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v tomto čísle:

starolískovecký 
zpravodaj
Zápisník starosty

Vážení spoluobčané, 
jak již jistě víte, bylo oficiálně ote-
vřeno „Vícegenerační hřiště“ na 
ulici Bosonožská.  Ostatně, tomu-
to projektu jsem věnoval celý svůj 
článek v minulém čísle zpravodaje. 
Protože jsem při slavnostním otevře-
ní dostal na samotné hřiště velkou 
řadu velmi pozitivních ohlasů, nedá 
mi, abych se k této události ještě 
jednou nevrátil. Stejně tak jako 
k mému minulému článku.
Trošku jsem si v něm asi naběhl. 
Dovolit si napsat, že se mi splnil 
realizací vícegeneračního hřiště 
můj sen, bylo asi troufalé. Prý tu 
ne jsem od toho, abych si plnil ně-
jaké pofiderní sny, ale abych sloužil 
občanům. Dokonce se celý úřad 
z hlasitého projevu jednoho všem 
známého opozičního zastupitele 
dozvěděl že: „Lidi nemají co žrát 
a vy si tu stavíte ze shnilýho dře-
va nějaký drahý a …píp… hřiště“.  
Tak jsme asi podle názoru tohoto 
zastupitele, místo investice do hřiš-
tě, měli nakoupit všem obyvatelům 
lískovce rohlíky a rozdat je? (Což 
sice ani za mák není úkolem radni-
ce, ale někdo si tak asi představuje 
získávání voličských hlasů.)
Tak asi budu muset příště více vá-
žit slova. Psát stroze, bez emocí. 
Úředními formulacemi popisovat 
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jen fakta a své pocity nechávat 
stranou. nebo si na psaní svých 
článků najmout někoho jiného, 
a pak se pod ně jen po depsat. 
Což by, v histo rické lískovecké tra-
dici článků starosty, nebyla žádná 
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nové vícegenerační hřiště už plní účel

Po Dni radnice, který zpříjemnil život staro
lískoveckým občanům v úvodu letošního 
října, přišla takřka po měsíci další akce. Na 
sobotu 7. listopadu bylo totiž naplánováno 
slavnostní otevření nového vícegenerač
ního hřiště, které se podařilo dobudovat 
na ulici Bosonožská. 
Stejně jako v předchozím případě se i ten
tokrát organizátorům podařilo zajistit sluš
né počasí – po mrazivých a větrných dnech 
se  teplota vyšplhala k deseti stupňům, 
což nahrávalo těm, kteří chtěli nové hřiště 
„pokřtít“ sportovní aktivitou. Jako hlavní 
doprovodný program byl totiž naplánován 
fotbalový turnaj.
Začátek akce byl organizátory stanoven 
na 14 hodin, ale již před tímto časem se 
začaly shlukovat na nádherném hřišti 
davy zvědavců. Účastníků nakonec bylo 
k několika stům a v drtivé většině se 
všichni netajili spokojeností a neskrblili 
pochvalami. Nejspokojenější byla samo
zřejmě dětská část obyvatelstva, která 
ihned začala zkoušet všechny atrakce, od 
různých prolézacích staveb až po vodní 
prvek – a samozřejmě fotbalové hřiště.
Ani rodiče rozhodně neměli důvod k ne
spokojenosti, ke které jim stačil už výraz 
štěstí na dětských tvářích. I oni rozhodně 
nešetřili uznáním, protože na novém hřišti 
se opravdu povedlo skloubit funkčnost a 
vizuální stránku celého projektu. Počasí 

bylo po celý den slušné a davy se začaly 
rozcházet až s příchodem tmy. To už byla 
dávno minulostí  slavnostní  zahajovací 
ceremonie a přestřižení pásky, skončil 
i  turnaj v kuličkách a  finišoval souboj 
o fotbalového krále.
Toho se účastnily čtyři týmy – v červe
ných dresech hrající Orel Starý Lískovec 
a spolu s nimi trio týmů v bílých – K.D.P., 
Špilberk a výběr Fanklubu Komety Brno. 
Ti byli oděni v nejslušivější dresy, ani to 
jim ale nakonec nestačilo k lepšímu než 
poslednímu místu.
Turnaj byl otevřen zápasem mezi Orlem 
a K.D.P. „Domácí“ byli po většinu utkání 
aktivnějším týmem, ze začátku je ovšem 
srazila vlastní branka. Dokázali sice otočit 
a minutu před koncem vedli 4:3, pak ale 
dokázal soupeř vstřelit dvě branky a mohl 
se tak radovat z cenné a trochu šťastné 
výhry. Ve druhém zápase výběr Fanklubu 
podlehl Špilberku celkem hladce 3:6. Vítě
zové ihned nastoupili proti K.D.P. a tento 
duel měl hodně napovědět o celkových 
ambicích na výhru.
Špilberk se dostal  rychle do vedení,  to 
ale dlouho neudržel a nakonec po na
pínavém průběhu prohrál 2:4. V dalším 
utkání deklasoval Orel výběr Fanklubu 

v poměru 9:0, čímž bylo rozhodnuto o tom, 
že trofej pro vítěze získá K.D.P. Druhé místo 
vybojovali hráči Orla, kteří zdolali Špilberk 
v ofenzivně vedeném duelu 7:4. Poslední 
zápas se hrál už pod umělým osvětlením. 
Výběr fanklubu předvedl heroický výkon 
a v úvodu druhé půle vedl 3:1, pak ale 
začaly aktivně hrající borce opouštět síly 
a tým K.D.P. nakonec potvrdil titul výhrou 
6:3. O trofej se zasloužil výtečně chytající 
gólman Robin Krutil, v poli pak nastoupili 
Filip Hastík  (s devíti brankami nejlepší 
střelec  turnaje), Michal Jimramovský, 
Martin Lísal a Marek Kopčan. 
Po slavnostním předání poháru se spor
tovci odebrali k nutnému občerstvení, už 
za úplné tmy se pak odehrál symbolic
ký vrchol příjemného dne – vypouštění 
ohni vého balónu. Ten dlouho svítil  na 
lískoveckém nebi, až pozvolna zmizel 
zrakům spokojených účastníků akce. Až 
poté hřiště definitivně osiřelo a mohlo si 
po náročném dni  také odpočinout. Do
jem z dobré věci ale přetrvá  rozhodně 
déle než onen  jeden den. Ten úspěšně 
korunoval náročnou snahu a od první 
listopadové soboty mohou být děti zase 
o něco šťastnější.

