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Rozhovor s akademickou malířkou 
Inez Tuschnerovou

Máte nějakou vzpomínku, která 
by se Vám jako první vybavila, 
když si v hlavě přehráváte svůj 
bohatý a pestrý život?
Mám velmi mnoho vzpomínek na 
dětství. Nejdříve se mi asi vybaví 
období, kdy začínal můj kladný 
vztah k hudbě. Můj strýc, ačkoliv 
povoláním advokát, hudbu milo-
val, doma měli dva klavíry, jeden 
dokonce značky Stainway. Často 
pořádal hudební večery. Hodně 
na mne v tomto směru zapůsobil 

i profesor Štědroň, strýc skladatele 
téhož jména. Mimochodem nedáv-
no jsme přemýšleli, proč v Brně 
není s postupující dobou takový 
vztah k hudbě, zejména k Leoši 
Janáčkovi. Důvodem je zřejmě to, 
že lidé k tomu od mládí nejsou vy-
chováváni. 

A to se obecně má za to, že Brno 
patří u nás mezi nejkulturnější 
města.
Brno má vztah k hudbě asi menší, 
než by mít mohlo, což platí celkově 
i pro kulturu. Měla jsem možnost 
jezdit na Ostravsko, málokdo ví, že 
tam mají opravdu vynikající divadlo, 
které se, bohužel, s brněnským 
divadlem asi momentálně nedá 
srovnat. Snad tím někoho nepo-
zlobím, ale domnívám se, že zlatá 
éra divadla tu asi minula. Brno by 
se mělo opravdu výrazně profilovat 
jako Janáčkovo město, stejně jako 
například Polička má vřelý vztah ke 
skladateli Martinů, ačkoliv velikost-
ně je s Brnem neporovnatelná.

Ještě před vaším vstupem do 
světa umění jste se vyučila šva-
dlenou. Netajíte se tím, že Vám 
znalosti z tohoto období v bu-
doucnu hodně posloužily.
Ano, to bylo z jednoho prostého dů-
vodu. Asi víte, jaká tehdy byla doba, 
já chtěla jít na školu, ale bohužel, 
nebo spíše bohudík, jsem neměla 
správný třídní původ. 

A pomohlo to…
Ano, poté jsem začala studovat Vyš-
ší školu uměleckého průmyslu, což 
je současná „šuřka“ (Střední škola 

V dnešním čísle Starolískoveckého zpravodaje 
se vám představí opravdová perla českého 
výtvarného umění – akademická malířka Inez 
Tuschnerová, držitelka Ceny města Brna za 
rok 2003, žačka Oskara Kokoschky, přítelkyně 
Milana Kundery… a to je jen zlomek z popisu, 
který by klidně mohl vydat na celý obsah tohoto 
listu. I rozhovor, s touto dámou pořízený, by 
bez problémů naplnil několikanásobně větší 
prostor, než jaký máme k dispozici. Pro tentokrát jsme se roz-
hodli vám v kostce představit to nejzajímavější ze života paní Inez 
Tuschnerové. Můžeme ale slíbit, že v budoucnu se můžete těšit na 
další vzpomínky a postřehy této stále vtipné a vitální umělkyně. Teď 
již nezbývá než popřát příjemnou zábavu při četbě.
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zpravodaj
Zápisník starosty
Vážení spoluobčané, 
ač to venku stále ještě vypadá všelijak, 
ve vzduchu už visí jaro. Několik hezkých 
dní sice zase zahnal mráz a nový sníh, 
ale to už je jen poslední vzepětí zimy, 
letos opravdu mimořádně dlouhé a nepří-
jemné. Vše nasvědčuje tomu, že někdy 
okolo prvního jarního dne se příchodu 
jara opravdu dtočkáme. A s ním, jak 
pevně věřím, přijde nová dávka životní 
energie a optimismu pro všechny. 
Toho bude potřeba jistě jak vám všem, 
tak i nám, neboť nás s příchodem jara 
samozřejmě čeká i spousta náročné 
práce. Hřiště na Bosonožské již pod 
teplými paprsky slunce může sloužit 
našim ratolestem, ale jeho zvelebování 
nekončí. Nabídka jeho služeb se rozšíří 
vybudováním nového hřiště na stále 
populárnější pétanque, který třeba do-
vede zabavit i dospělé v době, kdy jejich 
svěřenci budou vedle na dětském hřišti 
dovádět. Příjemné je, že pétanquové 
hřiště nebude vystavěno na náklady 
městské části, ale z prostředků občan-
ského sdružení „Více pro Brno“, jemuž 
předsedá senátor za naši městskou část, 
pan Richard Svoboda. 
Zároveň finišují přípravy na největší 
akci letošního roku – rekonstrukci pro-
stranství před poliklinikou. Nekulturní, 
nevlídné a neútulné prostředí, které 
možná už nejednomu procházejícímu 
přivodilo lehce depresivní stavy, se – jak 
pevně věřím – změní výrazně k lepšímu. 
Tyto práce, pokud půjde vše dle plánu, 
by měly začít v měsíci květnu. Dokon-
čuje se i proces zvyšování kapacity 

