.00–16. 00 hod.
Pro holky a kluky ve věku 6 - 12 let.Zajímavá místa
ve městě Brně a jeho okolí. Cena: 500 Kč. S
sebou: svačinu, pití, 2 lístky na 60 min.
Kontakt: Martina Sýkorová, sykorova@luzanky.cz,
tel.: 547 223 074.

Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na vás
v novém školním roce. 

Zápis do kroužků na školní rok 2009/2010
proběhne v CVČ LINKA ve dnech 7.–9. září 2009
vždy v 15.00–18.00 hodin.

CVČ Linka, Kosmonautů 4 Gourmet

REBARBOROVÝ KOLÁČ
S MANDLOVÝM BEZÉ

Ingredience
150 g změklého másla
125 g cukru
lžíce vanilkového cukru
5 vajíček
150 g hrubé mouky
75 g škrobové moučky
1/2 lžičky prášku do pečiva
600 g rebarbory 
špetka soli
175 g cukru
50 g mandlových lupínků
lžička citronové šťávy
Dortová forma o průměru 26 cm

Jak dlouho?
Pečení celkem 45 minut 
při 180 °C

Příprava 
Máslo utřeme do pěny s cukrem
a vanilkovým cukrem. Oddělíme
bílky a žloutky tří vajíček. Zbylá
vajíčka celá a žloutky postupně
vmícháme do máslové hmoty.
Mouku smícháme se škrobovou
moučkou a práškem do pečiva.
Vmícháme do těsta.
Troubu předehřejeme na 180 °C.
Formu vymažeme máslem. Re -
barboru oloupeme a nakrájíme
na kousky. Těsto naplníme do
formy, povrch poklademe rebar-
borou a lehce vmačkujeme do
těsta. Pečeme 25 minut na
střední příčce trouby.
Z bílků a soli mezitím vyšleháme
polotuhý sníh, přidáme cukr a
šle háme dál, až je sníh pevný.
Vmícháme citronovou šťávu. Bíl -
kový sníh přidáme po 25 mi nu -
tách pečení stěrkou na před-
pečený koláč a to opatrně. Po -
sypeme sníh mandlovými lupín -
ky. Pracovat je potřeba hbitě a
koláč vyndat z trouby opravdu
jen na chviličku. Během dalších
20 minut dopečeme.

Starolískovecké Mladé hody 2009

(Dokončení ze str. 3)

Průvod  ukončili stárci položením
kytice k soše sv. Jana Nepo muc -
kého v ulici Točné. Hodové veselí
se přesunulo v sobotu večer  do
místní sokolovny. K tanci hrála
slovácká dechovka ze Vnorov a
sá lem po celý večer burácel zpěv
stárků. 
Příjemnou atmosféru ho dového
večera navíc obohatili stárci o
Československou besedu, kter-
ou s velkým úspěchem zatančili.

Hody pokračovaly v neděli dopo -
ledne slavnostní mší v našem
kostele za účasti krojovaných
stárků. Odpoledne od 16 hod. si
mohli všichni přijít zazpívat a za -
tančit s cimbálovou muzikou
Vonica z Krumvíře. S napětím se
čekalo na vystoupení malých
tanečníků z našeho tanečního
kroužku, kteří se stali s pásmem
lidových tanců  z Čech a Moravy
ozdobou nedělního podvečera.
Své premiérové vystoupení per-
fektně zvládl i nejmladší z ta -

nečníků – čtyřletý Štěpánek
Šťast ník a také o něco málo starší
Terezka Plšková a Kubík Šťastník,
kteří patří už k těm zkušenějším.
Stárci poté v podvečerních ho -
dinách znovu skvěle zatančili
Československou besedu.
O tom, že Starolískovecké mladé
hody jsou významnou společen-
skou událostí v naší obci s  vyso -
kou kulturní úrovní, svědčí také
účast několika významných osob-
ností – starosty MČ Vladana
Krás ného, místostarostů MČ Kvě -
tuše Doležalové a Jiřího Dvořáč -
ka, duchovního otce Pavla Opat -
řila a zástupců SDH Petra Kouřila
a Michala Pospíšila.         
Na závěr se ještě sluší poděkovat
všem, kteří pro nás tento krásný
zážitek, jímž bezesporu mladé
hody ve Starém Lískovci jsou,
připravili. Zejména Orelské jed-
notě ze Starého Lískovce, která
za podpory statutárního města
Brna a městské části Starý Lís -
kovec tuto akci uspořádala, dále
všem stárkům i stárkám, dětem
a každému, kdo se svou pomocí
a prací, ale i účastí na letošních
Starolískoveckých mladých ho -
dech podílel. Poděkování patří
i našim partnerským organiza-
cím, a to SDH Starý Lískovec,
Sokolům a DTJ.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec 
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www.staryliskovec.cz

Nes�háte splácet a řešíte 
splátky další půjčkou?

ODDLUŽENÍ 
BEZ ZÁSTAVY!
kan. Brno: 608 770 695, 

775 030 420 
kan. Hustopeče: 775 030 420 
www.finance-oddluzeni.eu

Pomůžeme vám vyřešit 
Vaši finanční situaci. 
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starolískovecký zpravodaj červen 2009
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STARÝ LÍSKOVEC, KURSKÁ 7 (vedle supermarketu Albert), Tel.: 547 211 517, 720 215 150, e-mail: happy-baby-land@seznam.cz

letní zahrádka
dětský koutek

příjemné posezení
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STÁČENÁ SUDOVÁ VÍNA, ZÁKUSKY, CHLEBÍČKY, 
MLÉČNÉ – OVOCNÉ KOKTEJLY, KOPEČKOVÁ MLÉČNÉ – OVOCNÉ KOKTEJLY, KOPEČKOVÁ 

ZMRZLINA, ZMRZLINOVÉ POHÁRY, ZMRZLINA, ZMRZLINOVÉ POHÁRY, 
LEDOVÁ TŘÍŠŤ, ALKO-NEALKO NÁPOJELEDOVÁ TŘÍŠŤ, ALKO-NEALKO NÁPOJE

PEČUJTE O NI!

Nabízíme Vám kontrolu jejího stavu za
mimořádnou akční cenu. Prove deme
test těsnosti klimatizačního systému,
zkontrolujeme funkce a tlaky klimati -
zace a změříme množství chladiva.
Všechny práce provedeme přesně
podle předpisů výrobce a použijeme
nejmodernější zařízení doporučené
výrobcem. V případě potřeby doplní-
me chladicí médium nebo klimatizaci
vyčistíme speciálním přípravkem. 

Naše speciální nabídka platí 
pouze do 20. 8. 2009

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

MÁTE VE SVÉM VOZE KLIMATIZACI?
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