podpis

novinka. Jenže, to bych nebyl já. 
nechci být studeným úředníkem 
bez duše a srdce. Své články si 
dál budu psát sám a pokud někomu 
vadí, že jsou upřímnější, čí vice 
citově zabarvené, vůbec se nebudu 

zlobit, když je nebude číst.  
Dovolím si však v této souvislosti 
položit otázku. Co když tento „můj 
sen“ se ztotožnil s přáním většiny 
obyvatel Starého Lískovce? Vždyť 
od oficiálního otevření tohoto hřiš-
tě se na něm doslova „netrhnou 
dveře“.  Takový zájem a tolik dětí 
s rodiči, kteří každý den hřiště na-
vštíví , jsem sám ani neočekával. 
A to bez ohledu na to, že počasí 
již příliš nepřeje. Tušil jsem, že 
hřiště bude hojně navštěvované, 
ale v takovou  „záplavu“ lidí jsem 
opravdu ani nedoufal.  navíc mě, 
kromě nadšených dětí hřeje také 
to,  že si sem již našlo cestu i vel-
ké množství seniorů, kteří se přišli 
podívat a dnes již mnozí hrací prvky 
pro seniory používají. Takže, není 
to ve skutečnosti tak, že se sice 
splnil můj sen, ale že se zároveň 
splnil i sen mnoha obyvatel Starého 
Lískovce?  Zřejmě zas tak pofiderní 
evidentně nebyl…

(Pokračování na str. 2)
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přestože jsme vás již několikrát na stránkách Starolískoveckého 
zpravodaje informovali, stále se množí dotazy na výši ceny domů 
určených k prodeji v naší městské části. navíc jsou záměrně mezi  
nájemci obecních bytů šířeny nepravdivé a zavádějící informace. Znovu 
tedy všem nájemcům bytů v obecních domech určených k prodeji 
sdělujeme, že ceny domů nestanovuje městská část Brno-Starý 
Lískovec. Veškerá pravomoc městské části skončila ve chvíli, kdy 
naše současné zastupitelstvo odhlasovalo opětovné zařazení domů 
do prodeje. cenu a samotný čas předložení nabídky k prodeji  
nemovitosti určuje magistrát města brna a městská část na 
tvorbu ceny, její výpočet a termín podání nabídky nemá žádný 
vliv. V případě, že jste s výpočtem a výší ceny nabízeného domu 
k prodeji nespokojeni, či s ní nesouhlasíte, je nutné se obrátit přímo 
na Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3. 

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta
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vážení nájemci obecních bytů,

Den válečných veteránůkonec bloudění ve starém lískovci
Vážení a milí spoluobčané,
s velkou radostí vám oznamuji, že 
snad už bude konec veškerému 
bloudění v naší městské části. 
V těchto dnech se totiž dokonču-
je tzv. informativní systém, který 
v naší Mč velmi chyběl. Co to ten 
informativní systém vlastně je? Jed-
noduše řečeno, jedná se o umístění 
směrových tabulí s názvem ulic před 
křižovatkami. Pro naše obyvatele je 
tato věc téměř bezpředmětná, ne 
však už ale pro všechny návštěvy 
naší Mč. Jistě mi dáte za pravdu, 
a každý z nás to určitě někdy zažil, 
že není zrovna moc příjemné blou-
dit po neznámých ulicích a hledat 
konkrétní adresu. To by se však 
již mělo zásadně změnit. Možná 
se vám bude zdát tato informace 
málo důležitá, ale pro nás je to ra-
dost dvojnásobná, protože zřízení 
takového systému nebylo zrovna 
lehké. na začátku byla myšlenka 
toto zbudovat, peníze také nebyl 
problém, protože se nejednalo 
o velkou částku. Velký boj nastal 
až s Magistrátem města Brna a 
s Technickými sítěmi a.s. jakožto 
majiteli sloupů veřejného osvětlení, 
na které jsou směrové tabule umís-
ťovány. nebudete mi to věřit, ale 
čas od zmíněné myšlenky po vlastní 
realizaci se protáhl na více než dva 
roky. Přesvědčili jsme se, že peníze 
nejsou všechno. V tomto případě 
bylo důležitější povolení vlastníka 
k instalaci směrových tabulí. Vše 
se ale zdárně podařilo a dnes už 
můžeme tedy odzvonit veškerému 
bloudění.
Z dalších akcí, které bych rád 
zmínil je oprava havarijního stavu 
kanalizačních přípojek domů na 
Mikuláškově náměstí, Osové a také 
na Vltavské ulici. Dle kamerových 
zkoušek, které jsme s nechali udě-
lat po havárii kanalizační přípojky 
domu Vltavská 2, bylo zjištěno, že 
i další tyto přípojky vykazují značné 
poškození a bylo proto nutné zrea-
lizovat jejich opravu. Tyto práce již 

také v nejbližších dnech skončí. 
nic však v naší městské části nejde 
asi bez problémů, a tak například 
po opravě kanalizační přípojky a 
celkovém zapravení na Mikuláš-
kově náměstí 1 došlo k propadení 
chodníku a částečně i zasypaného 
výkopu. Důvodem je kaverna (dutý 
prostor) pod chodníkem v přilehlé 
části zapraveného výkopu. Bude 
proto nutné kavernu odkrýt, za-
sypat a následně znovu zapravit. 
Doufáme, že se vše ještě do konce 
roku stihne. Problémy podobné-
ho charakteru máme ale na více 
místech Mč. Důvodem asi bude 
velmi nekvalitní práce, která byla 
prováděna při stavbě našeho pa-
nelového sídliště a dále pak také 
použití nekvalitních materiálů.
Potěšující zpráva přichází také pro 
obyvatele staré zástavby. Stará pro-
tihluková stěna je již téměř komplet-
ně opravena, a tak snad již bude 
konec nadměrné hlukové zátěži, 
kterou museli tito občané snášet 
z přilehlé dálnice D1.
nezadržitelně se blíží čas vánoc. 
čas, kdy si všichni křesťané na 
celém světě připomínají radostnou 
událost narození Ježíše krista. Tyto 
svátky by měly být časem pohody, 
porozumění a lásky. nenechte se 
vtáhnout do shonu předvánočního 
běsnění, shánění všeho možného 
a zbytečného nervového vypětí. 
Život žijeme jen jednou a je na-
prosto zbytečné tento jeho čas 
promarnit sháněním, nervováním 
se a stresem. raději se zastav-
me, najděme si čas na své blízké 
a na své přátele. na světě není nic 
cennějšího než dobré přátelství, 
láska člověka k člověku a vědomí, 
že nejsem druhému lhostejný, že 
má někdo o mě zájem, že se mám 
vždy o koho opřít.
Přeji vám všem dobrou volbu správ-
né cesty, která vás povede k cíli bez 
zbytečného hledání a bloudění. 