školy Bosonožská, kde bude k dispozici 
nových 25 míst pro děti v naší městské 
části. Dosavadní kapacita nebyla opti-
mální, což některým rodičům oprávněně 
nevyhovovalo. Zároveň se dokončuje 
skácení staticky nebezpečných stromů 
a zdravotní řez v topolové aleji podél 
fotbalového hřiště TJ Tatran. Jsem rád, 
že po mnoha letech jsme na tuto nut-
nou akci byli schopni nalézt finanční 
prostředky, protože létající a padající 
větve byly při každém záchvěvu větru 
opravdu nebezpečné. 
Před dokončením je i účetní uzávěrka 
minulého roku. Její přesné výsledky 
oznámíme po schválení závěrečného 
účtu, ale již teď se dá říci, že opět skon-
číme v kladných číslech.
Na závěr bych pak velmi rád poděkoval 
všem, kteří se podíleli na přípravě ver-
nisáže paní Inez Tuschnerové, která se 
konala na sklonku února v Domě pro 
seniory na Mikuláškově náměstí. Velmi 
rád jsem se této akce zúčastnil a byla pro 
mne čest, že jsem oběma dámám, paní 
malířce a její kamarádce spisovatelce Ire-
ně Fuchsové, mohl nejen potřást rukou, 
ale i zahrát a zazpívat. Setkání s nimi 
pro mne bylo velmi poučné a zajímavé. 
I proto vám doporučuji rozhovor s paní 
Tuschnerovou, který najdete v tomto 
čísle zpravodaje – dozvíte se v něm 
o této skvělé dámě mnohem více.
Přeji vám co nejvíce přibývajícího slu-
níčka

Váš starosta
Vladan Krásný

Pokračování na str. 7
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Informujeme

Pozor změna – Vítání občánků

Dostavba 
MŠ a ZŠ Elišky PřemyslovnyVážení spoluobčané,

naším úkolem je zreali-
zovat zprovoznění nové 
třídy v MŠ Bosonožská, 
která byla vybudována 
přestavbou služebního 
bytu. V současné době je 
tato třída již dokončena. 
Je však potřeba nábyt-
kové a další vybavení, na 
které nemá městská část 
v současné době dostatek finanč-
ních prostředků. Zastupitelstvo měs-
ta Brna konané dne 9. 3. 2010 na 
svém zasedání schválilo finanční pro-
středky, které společně s další část-
kou vyčleněnou z rozpočtu městské 
části budou použity na zakoupení 
potřebných věcí. Budeme usilovat 
o to, aby mohl být provoz nové třídy 
zahájen 1. 9. 2010. Nově otevřená 
třída tak od září 2010 zbaví vážných 
starostí nejméně 24 rodin. 
Znovu připomínáme změnu v po-
stupu Vás rodičů při slavnostním 
„Vítání občánků“
OŠMT MMB (Odbor školství, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Brna) upozorňuje na speciální 
telefonní linku.
Informace pro seniory od Policie 
České republiky: Peníze ukládejte 
do banky či spořitelny. Nemějte 
doma více peněz v hotovosti, nebo 
velmi cenné věci, pokud nevlastníte 
dobře ukrytý nebo zabudovaný tre-
zor. Peníze si raději uložte na účet 
a cennosti do bezpečnostní schrán-
ky v bance nebo v jiném peněžním 
ústavu. Své cennosti si raději vy-
fotografujte, při jejich případném 
odcizení Vám tyto fotografie usnadní 
jejich identifikaci. Noste u sebe jen 
nezbytnou peněžní hotovost. Pokud 
potřebujete uložit nebo vybrat více 
peněz, vezměte si s sebou raději 
někoho blízkého. Buďte ostražití 

jak v peněžních ústavech 
(banka, spořitelna, pošta), 
tak u peněžních bankoma-
tů. Nikdy se před nikým 
nechlubte svým majet-
kem, ani tím, kolik máte 
peněz. Nepůjčujte peníze 
cizím lidem a nedávejte 
ani žádné zálohy podo-
mním prodejcům.
Před několika měsíci jsme 