Mgr. Jiří Dvořáček, 
místostarosta

Dne 11. listopadu v roce 1918 skon-
čila 1. světová válka. Ve světě je 
11.listopad již 90 let slaven jako 
Den válečných veteránů. Oslavují 
jej téměř všechny evropské a ka-
nadské státy, také USA. česká 
republika se k této tradici připojila 
v roce 2001. 
V neděli v Mahenově divadle pro-
běhlo slavnostní společenské se-
tkání k 90. výročí Dne válečných 
veteránů. Toto setkání, nazvané 
růže pro válečné veterány, bylo 
spojeno s kulturním programem, 
ve kterém vystoupili : Vojenský 
umělecký soubor Ondráš, Taneč-
ní škola manželů Bartůňkových, 
yvetta Blanarovičová, Pěvecký sbor 
mužáků z Ostrovánek a další. Celým 
programem provázel herec Měst-
ského divadla Zdeněk Junák.
 Účastníci měli možnost prohlédnout 
si historické prapory vojenských 
útvarů z období let 1918 až 1938 
na jižní Moravě a v Brně, ukázky 
historických uniforem Městského 
brněnského střeleckého spolku, 
armády rakouska – Uherska 1914 

– 1918, československých legií 
ve Francii, Itálii a na rusi 1914 – 
1920, československé zahraniční 
armády v letech 1939- 1945 ve 
Francii, Velké Británii, Středním 
Východě a SSSr, zahraničních misí 
armády čSFr z kuvajtu a bývalé 
Jugoslávie, Ačr v zahraniční misí 
ISAF a kFOr.
Slavnostní setkání proběhlo pod 
záštitou primátora statutárního 
města Brna p. romana Onderky 
a ředitele Vojenského zpravodajství 
Ačr generálporučíka Ing. Ondreje 
Páleníka. Součástí oslav a ukázek 
bylo předvedení činnosti autentické 
polní vojenské pekárny na Mali-
novského náměstí před divadlem 
a slavnostní vynesení standart a 
praporu vojenských útvarů města 
Brna v letech 1918–1938.
Slavnostní atmosféra byla protknu-
ta vzpomínkou věnovanou živým 
i mrtvým válečným veteránům. 
Všem těm, kteří neváhali riskovat 
a obětovat své životy za záchranu 
vlasti, za svobodu a demokracii, 
patří obdiv a úcta.

Vážení spoluobčané, 
mezi našimi starolískoveckými občany jsou někteří z nich. Jsou to:

pan Ing. alois fišr – účastník domácího hnutí od 15. prosince 1944 až 
do 5. května 1945 (Partyzánský oddíl Jermak Porošin), zajišťoval tajné uby-
tování, doručoval potraviny… oblast konicko – Drahanská vrchovina
pan viliam ertl – účastník domácího odboje od 8. září 1944 do 10. lis-
topadu 1944, nálepka-Sitno, Slovensko
pan Josef Henek – účastník domácího hnutí od 1. září 1944 do  
24. února 1945, československý partyzán od 25. února 1945 do  
5. května 1945 – držitel válečného kříže 1939, vyznamenání k 60. výročí 
osvobození od prezidenta Putina, vyznamenání od ministerstva národní 
obrany

Všem těm, kteří neváhali riskovat a obětovat své životy za záchranu vlasti, 
za svobodu a demokracii, patří obdiv a úcta. Patří jim poděkování za jejich 
obětavost, statečnost a hrdinství.
Všem, kteří byli ochotni položit to necennější – život. nezapomeneme 
hlavně na ty,  kteří se dnešních dní nedožili.
Pevně věřím a přeji si, aby mladá generace, aby naši potomci nikdy 
nepoznali hrůzy válek a utrpení.

Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka
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Vážení rodiče předškoláků, den zápisu se blíží a naše škola Vám 
chce nabídnout možnost nahlédnout do prostředí, ve kterém Vaše 
dítě stráví svá budoucí školní léta.
nabízíme prohlídku celé školy a dětem možnost zkusit na vlastní kůži, 
co je čeká. Zkusí to Vaše dítě také?
program:
-  plavání 13.30–14.00 (nezapomeňte plavky, čepici, mýdlo, ručník a fén) 
- výuka anglického jazyka – jak se budu učit 14.30–15.00
- práce v edukativní skupince – co to je? 15.00–15.30
- sborový zpěv Zpěváčku – zazpívej si s námi 15.30–16.00
- informační centrum – budu pracovat i s počítačem 15.00–16.00
- sportovní hry – v tělocvičně je nejlíp 16.00–16.30 (cvičky a spor-

tovní oblečení)
 na závěr prohlídka školy 16.30–17.30

V průběhu odpoledne nabídka filmového záznamu školní akademie 
a školního muzikálu „My z Labské“. Možnost konzultace problémů  
se školní psycholožkou 14.00–17.00. Více informací o škole najdete 
na www.zslabska.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.                   