Vás informovali, že budeme zveřej-
ňovat stručná sdělení, které nám 
zasílá policejní oddělení o tom, co 
se stalo v naší městské části.
7. března se v roce 1850 v Ho-
doníně, tedy před 160 lety, naro-
dil Tomáš Garrigue Masaryk. Při 
příležitosti tohoto výročí položila 
místostarostka při slavnostním 
obřadu před Lékařskou fakultou 
k uctění jeho památky kytici za naši 
městskou část. 
8. březen je Mezinárodním dnem 
žen. Názory na oslavu tohoto svátku 
se různí. Někdy je odmítán z nezna-
losti historie, pro přílišné spojování 
s minulým režimem, nebo je zamě-
ňován se Svátkem matek. Přibližně 
30 % lidí však vnímá tento den jako 
příležitost udělat radost ženám, 
obdarovat je květinou a vyjádřit 
jim úctu a poděkování. Možná by 
bylo toto procento vyšší, kdyby byl 
uznán i Mezinárodní den mužů. Ať 
je to jakkoliv, přejeme všem ženám, 
(i když dodatečně, neboť Zpravo-
daj dostanete do schránek až na 
konci měsíce března), vše nejlepší 
a přikládáme symbolickou kytičku 
– přání, aby blížící se jarní svátky – 
VELIKONOCE, nestrávily pouze ve 
shonu jejich příprav, ale především 
v klidu a příjemné atmosféře. 

za městskou část 
Mgr. Květuše Doležalová

místostarostka

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že od 1. 11. 
2009 nám ÚMČ města Brna, Brno-střed, 
Odbor matrika nezasílá Váš souhlas k ví-
tání občánků. Abychom mohli vaše dítě 
přivítat do života a společně s Vámi sdílet 
tuto radostnou životní událost, je nutné se 

osobně dostavit s rodným listem dítěte 
na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Klobásova 
9 (paní Liptáková tel.: 547 139 209) 
a dát  písemný souhlas k vítání občánků. 
Věříme, že projevíte zájem a již nyní se 
na Vás těšíme. 

jaro snad již klepe na 
dveře a zima definitivně 
opouští naši malebnou 
zem. Myslím si, že ne-
jsem sám, kdo se již těší 
na teplé a sluncem zalité 
dny. Zima letos po mnoha 
letech ukázala, co sku-
tečně dokáže, a jistě se 
nám všem zdála být ne-
konečná. A škody, které 
napáchala, jsou také nemalé. Po 
odtání sněhu zjišťujeme, že mno-
ho komunikací, ať už pro vozidla 
nebo pro pěší, vykazuje mnoho 
nových děr a nerovností. Doufám, 
že se nám je podaří, ve spolupráci 
s Brněnskými komunikacemi a.s., 
brzy odstranit. Slyšel jsem také 
od vás spoustu nářků a kritiky na 
mnoho posypového materiálu, který 
po roztání sněhu zůstal ležet na 
chodnících. Zde bych si vás dovolil 
upozornit na skutečnost, že měsíc 
březen se stále ze zákona nachází 
v režimu zimní údržby komunikací. 
Letní údržba komunikací nastává 
až od měsíce dubna. V té době 
začneme s kompletním úklidem 
po zimě. Možná, že k úklidu ko-
munikací dojde o nějaký den dříve. 
Smlouva o údržbě komunikací ob-
sahuje klauzuli, že pokud po určitou 
dobu nenastane důvod pro zimní 
údržbu, tzn. nebude sněžit atd., 
smluvní partner provede čištění. 
Meteorologické předpovědi jsou 
již na příští týden více než optimis-
tické, tak s úklidem budeme moci 
začít dříve.
Dost už o zimě, které jsme si letos 
mohli užít v nejvyšší možné míře. 
Chtěl bych vás nyní seznámit s pro-
jektem, který se týká MŠ a ZŠ na 
ulici Elišky Přemyslovny. Tato vzdě-
lávací instituce slavila v loňském 
roce 80 let svého trvání. Je to škola 
malá, rodinného typu, která je jis-
tě zakořeněna hluboko v srdcích 
mnoha starousedlíků. Vzhledem 
ke stáří této školy a požadavkům na 
výuku, se jeví prostory v této škole 

jako nedostatečné. Zhru-
ba před třinácti lety byla 
budova školy rekonstru-
ována a zmodernizována. 
Práce byly rozděleny do 
dvou etap. První etapa se 
týkala rekonstrukce staré 
části budovy, a tato etapa 
byla zrealizována, druhá 
etapa se týkala přístavby 
a rozšíření školní budovy 

o větší tělocvičnu, odborné učebny, 
kabinety, šatny, sprchy a sociální 
zařízení. Tato etapa se již z finanč-
ních důvodů neuskutečnila a celý 
projekt se přesunul do archivu. 
Na konci loňského roku však svitla 
naděje, že by se mohla celá druhá 
etapa zrealizovat. Magistrát města 
Brna, oddělení implementace ev-
ropských fondů zaslal výzvu k před-
kládání projektů v rámci Integrova-
ného plánu rozvoje města Brna. 
Je možné na tuto naši akci získat 
finanční prostředky z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 
Vzhledem ke skutečnosti, že projekt 
na dostavbu školy je ve vysokém 
stupni rozpracovanosti a existuje na 
tuto akci platné stavební povolení, 
je velká šance, že se nám před více 
jak deseti lety plánovaná akce po-
daří zrealizovat. Dojde tím jistě i ke 
zkvalitnění výuky a budova školy tak 
bude splňovat veškeré požadavky 
pro výuku na základních školách. 
Rád bych zde vyzdvihl ještě jed-
no velké plus tohoto školského 
zařízení. Díky rekonstrukci, která 
proběhla před třinácti lety, je škola 
bezbariérová a tudíž připravená na-
bídnout své služby skutečně všem 
dětem. Držte nám proto palce, aby 
byl vybrán právě náš projekt na do-
stavbu MŠ a ZŠ Elišky Přemyslov-
ny a plánované rozšíření školy se 
mohlo uskutečnit.
Přeji vám krásné a teplé jarní dny 
a mnoho klidu a pohody v této ne-
lehké době.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Odbor školství upozorňuje
Odbor školství, mládeže a tělo-
výchovy města Brna upozorňuje 
na speciální linku pro rodiče 
i pedagogy – na rodičovskou linku 
840 111 234, která poskytuje 
telefonickou krizovou intervenci 
a poradenství především rodičům, 
prarodičům a ostatním členům ro-
diny z celé České republiky. Na-
bízí jim pomoc v krizové situaci, 
která se týká jejich dětí. V případě 
problémů v rodinných vztazích za-
jišťuje služby v podobě výchovné-
ho, rodinného a sociálně-právního 
poradenství. Zároveň nabízí vý-

chovné poradenství pro pedagogy 
mateřských, základních a střed-
ních škol. Své služby poskytuje 
výhradně po telefonu a ctí zásadu 
anonymity klienta – pokud klienti 
sami nechtějí, nemusejí sdělovat 
své osobní údaje.
Tato rodičovská linka je v provozu 
každý všední den odpoledne: 
po, st a pá 13.00–16.00 hod., 
út a čt 16.00–19.00 hod. 
Pokud by se žáci sami chtěli obrátit 
na telefonickou pomoc, je možné je 
odkazovat na bezplatnou nepřetrži-
tou Linku bezpečí 116 111.

Nikolka a Simonka Hladišovy 
na slavnostním Vítání občánků
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Ostatková maškarní merenda

Každý rok, šest neděl před veliko-
nocemi je období masopustu, kdy 
členové našeho sboru pořádají již 
tradičně v sokolovně ve Starém 
Lískovci – Ostatkovou maškarní 
merendu – ani letos tomu nebylo 
jinak.
V pátek 12. února se krásně vy-
zdobeným sálem rozezněly tóny 
hudebního repertoáru brněnské 
hudební skupiny „Nová tchýně“, 
která nás hezkými písničkami pro-
vázela celý večer.
Na začátku večera všechny přítom-
né přivítala starostka sboru Lenka 
Brücknerová a popřála jim příjemný 
večer a hezkou zábavu.
Pro přítomné pány bylo vzrušujícím 
podíváním na skupinu tanečnic, 
které nám předvedly břišní tance 
a sklidily velký úspěch. Během ve-
čera se v sále objevily i masky. 
O půlnoci se rozdávaly ceny z velmi 

bohaté tomboly, jednou z mnoha 
cen, byl i živý kapr :) 
Všichni jsme se bavili až do brzkých 

ranních hodin. Sobotní odpoledne 
patřilo těm menším z nás – velice 
rychle se sál zaplnil princeznami, 
strašidly, bojovníky a komiksovými 
postavičkami.
Na přivítanou děti obdrželi vitamíny 
v podobě jablíčka, které jsme do-
stali darem od našeho sponzora.
Pro děti jsme měli připravené různé 
soutěže, dárečky a i pro ně byla 
připravená bohatá tombola plná 
hraček, omalovánek, pastelek…
Velkou radost jsem měli z dětského 
smíchu a radostného křiku, které 
naplnily celý sál.
Ráda bych poděkovala všem čle-
nům a příznivcům našeho sboru, 
kteří pomohli zajistit tyto dvě akce, 
pořádané pro širokou veřejnost.
Velké díky samozřejmě také patří 
naším sponzorům, kteří nám po-
mohli zajistit obě bohaté tomboly.

Již pět let samostatně

SDH Starý Lískovec – SPORT 
oslavil 5. výročí od založení sboru. 
Za tuto dobu jsme si dokázali, že 
vznik sboru nebyla chyba a utopie. 
Dosáhli jsme mnoha úspěchů na 

soutěžích a tím jsme zároveň kva-
litně reprezentovali Starý Lískovec, 
město Brno a Jihomoravský kraj 
po celé České republice. Všechny 
roky jsme přeborníky Brna s prá-