Alena Svobodová, zástupkyně ředitele

Den otevřených dveří  
na ZŠ labská 30.11. 2009

rozhovor s ředitelkou ZŠ bosonožská

Zápisník starosty

(Dokončení ze str. 1)
Chci Vás však všechny požádat 
o to, abyste se k našemu nové-
mu hřišti chovali pokud možno co 
nejohleduplněji. Investice do něj 
opravdu nebyla malá a byla by velká 
škoda, aby místo toho, abychom 
příští rok z jara přidali další prvky 
a hřiště ještě více zlepšili, dávali 
peníze jen do oprav. Toto hřiště je 
záměrně neoplocené a volně pří-
stupné tak, aby nevytvářelo pocit 
jakékoliv uzavřenosti, ale naopak 
vzdušnosti a volnosti. Já jsem si 
osobně prohlédl všechna větší 
po  dobná hřiště v městě Brně a 
opravdu to naše patří v celém městě 
k těm nejlepším. Ale záleží na nás 
všech, jestli takovým i zůstane!  
Pejsky, cigarety, fixy a spreje oprav-
du nechte mimo areál. A pokud 
uvidíte, že někdo si něčeho nevá-
ží a má nezralé a nezdravé chutě 
něco ničit, neváhejte a zavolejte 

městskou policii.  Ať nám to naše 
hřiště vydrží všem společně co 
nejdéle.   
na závěr bych chtěl ještě dodat po-
zdrav paní, která mi napsala celkem 
milý dopis. V něm uvedla, že i ona 
má sen. Opravené schody na Miku-
láškově náměstí. Chci ji říct, že i ten 
její sen se brzy splní. Tyto schody 
sice nejsou ve správě a majetku 
městské části, ale Brněnských ko-
munikaci. Přesto tuto opravu u této 
organizace pravidelně urgujeme již 
přes rok. A pokud vím, oprava již 
ze strany Brněnských komunikací 
začala a záleží jen na počasí, kdy 
bude dokončena. Takže, milá paní, 
věřím, že i vy se brzy projdete po 
nových schodech.  

Přeji vám krásný zbytek barevného 
podzimu

Váš starosta
Vladan Krásný

n Jste v čele jedné z lískoveckých škol, jaký 
je váš vztah k této městské části?
Musím říci, že rodačka nejsem, do Staré
ho Lískovce jsem se ale přistěhovala již 
v roce 1978.

n Tedy tři roky před otevřením školy na 
Bosonožské. Kde jste učila v předchozích 
letech? A jaká je v kostce vaše praxe?
Začínala jsem na Břeclavsku, v Rakvicích. 
Tehdy nebylo  lehké se dostat hned do 
Brna, až posléze jsem přestoupila na školu 
na Labské, kde jsem vyučovala plavání. 
Když se pak otevírala v roce 1981 škola na 
Bosonožské, přešla jsem tam jako učitelka 
tělocviku, což platí až do současnosti. 
Měla jsem k tomu ještě ruštinu, ta se ale 
po roce 1989 přestala vyučovat. Posléze 
jsem se stala zástupkyní ředitele a od roku 
2004 řediteluji.

n Jak se vlastně člověk na ředitelskou 
židli dostane?
Rada města Brna vypíše konkurs, na jehož 
základě se pak vybere dotyčný uchazeč, 
podle koncepce, kterou zvolil.

n můžete nějak v kostce charak-
terizovat vaší školu?
Máme na škole běžné třídy i třídy s výukou 
pro děti s poruchami učení. Snažíme se jít 
s dobou, takže preferujeme výuku jazyků 
a informačních technologií, angličtinu mají 
děti od první  třídy. Dbáme  i na sport, 
jakožto bývalá atletka mohu být hrdá 
na  reprezentanty naší školy v atletice, 
žáci se dovedou prosadit i v uměleckých 
soutěžích. Jsme snad jediná škola, mající 
kroužek fyziky, jeho členové byli k vidění 
i na obrazovce České Televize, konkrétně 

v pořadu Dobré ráno. Pořádáme olympiádu 
pro dyslektiky, usilujeme o titul Ekoško
la. To  je asi  to nejzákladnější, co se dá 
v rychlosti říci.

n Zmínila jste atletiku, jaký k ní máte 
vztah konkrétně?
Byla jsem členkou univerzitního mužstva, 
nic velkého to nebylo, závodila jsem na
příklad na univerziádě sportovců. V sou
časnosti pořádám jakožto předsedkyně 
Okresní rady Asociace školních sportov
ních klubů různé závody a sportovní akce 
pro žáky a studenty brněnských škol.

n Učíte již dlouho, můžete nějak porovnat 
současného žáka s tím předrevolučním?
Určitý posun tu je, dnešní děti se domnívají, 
že spoustu věcí nemusí dělat, že je nebu
dou potřebovat. Vše si najdou na internetu. 
Rozum dostávají až na střední škole, kde 
se mohou specializovat, zaměří se na to, 
co je baví, ale ten všeobecný přehled dost 
podceňují. Podmínky mají samozřejmě 
jiné než dříve, ale když to zobecním, tak 
v každé době se najdou ti, co se učit chtějí, 
a ti, které to nezajímá.

n A co sport? Dříve bývalo obvyklé, že 
drtivá většina dětí nějaký provozovala, byť 
jen po škole na ulici či na hřišti, dnes to 
ale pomalu mizí.
To je pravda. Dříve děti moc jiných mož
ností neměly, dnes je pro mnohé lákavější 
internet či počítačové hry. Pak kupříkladu 
zjistím, že děti neumí skákat přes šviha
dlo, těch, co se věnují nějakému sportu, 
je méně. Je to dáno tím, že mají hodně 
možností,  tehdy byl sport  jedna z mála 
šancí, jak něco dokázat, dnes je to jiné. 

Snažíme se otevírat i sportovní zájmové 
kroužky a zatím se nám je daří naplňovat, 
mnohokrát si ale všimnu, že děti ve tři
nácti letech mají postavu, která odpovídá 
šedesáti. Což je samozřejmě i tím, že se 
nehýbou. Řeknou například, že vrcholový 
sport dělat nebudou, protože to bolí. Dříve 
se přes to děti přenesly.

n Sportovní osvětě by mohlo na pomoci 
kupříkladu i nově otev řené hřiště kousek 
od vaší školy, že?
To hřiště  je nádherné, chystáme se  je 

využít,  jen co se počasí umoudří. Tento 
týden pršelo,  takže  jsme se  tam  ještě 
nedostali. 

n Vítáte osobně podobné akce? Ať už se 
jedná o otevření nového hřiště, či například 
závody v inline bruslení, které proběhly na 
začátku října v rámci Dne rad nice?
S onou akcí jsme i trošku pomáhali, konala 
se před naší školou, žáci se zápolení také 
zúčastnili, byla jsem tedy také přítomna a 
musím říct, že podobné akce samozřejmě 
vítám.

V minulém čísle Starolískoveckého zpravodaje jste si mohli přečíst rozhovor 
s ředitelem Základní školy Labská, panem Strnadem. V dnešním vydání je 
řada na ředitelce Základní školy Bosonožská, mgr. Jaroslava strouhalová. 
I ona nám v krátkém rozhovoru zodpověděla několik otázek.