vem účasti na krajských kolech, 
z kterých se nám jednou podařilo 
postoupit až na mistrovství republi-
ky a třikrát jsme skončili na druhém 
místě v kraji. Za těchto pět let jsme 
se zúčastnili více než dvouset závo-
dů v nichž jsme 66× stáli na stup-
ních vítězů. Děkujeme všem, kteří 
nám pomáhali a doufáme, že i na-
dále budou, a my se vynasnažíme 
kvalitními výsledky reprezentovat 
sbor, městskou část a sponzory. 
Dokázali jsme také, že i v malém 
kolektivu můžeme uspořádat sou-
těže na vysoké úrovni. Spolupořá-
dali jsme soutěž na BVV o „Pohár 
Primátora města Brna“ a již tři roky 
pořádáme „Stovky v Brně“ soutěž 
mužů a žen o „Dědkův pohár“ na 
100 metrů s překážkami. Do dal-
ších let bychom si přáli, aby nám 
přálo štěstí a drželo zdraví, což 
přejeme i všem našim fanouškům 
i známým.

Za SDH Starý Lískovec – 
SPORT Vítězslav Novák

Jak to začalo?
Jen jsem se zeptala, kdo sledoval 
„včera“ televizi a co tam bylo zají-
mavého a z dětí se odpovědi jen hr-
nuly: „Já, já, já – byli tam závodníci, 
lyžaři, bruslaři… atd. atd.“. „Ano, 
byly zahájeny Zimní olympijské hry 
ve Vencouveru.“ Na mapě jsme si 
ukázali, kde se ta velká sláva koná 
a co se tam vlastně děje. Povídali 
jsme si o sportovcích světa, kteří se 
zimních olympijských her zúčastňují 
a že nechybí ani reprezentanti naší 
České republiky.
Od té chvíle jsme žili OLYMPIÁ-
DOU – vyprávěli si o sportovních 
disciplínách, kdo je reprezentant…
Děti si na sportovce hrály, kreslily 
je, nosily obrázky našich závodníků 
z časopisů a novin, které si samy 
doma vystřihovaly a zdobily si jimi 
svoji třídu.
Nejúžasnější den byl ten, kdy naše 
Martina Sáblíková vyhrála „zlato“. 
Vymysleli jsme si vítězný pokřik:

„Heja, heja tralala,
Sáblíková vyhrála!“

Bylo nám ihned jasné, že si všechny 
děti zaslouží překvapení i odměnu 
za to jejich nadšení, za vědomos-
ti a vytrvalost s jakou sledovaly 
celý průběh Zimních olympijských 
her. 
Naše školní zahrada se proměnila 
ve sportoviště – ZŠOH (zimní školní 
olympijské hry) a malí reprezentanti 
nastoupili pod velký plakát s pěti 
olympijskými kruhy. 
Slavnostní zahájení začalo našim 
vítězným pokřikem: „Heja, heja 
tralala…“. Odvážní malí závodní-
ci byli rozděleni do pěti družstev 
a s nadšením a odhodláním bojovali 
o zdolání a splnění každé disciplí-
ny, za obrovského fandění svých 
příznivců – ostatních dětí, učitelek 
a správních zaměstnanců.
Naši sportovci – reprezentanti MŠ 
Labská 7 vše zvládli na výbornou. 
A proto na všechny nakonec če-
kala velká gratulace se sladkou 
odměnou a společnou fotografií do 
školní kroniky. Slavnostní zakončení 
ZŠOH nyní provedly učitelky vítěz-
ným pokřikem:

„Heja, heja halali,
všechny děti vyhrály!“

Bylo to nádherné dopoledne! Děti 
měly vymalované tvářičky mrazíkem, 
byly spokojené, šťastné ze svých 
sportovních úspěchů a samozřejmě 
s nimi i my – jejich učitelky. Věřte 
nebo nevěřte – štěstí a radost na-
šich dětí je velkou odměnou pro 
nás.

Zdeňka Pevná
učitelka MŠ Labská 7

ZOH 
v MŠ Labská 7
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19. 2. 2010 – Kulturní odpoledne 
v Domově pro seniory na Mikuláškově náměstí

beseda s akademickou malíř-• 
kou I. Tuscherovou a spisova-
telkou I. Fuchsovou, 
vernisáž obrazů kostýmních ná-• 
vrhů paní Inez Tuschnerové,
autogramiáda paní Ireny Fuchsové• 