Halloween na ZŠ bosonožská 

Halloween na ZŠ Bosonožská 
V pátek 23.10.2009 se uskuteč-
nil  na naší škole projektový den 
Halloween. Děti strávily celý den 
v maskách a hned po ránu vyra-
zily na průvod Starým Lískovcem, 
aby všem předvedly svoje krásné 

masky. Poté si ve svých třídách 
vyrobily Halloweenské ozdoby a 
vyvěsily je na stromech před školou. 
Závěr patřil velké Halloweenské 
diskotéce. 

Mgr. Kateřina Horáková
zástupkyně ředitelky
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loučení se zvířátky

V Mateřské škole Labská 7 se naši 
malí školáčci mají stále na co těšit. 
Připravujeme pro ně během celého 
školního roku nejedno překvapení, 
které se vždy vztahuje buď k roč-
nímu období nebo k významným 
událostem roku. Mnohé akce, které 
se v mateřské škole konají se staly 
již tradicí. 
Velmi pěknou a mezi dětmi i rodiči 
oblíbenou společnou akcí se stal 
den, který je nazván „Dýňový den“. 
rodiče se postarali o přísun ma-
lých, větších i obřích dýní a z těch 
pak v určený den ve třídě mateřské 
školy vytvářeli společně se svými 
dětmi a učitelkami rozmanitá a ob-
divuhodná výtvarná díla – dýňové 
strašáky.

Dýňový strašáci nemají nic na práci.
Když je máme před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

Při následující společní akci „Za-
vírání zahrádky“ učitelky rozmís-

tily osvětlené strašáčky ve školní 
zahradě. Děti tancovaly, zpívaly 
a loučily se se zvířátky, které se 
chystají k zimnímu spánku. na 
to obdarovaly zvířátka dobrotami 
a vyprovodily je do jejich pelíšků a 
domečků. následoval lampiónový 
průvod v čele se třemi světluškami, 
které svítily lucerničkami na cestu. 
Světlušky a lucerničky s lampióny 
svítily a všechny dětské oči zářily.
na konec jsme se shromáždili na 
školní zahradě ve velkém kruhu 
a zlatým klíčem zamykli zahrádku.

Zamykám tě zahrádko,
zlatým klíčem na krátko,
zvířátka už jděte spát
a nechte si o nás zdát.

naše malé zpěváčky jsme odměnili 
sladkostmi a všichni jsme si slíbili, 
že se opět sejdeme na jaře a bude-
me se  těšit, až  svoji zahrádku opět 
budeme otevírat.
    

Zdeňka Pevná, učitelka
MŠ Labská 7                                                                      

na konci měsíce října se v naší ma-
teřské škole na ulici kosmonautů, 
uskutečnilo každoroční „dýňování“. 
Tato akce se zde konala již třetím 
rokem a těší se stále větší oblibě. 
Děti si přinesly dýně různých tvarů, 
velikostí a barev. Se svými rodiči 
a s pomocí paních učitelek, děti 
vyráběly strašidelné dýně, kterými 
pak vyzdobily vchod naší školky. 
Mohly si je vyzdobit kaštany, žaludy, 

listy a všemožnými podzimními plo-
dy. Za všechny děti a rodiče bych 
chtěla poděkovat paní ředitelce za 
pěkný nápad dýňování uspořádat. 
rodiče i děti zdobení dýní čím dál 
víc láká. V prvním roce se tu sešlo 
pět maminek s dětmi a letos nám 
málem nestačila jedna třída. Bylo 
to příjemně strávené podzimní od-
poledne. 
 Za rodiče Jana Škorpíková

Ani ty vodorovné. každému řidiči 
přece musí být jasné, že odstavit 
auto tak, že pak „popeláři“ nemo-
hou vyvézt domovní odpad, nebo 
zaparkovat na vjezdu do domu, kde 
zamezí příjezdu sanitky k nemocné-
mu nebo hasičům, je nepřípustné. 
Přesto se to dnes a denně děje. 
Příkladem jsou řidiči na ulici Boso-
nožské, kde vozidla běžně stávají na 
vjezdu do domu, na  kurské, kde 
auta velmi často brání svozu odpa-
dů. Vrcholem je ul. Sevastopolská, 
kde řidiči běžně ignorují dopravní 
značení jak před domy, tak u kon-
tejnerů. A takových příkladů jsou 
v naší městské části desítky.  
Proto Úřad městské části Brno-
Starý Lískovec v průběhu roku po-

žádal správce místních komunikací 
o obnovení žlutého vodorovného 
značení právě na vjezdech do domů 
a u kontejnerových stání v sídlišti. 
Jedná se o vodorovnou dopravní 
značku V 12a – Žlutá klikatá čára, 
která vyznačuje plochu, kde je za-
kázáno stání. 
To pro ty řidiče, kterým to nedá 
sám rozum, že na těchto místech 
se prostě neparkuje. Těm, kteří 
se domnívají, že žluté vodorovné 
dopravní značení je na vozovce 
jen pro barevné zpestření, bude 
Městská policie napříště vypisovat 
prémie v podobě pokut, to aby si 
skutečně každý uvědomil, že do-
pravní značky, ani ty vodorovné tu 
nejsou pro legraci. -nov-

Dýňování

Dopravní značky nejsou pro legraci

Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vašeho předškoláka na

UkáZkovoU HoDInU v 1. třídě,  
která se koná ve středu 2. 12. 2009 v 16.00 hod. 

Výuka AnGLIčTIny již od 1. ročníku. Přijďte se podívat, co Vás příští 
rok čeká! rádi zodpovíme vaše dotazy.

ZŠ BOSOnOŽSkÁ 9   telefon: 547 218 242
Brno-Starý Lískovec   Více na: www.zsbos9.cz

Ukázková hodina 
na ZŠ bosonožská

kJm brno, pobočka kurská 1

vás srdečně zve na výstavu  akvarelů martina Hodka (staré brno, 
vysočina, normandie).
Vernisáž v úterý 1. prosince v 17.00 hod doprovodí svým vystoupením 
vokální kvarteto Flow of Voices. Výstava je přístupná v době provozu 
knihovny a potrvá do 4. ledna 2010.

nové knihy v knihovně:
Monyová: Hříšný kanec, Brown: růžový víkend,  williams: Olžin příběh, 
Vaughan-Hughes: kostnice, Meyer: Hostitel, Saviano: Gomora, Larsson: 
Dívka, která si hrála s ohněm, Muži, kteří nenávidí ženy, Vondruška: Úkol 
pro spolehlivého kata, Pham Thi: Bílej kůň, žlutej drak, Murakami: Sputnik, 
má láska, Steel: Milost, Jakoubková: Dopadlo to špatně-vzali se, Davies: 
Velšanka, kuzneski: Ztracený trůn, roberts: Srdce oceánu, Pawlowská: 
když sob se ženou snídá, Sedláček: ekonomie dobra a zla, Motl: Lída 
Baarová a Joseph Goebbels,  rufo: Pusť mě, ale neopouštěj!, Příhody 
Bořka Stavitele 5, 6, Simpsonovi: komiksový nářez, Hegerová: Mami, 
tati, chceme pejska     
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oslavy v bezbariérových domechŠachový přebor ZŠ labská

Ve dnech 22. a 26. října 2009 se 
uskutečnil na naší škole tradiční 
šachový přebor školy, který zorga-
nizoval vedoucí zájmového kroužku 
a šachový přeborník pan Ing. Točev, 
kterému tou to cestou velmi děkuji. 
Celkově se přeboru zúčastnilo 
40 žáků v 8 družstvech. Přeborní-
kem 1. stupně ZŠ se stalo družstvo 
4. A ve složení J. Sznapka, L. Va-

hala, O. Šustek a M. Hobza. Pře-
borníkem 2. stupně ZŠ se stalo 
družstvo 8. B ve složení P. Jirák, 
T. křivánek, M. kotas, P. Bláha. 
nejlepší hráči postupují do měst-
ského přeboru, kde budou repre-
zentovat jak školu, tak i Mč Starý 
Lískovec.

Lubomír Strnad
ředitel školy

V sobotu 26. 9. 2009 oslavili 
obyvatelé bezbariérových domů 
kosmonautů 17 a 19, na dolním 
parkovišti mezi domy, 30. výročí 
osídlení těchto v Brně prvních domů 
zvláštního určení  pro bydlení zdra-
votně postižených. Za slunného 
počasí, při reprodukované hudbě 
a s občerstvením na grilu, soutě-
žemi pro děti, vzpomněla většina 
současných i  bývalých obyvatel 
domů spolu s hosty z organizace 
invalidů a místostarostkyní Úřadu 
městské části Starý Lískovec, paní  
Mgr. květuší Doležalovou na minulý 
společný život, na práci a obětavost 
žijících i těch, kteří nás opustili. 
Stovka bytů převážně velikosti 
1+kk a 2+kk a 28 bytů 3+1 se 
stala novým domovem a zároveň 
bránou pro vstup do samostatného 
života, zaměstnání i k založení rodi-
ny, k čemuž pomohla i koncepce 
umístění těchto panelových domů 
do blízkosti všech hlavních prv-
ků občanské vybavenosti (pošta, 
poliklinika, samoobsluha, obecní 
úřad i ZDŠ ).

kD organizoval v červnu týdenní 
zájezd do Beskyd na Horní Bečvu 
hotel „DUO“. navštívili jsme Velké 
karlovice – muzeum  dřevěný kos-
telík s krásnou výzdobou. U lidové-
ho řezbáře jsme viděli výrobu úlů 
z kmene stromu, sochy, obrazy. Byli 
jsme v Observatoři na Bílém kříži, 
Grůň, chata Moravia, Staré Hamry 
– pomník Maryčky Magdonové.
Polsko za nákupy, zvonici na Soláni, 
radegast – Pustevny.
V Hrachovci jsme si zakoupili tra-
diční regále. Ve Štramberku na tzv. 
Štramberské trúbě i jejich „štram-
berské uši“ chutnají výtečně.
Měli jsme možnost navštívit mu-
zeum automobilů v kopřivnici a síň 
slávy emila Zátopka. 
V hotelu byl bazén, kterého jsme 
užili, perličkovou lázeň, inhalace. 
Muži si zahráli tenis. 
Přes trochu deštivé počasí se 
vy dařil ke spokojenosti všech. 
S přáteli z Chrlic jsme poseděli 

v Orlovně v Holáskách při hudbě 
skupiny „Forte“. 
Další zájezd byl v září, byli jsme 
v Hornickém muzeu (těžba stříb ra) 
v Příbrami. kostel na Svaté Horě 
– poutní místo, Orlík, Tábor, Chý-
nov, kamenice, Mrákotín, Brno.
Zúčastnili jsme se kladení květin 
k pomníku T. G. Masaryka.
na výstavě v arboretu Lesnické 
a zemědělské školy, okrasné keře 
a dřeviny. 
V „rubínu“ v Žabovřeskách bylo 
vystoupení žáků školy J. Babáka 
a heligonkářů „Moraváci“ ke dni 
seniorů. Zúčastnili se senioři z 29 
klubů z Brna.
3. 10. byla pořádána akce kance-
láře Brno-Zdravé město a kčT-I. 
Brněnská „Pochod všech gene-
rací“. Šli jsme trasu 8 km. 
Teď je před námi ještě čtvrt roku, 
naplánováno máme pár akcí a vy-
cházek.

Za KD Libuše Kozlová

Z činnosti kD – starého lískovce

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na vánoční 
dílny, které se konají ve středu 9.1 2. v 16.00 hodin. 
Přijďte si vyrobit se svými předškoláčky  vánoční dekorace, naladit se   
vánoční atmosférou a také se seznámit s prostředím naší školy. 
Věnovat se vám budou děti  a paní učitelky 1. stupně přímo ve 
třídách. 
Těšíme se na Vás! 
   Základní škola, Bosonožská 9
   www.zsbos9.cz

vánoční dílny pro předškoláčky
vždy společně
Také se vám stává, že se v ka-
belce zatoulá mobil, klíče nebo 
pero? Vyrobte si do kabelky skvě-
lý organizér.

potřebujete:
1 pruh látky 50 cm x 70 cm
nažehlovací výztuž 13 cm x 70 cm
nitě, špendlíky, křída

na rubovou stranu nažehlíme 
výztuž. na delší straně pruh se-
šijeme, obrátíme na líc a začistíme 
kraje. Pruh sežehlíme na polovi-
nu. Sešpendlíme a rozměříme 
si a naznačíme křídou velikost 
šesti kapsiček. kapsy prošijeme a 
řádně v krajích zapošijeme. Ještě 
ze zbytku látky přišijeme poutko 
na klíče. Teď už jen stačí naplnit 
kapsy potřebnými drobnostmi 
a organizér uložit po vnitřním 
obvodu kabelky. klíče, mobil, či 
brýle už hledat nemusíte.