Akademická malířka paní Inez 
Tuschnerová je mírně provokativní, 
velmi šarmantní a pohotově vtipná 
dáma – kultivovaná, nepřehlédnu-
telná bytost s obrovským charisma 
a osobitým temperamentem. Tato 
nepřehlédnutelná, vždy perfektně 
oblečená a nalíčená osobnost již 
sedm let žije v Domově pro seniory 
na Mikuláškově náměstí ve Starém 
Lískovci.  Můžete se s ní potkat 
ve společenských prostorách či 
zahradě domova, zastihnout ji v hale 
domova, jak konverzuje s ostatními 
obyvateli, či četnými návštěvníky 
a „trousí“ postřehy, vtípky, sarkasmy 
a bonmoty. Její pokojík pod stře-
chou neklamně prozrazuje, že zde 
bydlí a tvoří dosud aktivní umělkyně, 
která rozhodně má a ještě dlouho 
bude mít světu umění co nabíd-
nout. Každé volné místečko v jejím 
improvizovaném ateliéru vypovídá 
nejen o velikém talentu, ale také 
o nesmírné píli, s jakou se dnes paní 
Inez věnuje navrhování kostýmů pro 
jedno ze soudobých alternativních 
divadel. 
Paní Tuschnerová každým rokem 
v létě tráví několik týdnů v lázních 
v Klimkovicích. Zde se také před 
pár lety seznámila se spisovatelkou 
Irenou Fuchsovou a na světě bylo 
kamarádství, které je oboustranně 
umocněno láskou k divadlu a ce-

loživotní prací pro něj (Irena Fuch-
sová pracuje v jednom z pražských 
divadel). Na sklonku loňského roku 
se v hlavách zaměstnanců Domova 
pro seniory na Mikuláškově náměs-
tí zrodila myšlenka na uspořádání 
společenského odpoledne, jehož 
hlavními aktérkami by byly tyto dvě 
šarmantní dámy. Možná si v tu dobu 
ani neuvědomovali, jak složité je 
zorganizovat takovou akci čistě na 
koleně, bez pomoci odborníků. Bylo 
potřeba připravit program, vyrobit 
a rozeslat pozvánky, vybrat kolekci 
návrhů pro vernisáž výstavy, nain-
stalovat obrazy, načrtnout témata 
besedy s oběma umělkyněmi, zajistit 
vhodné hudební vstupy a nakonec 
uspořádat malé pohoštění pro hosty. 
Mezi pozvanými totiž byly jak veličiny 
brněnského uměleckého a spole-
čenského života – přátelé obou akté-
rek, tak klienti domova, jejich rodinní 
příslušníci a známí a samozřejmě 
široká veřejnost. Zaměstnanci do-
mova se v pátek 19. února změnili 
v uvaděčky, šatnářky, přednášející, 
konferenciéry, hostesky – zkrátka 
pozorné hostitele. Součástí pečli-
vě připravovaného programu byly 
také dva hudební vstupy, kterých 
se laskavě a bez nároku na honorář 
ujali pan Vladan Krásný a pan Karel 
Mifek. Starosta St. Lískovce pan 
Vladan Krásný hned v úvodu navodil 
příjemnou, spontánní atmosféru, 
pan Mifek nostalgickými francouz-
skými melodiemi všechny přítomné 
pohladil po duši a když zcela ne-
plánovaně pan Krásný s ředitelkou 
domova v závěru „vystřihli“ písničku 

„Šaškové počmáraní“, zpíval snad 
celý sál, včetně paní Tuschnerové 
a paní Fuchsové.
Stěžejními body pátečního odpoled-
ne byla beseda s paní Tuschenrovu 
a paní Fuchsovou, vernisáž výstavy 
paní Tuschnerové a autogramiáda 
paní Fuchsové. Při  besedě bylo 
možno klást oběma dámám otázky 
a poznat je tak trochu důvěrněji. 
Akademická malířka Inez Tuschne-
rová se z poněkud výstřední spolu-

obyvatelky domova pro seniory pro-
měnila rázem v nezanedbatelnou 
veličinu brněnského uměleckého 
života, její vystavené návrhy divadel-
ních kostýmů zaujaly svou expresí, 
dynamikou a nadčasovostí. A to se 
do společenské místnosti domova 
vešel jen zlomek jejích děl (další 
jsou k vidění ve výstavních síních 
několika států EU – koukněte na 
Internet). Přítelkyně paní Tuscher-
nové – soudobá spisovatelka Irena 
Fuchsová, píše povídkové knihy. 
Od roku 2001 vydala již víc než 
20 titulů. Je velmi pracovitá, když 
má dobrý rok, dokáže vydat až tři 
knihy. Při psaní se nechává inspi-
rovat příběhy lidí ze svého okolí 
a také celoživotní prací pro divadlo. 
Návštěvníci akce využili její přítom-
nosti v domově a nechali si do jejích 
knih, které jsou k dostání v mnoha 
brněnských knihkupectvích, vepsat 
podpis a věnování. 
A co říct o závěru akce? Potlesk 
pro obě slavné dámy nebral kon-
ce. O tom, že byly zahrnuty přízní 
přítomných, svědčily nádherné ky-
tice, které od svých příznivců obě 
obdržely. Je také třeba zdůraznit, 
že záměr uspořádat pro výjimečné 
ženy výjimečné odpoledne, které by 
zároveň vyjadřovalo úctu k nim a je-
jich přínosu pro českou kulturu, se 
zaměstnancům Domova pro seniory 
na Mikuláškově náměstí rozhodně 
zdařil. Navíc se prokázalo, že pro-
středí domova pro seniory může být 
pro takovéto akce stejně důstojným 
místem jako výstavní síně či galerie. 
Zaměstnanci domova již nyní uvažu-
jí, jak a kdy akci zopakovat.
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Ohlédnutí za „Vánočním turné“ 
pěveckých sborů ze ZŠ Labská