Dílna

V novém čase v r. 1993 přibyla 
i vytoužená zastávka linky auto-
busu s plošinou pro přepravu vo-
zíčkářů. 
rozvinula se a dále úspěšně pokra-
čuje dlouholetá spolupráce s Úřa-
dem městské části, jehož jednotlivé 
odbory  podle svých mož ností vy-
cházejí s pochopením a opravdovou 
profesionalitou vstříc oprávněným 
potřebám postižených obyvatel,  
jak při údržbě bytového fondu, tak 
v odstraňování veřejných bariér, tak 
zejména v řešení palčivých zdravot-
ních a sociálních problémů. 
Pokud jde o odstraňování architek-
tonických bariér, byly v obci např. 
skoseny obrubníky na přechodech  
pro chodce ve všech důležitých 
směrech, aby byl umožněn bez-
bariérový pohyb vozíčkářů, v obou 
domech byly renovovány výtahy 
s ovládacími tlačítky na dosah z vo-
zíků, namontováno automatické 
zapínání a vypínání osvětlení na 
chodbách a schodištích, instalová-
no dálkové ovládání vstupních dveří, 
bez kterého by  imobilní a těžce 
pohyblivé osoby o holích nemohly 
bezpečně dveře otevírat. 
Za těch 30 let, která uplynula, se  
obyvatelé sžili nejen navzájem, ale 
zapadli zcela přirozeně do místní 
občanské komunity, kde mají přá-
telé a známé. Ukázalo se v praxi, že 
nikoliv stranou, daleko od sídliště, 
mimo město v jakési segregaci,  
ale na vhodném místě v kontaktu 
s ostatními je integrované bydle-
ní postižených přínosné jak pro 
ně, tak pro ostatní populaci. To 
ostatně potvrzuje opětovný vznik 
a rozvoj celé současné, občanské 
společnosti.
 nezbývá než si přát , aby i v dalších 
desetiletích naše domy úspěšně 
sloužily svému účelu, aby se v nich 
dobře žilo a pomáhaly dalším jed-
notlivcům k návratu do plnohod-
notného života.  
Za výbor MO Svazu tělesně postiže-
ných domů kosmonautů 17 a 19

předseda: Pavel Slanovodský
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Inzerce
	Znovu otevřené kadeřnictví na Dunajské 41 rozšířené o pánské a dět-

ské a modeláž nehtů akce listopad nové gelové nehty od 390,- kč

	Garáž pronajmu v ul. Točná tel 602783386

	prodám stavební pozemek na rD v Říčanech u Brna, všechny IS, 
přímo od majitele tel. 777872510

	koupím garáž na ul. kyjevská 728 025 699.

	čištění koberců a čalouněného nábytku, tel.: 605 983 853.

	nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků více na www.
pclekce.wz.cz, Jan ryšávka, tel.: 604 535 647, pclekce@centrum.cz

	Dne 29. 11. 2009 bude zahájen prodej vánočních stromků v ob-
jektu DTJ klobásova 34 (bývalé kino)

Zprávy z radniceInformace z usnesení 90. schůze Rady MČ  
Brno-Starý Lískovec ze dne 14. 10. 2009:
– schválila přechody nájemního práva
– schválila výměny bytů
– vzala  na  vědomí  způsob  pronájmu 
bytů č. 23 na ul. Kosmonautů č.o. 9; 
č. 39 na ul. Sevastopolská č.o. 5; č. 7 
na ul. Labská č.o. 31

– schválila  pronájem  bytů  předem  opra
vených – byt č. 12 na ul. Labská č.o. 21; 
byt č. 17 na ul. Mikuláškovo nám. č.o. 3

– souhlasila  s  dodatkem  č.  2  Dohody 
o zabezpečení mzdové agendy

– schválila  navýšení  příspěvku  na  pro
voz  ZŠ  a MŠ Elišky  Přemyslovny  10 
ve výši 10.000,Kč

– schválila dodatek č. 1 na dodání a vý
sadbu stromu

– schválila  smlouvy  o  výpůjčce  mezi 
SmB a příspěvkovými organizacemi

– schválila podání žalob o vyklizení bytů
– schválila rozpočtová opatření č. 45–47
– schválila Plán zimní údržby místních ko
munikací v zimním období 2009–2010

– vzala  na  vědomí  „Aktualizovaný  pro
gram snižování emisí SmB“

– souhlasila  s  ukončením  smlouvy  a 
uzav řením nové smlouvy na pronájem 
části pozemku garážového dvora

– souhlasila s ukončením smlouvy a uza
vřením nové smlouvy na pozemek p.č. 
KN 2791/1

– doporučila ZMČ souhlasit s odkupem po
zemku p.č. KN 659/2 do vlastnictví SmB

– revokovala  usnesení  č.  17/84  ze  dne 
16. 9. 2009 a nesouhlasila s prodlouže
ním termínu odstranění prodejního stán
ku na ul. Kurská a souhlasila s tím, aby 
plocha veřejné zeleně byla uvedena do 
původního stavu na náklady nájemce

– udělila souhlas k nabytí movitého ma
jetkudaru pro ZŠ Labská 27

– schválila a doporučila ZMČ odsouhla
sit výši sazby místního poplatku z uby
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tovací kapacity ve výši 6, Kč/den
– souhlasila s uzavřením smlouvy o náj
mu pozemku

– schválila propojení kabeláže sklepními 
prostorami  domů  do  komunikačního 
systému řídícího systému Teplárny, a.s

– schválila smlouvu mezi s firmou MTc
stav,  s.r.o  na  „Výměnu  předloženého 
schodiště  a  oprava  vstupní  podesty 
v bytových domech na ul. Kurská č.o. 
2, 4, 6, 8, Kyjevská č.o. 1, 3“

– souhlasila  s  předloženou  studií  „Pře
stavba bývalých jeslí na ul. Labská na 
služebnu Městské policie „s tím, že již 
během první etapy bude podél příjez
dové komunikace vybudován chodník

– schválila  smlouvu  o  poskytnutí  dota
ce z rozpočtu JMK pro potřebu JSDH  
BrnoStarý Lískovec

– souhlasila  s  výběrem  zhotovitele  na 
rekonstrukci  sociálního  zařízení  v  ZŠ 
Bosonožská 9 firmou Milan Katrnožka

– schválila předložený návrh novely Trž
ního  řádu  a  požaduje  změnu  v  části 
platné  pro  Starý  Lískovec  –  vyřazení 
lokality č. 20 na p.č. 2405/78

– souhlasila s nákupem fotbalových míčů 
jako  propagačních  předmětů  MČ  pro 
TJ Tatran

Informace z usnesení 91. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 21. 10. 2009:
– jmenovala  pana Vladana Krásného  čle
nem konkursní komise v řízení na mís
to ředitele/ky ZŠ Bosonožská 9

– souhlasila se zrušením nabídkového ří
zení na provedení  „Rekonstrukce stře
chy  objektu  IOV  na  ul.  Kurská  č.o.2“ 
a souhlasila s vyhlášením nového na
bídkového řízení

– souhlasila  se  zadáním  zakázky  kom

plexní studie „Zateplení a výstavby eva
kuačních  výtahů  v  bytových  domech 
zvláštního určení Kosmonautů 17 a 19“

Informace z usnesení 92. schůze Rady MČ  
Brno–Starý Lískovec ze dne 29. 10. 2009:
– doporučila ZMČ souhlasit se sepsáním 
splátkového  kalendáře  na  uhrazení 
dluž né  částky  na  nájemném  a  služ
bách nájemci bytu č. 38, ul. Sevasto
polská č.o.5

– nedoporučila  ZMČ  souhlasit  se  zříze
ním věcného břemene k pozemku p.č. 
2712  zajišťující průjezd a průchod

– neschválila  vyplacení  finanční  částky 
ve  na opravu bytového jádra v bytě č. 
14, Mikuláškovo nám. č.o. 1

– souhlasila  s  se  snížením  nájemného 
o 8 % na dobu určitou 1 rok za užívání 
objektu na ul. Oderská č.p. 260

– vzala  na  vědomí  uzavření  smlouvy 
o nájmu bytu č. 26 na ul. Kosmonautů 
č.o.23

– souhlasila s tím, aby pro realizaci „Vý 
měna vstupních dveří  do domu v by
tových domech na ul. Labská č.o. 29, 
31, 33, 35, 37 a výměna prosklených 
francozských  stěn  v  1.  nadzemním 
podlaží  na domech na ul. Labská č.o. 
29, 31, 33“ byl vybrán uchazeč IDEAL 
OKNO, s.r.o

– souhlasila s tím, aby na realizaci „Pro
vedení oprav v bytě č. 13 ve 3. podlaží 
domu  č.o.8  na  ul.Kurská“byl  vybrán 
uchazeč Šustr Vratislav

– doporučila ZMČ prodej bytového domu 
na ul. Vltavská č.o. 19 včetně okapo
vých chodníků

– schválila podání návrhu na výkon roz
hodnutí vyklizením bytu č. 13, ul. Se
vastopolská č.o. 5

– vzala na vědomí žádost firmy SOMARO 
CZ, s r.o. a souhlasila s tím že smluvní 
pokuta vůči zhotoviteli dětského hřiště 

nebude požadována a schválila doda
tek  č.  2  ke  smlouvě  na  realizaci  dět
ského dopravního hřiště

– schválila text odpovědi na OD MmB – 
vymezení  místních  komunikací,  které 
lze využít ke stání vozidel jen po zapla
cení ceny

– souhlasí  s uzavřením smlouvy na do
dávky elektřiny – Vícegenerační hřiště 
Bosonožská

– schválila plán zimní údržby chodníků, 
schodů a cest pro pěší v zimním obdo
bí 2009–2010

– souhlasila se skácením dřevin
– schválila  pro  zajištění  zimní  údržby 
chod níků, u kterých přechází odpověd
nost  za  schůdnost  v  zimním  období 
na vlastníka těchto komunikace firmu 
Ager, spol. s r.o.

– schválila rozpočtová opatření č. 48–53
– schválila  neinvestiční  náklady  na  jed
noho žáka pro žáky z cizích obcí

– schválila  zadávací  dokumentaci  na 
„Re konstrukci MŠ Bosonožská 4 – ka
pacita“ a oslovení firem

– schválila  navýšení  příspěvku  na  pro
voz ve výši 150 000, Kč pro MŠ Kos
monautů 2

– schválila  podání  žaloby  o  vyklizení 
bytu č. 26, ul. Kyjevská č.o.3

– schválila  firmu  IZOPOL  pro  „Rekon
strukci  střechy  objektu  IOV  na  ul. 
Krymská č.o.2

– schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o díle 
„Vícegenerační hřiště Bosonožská“

– doporučila ZMČ doplnit do přílohy vy
hlášky SmB o regulaci provozu výher
ních automatů ul. Kurská č.o.5

Informace z usnesení 93. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 6. 11. 2009:
– schválila rozpočtová opatření č. 54–58
– schválila firmu PS Brno pro akci „Rekon
strukce MŠ Bosonožská 4 – kapacita“

– souhlasí s uzavřením smlouvy o připo
jení k distribuční soustavě E.ON – Ve
řejné prostranství u polikliniky“

Junák - svaz skautů a skautek čr 
středisko Starý Lískovec Brno si Vás dovoluje pozvat na

aDventní akaDemII
s programem od těch nejmenších až po roverský

12. 12. 2009 od 17 hod.
v bohunické orlovně, Hraničky 5

Při malém občerstvení shlédnete jak scénky,
tak i malou ukázku z naší činnosti.

Dne 28. 11. 2009 pořádá oddíl volejbalu žen TJ SOkOL Starý Lískovec

sportovní ZábavU
k tanci a poslechu hraje skupin MAJA. Zábava se uskuteční v sokolovně 
TJ Sokola St. Lískovec, Máchalova 4., začátek v 19.00 hod. Cena 
vstupného 80,- kč. Za sportovní oblečení máme pro Vás překvapení. 
Stoly číslovány. Občerstvení zajištěno. 
Těsíme se na Vaši návštěvu. Oddíl volejbalu žen