Pěvecké sbory na ZŠ Labská 27, 
Zpěváček a Zvonky, zahájily svoje 
„turné“ už 4. 12. 2009, kdy na za-
stávce Osová rozsvítily pomocí dětí 
z MŠ vánoční stromeček. Již další 
den 5. 12. 2009 čekalo děti první 
vystoupení na BVV. Pro některé děti 
to byla premiéra,ale přes veškerou 
trému a obavy dopadlo vystoupení 
dobře. Dále proběhlo vystoupení na 
Zelném trhu (9. 12. 09 ), kde měly 
děti velký úspěch a celé náměstí se 
při zpěvu vánočních koled a písní 
zaplnilo lidmi. Hned další den (10. 
12. 09) se konaly na ZŠ vánoční 
dílny, kde si rodiče a hosté mohli 
zakoupit výrobky dětí a přispět tak 
na vzdělávání adoptované africké 
dívky. Sbory slavnostně tuto akci 
zahájily. Další vystoupení měli žáci 
14. 12. 09 na nám. Svobody. Tady 
proběhla vystoupení dvě, první v 10 
hod., kam je přišli podpořit spolu-
žáci a kamarádi ze školy, druhé 
v 16 hod., kde se děti snažily na-
vodit vánoční atmosféru. A to se 
jim opravdu povedlo. Rozezpívaly 
a roztleskaly celé nám. Svobody. 
Dne 17. 12. se pořádala v jídelně 
ZŠ „Velká vánoční besídka“, kde 
děti rodičům, prarodičům a hostům 
zazpívaly všechny vánoční písně 
a koledy, které ještě neslyšeli. Pá-
tek 18. 12. byl pro děti pěveckých 

sborů velmi důležitý. Jeli jsme do 
Prahy zpívat na Staroměstské ná-
městí. I když byl venku velký mráz 
a čekání i cesta náročná, podařilo 
se dětem navodit lidem v Praze 
vánoční atmosféru a některé do-
konce i rozplakat. Děti měly veliký 
úspěch, nekonečný potlesk a do-
konce i poděkování turisty, který 
přišel dětem osobně poděkovat 
za krásný zážitek. Vraceli jsme se 
do Brna pozdě večer, unaveni, pro-
mrzlí, ale spokojeni svým úspě-
chem. Vrcholem našeho „turné“ 
bylo vystoupení 25. 12. v kostele 
Sv. Jana Nepomuckého ve Starém 
Lískovci. Děti se na toto vystoupení 
velice těšily, nejenom na atmosféru 
kostela. I přesto, že měly velikou 
trému, protože je natáčela televize 
a kostel byl plný lidí, zazpívaly velice 
krásně. Odměněny byly velikým 
potleskem celého kostela.
Ještě jednou bychom chtěly dětem, 
žákům sborů a rodičům poděkovat 
za účast a spolupráci. Více fotek 
z vystoupení najdete na www.
zslabska.cz
Hodně zdraví, štěstí a pěkných chvil 
při další práci. Doufáme, že se opět 
setkáme.

Za ZŠ Labská 
Mgr. Kamila Horáčková

Mgr. Zdenka Ondráčková

Jak to začalo?
Jen jsem se zeptala, kdo sledoval 
„včera“ televizi a co tam bylo zají-
mavého a z dětí se odpovědi jen hr-
nuly: „Já, já, já – byli tam závodníci, 
lyžaři, bruslaři… atd. atd.“. „Ano, 
byly zahájeny Zimní olympijské hry 
ve Vencouveru.“ Na mapě jsme si 
ukázali, kde se ta velká sláva koná 
a co se tam vlastně děje. Povídali 
jsme si o sportovcích světa, kteří se 
zimních olympijských her zúčastňují 
a že nechybí ani reprezentanti naší 
České republiky.
Od té chvíle jsme žili OLYMPIÁDOU 
– vyprávěli si o sportovních disciplí-
nách, kdo je reprezentant…Děti si 
na sportovce hrály, kreslily je, nosily 
obrázky našich závodníků z časopisů 
a novin, které si samy doma vystřiho-
valy a zdobily si jimi svoji třídu.
Nejúžasnější den byl ten, kdy naše 
Martina Sáblíková vyhrála „zlato“. 
Vymysleli jsme si vítězný pokřik:

„Heja, heja tralala,
Sáblíková vyhrála!“

Bylo nám ihned jasné, že si všechny 
děti zaslouží překvapení i odměnu 
za to jejich nadšení, za vědomosti 
a vytrvalost s jakou sledovaly celý 
průběh Zimních olympijských her. 
Naše školní zahrada se proměnila 

ve sportoviště – ZŠOH (zimní školní 
olympijské hry) a malí reprezentanti 
nastoupili pod velký plakát s pěti 
olympijskými kruhy. 
Slavnostní zahájení začalo našim 
vítězným pokřikem: „Heja, heja 
tralala…“. Odvážní malí závodní-
ci byli rozděleni do pěti družstev 
a s nadšením a odhodláním bojovali 
o zdolání a splnění každé disciplí-
ny, za obrovského fandění svých 
příznivců – ostatních dětí, učitelek 
a správních zaměstnanců.
Naši sportovci – reprezentanti MŠ 
Labská 7 vše zvládli na výbornou. 
A proto na všechny nakonec če-
kala velká gratulace se sladkou 
odměnou a společnou fotografií do 
školní kroniky. Slavnostní zakončení 
ZŠOH nyní provedly učitelky vítěz-
ným pokřikem:

„Heja, heja halali,
všechny děti vyhrály!“

Bylo to nádherné dopoledne! Děti 
měly vymalované tvářičky mrazíkem, 
byly spokojené, šťastné ze svých 
sportovních úspěchů a samozřejmě 
s nimi i my – jejich učitelky. Věřte 
nebo nevěřte – štěstí a radost našich 
dětí je velkou odměnou pro nás.

Zdeňka Pevná
učitelka MŠ Labská 7

ZOH v MŠ Labská 7

Putovní pohár Hejtmana 
Jihomoravského kraje v dobrých rukou

V neděli 21. 2. 2010 se SDH Sta-
rý Lískovec – SPORT již tradičně 
zúčastnil prvních závodů v letošním 
roce „Dolnoloučské zimy 2010“. 
Tento již 31. ročník provázela ne-
přízeň počasí, ranní začátek v 10 
hodin předznamenal mráz, který 
se později zmírnil, což přineslo roz-
měknutí terénu a to bylo pro některá 
družstva nepřekonatelným problé-
mem.  V základním kole jsme star-
tovali hned za domácími a dosáhli 
jsme skvělého času 18,82 s., což 
je rekord zdejší trati, a tento čas již 
nikdo ze 16 startujících týmů mužů 
nepřekonal. V něžnější a krásnější 
kategorii žen se sjelo šest družstev 
a vítězství si odvezla děvčata z He-

roltic u Tišnova, z čehož jsme měli 
ohromnou radost, neboť na jejich 
cvičiště náš sbor jezdí na tréninky.  
Do finále o Pohár Hejtmana Jiho-
moravského kraje ing.Haška jsme 
nastoupili jako poslední a na velice 
rozbahněné trati jsme nedali niko-
mu šanci a časem 19,80 s zvítězili 
s náskokem více než 2 s. Třetím 
vítězstvím v řadě v letech 2008, 
2009 a 2010 jsme získali do trva-
lého držení tento krásný broušený 
putovní pohár. Nová sezona začala 
velice úspěšně a doufáme, že se 
nenaplní pořekadlo „první vyhrání 
z kapsy vyhání“.

Za SDH Starý Lískovec 
– SPORT  Vítězslav Novák
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Bohoslužby 
o Velikonocích
v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého v Brně-Starém Lískovci 
1. 4. Zelený čtvrtek
 18.00 mše svatá
2. 4. Velký pátek
 15.00 křížová cesta
 18.00 obřady Velkého 

pátku
3. 4. Bílá sobota
 9.00 ranní chvály, 
 kostel otevřen celý den
 21.00 Velikonoční vigilie
4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně
 7.30 mše svatá
 9.30 mše svatá
5. 4. Velikonoční pondělí 

7.30 mše svatá

Pozvání k talentovým zkouškám na ZUŠ
HUDBA – TANEC – DIVADLO – VÝTVARNÉ PRÁCE

to vše nabízí Základní umělecká 
škola Františka Jílka, Brno, Vídeň-
ská 52; jedna z největších škol 
tohoto typu v Brně. Její hlavní, zcela 
nově zrekonstruovaná bezbarierová 
budova s moderními výtvarnými 
ateliéry, divadelním sálem, počíta-
čovou učebnou, novými učebnami 
a velkou zkušebnou pro hudební 
soubory, je na Vídeňské 52 (obory 
hudební, výtvarný a literárně-drama-
tický). Druhá budova, na Vídeňské 
85, disponuje s koncertním a balet-
ním sálem (obory hudební, výtvarný 
a taneční). Další detašovaná pra-
coviště jsou v městských částech 
Brno-Nový Lískovec, Čtvrtě 5 (hu-
dební a taneční obor) a ZŠ Svážná 
9 (výtvarný obor); Brno-Bohunice, 
Amerlingova 2 (hudební, taneční 
a výtvarný obor) a Bohuňova 27 
(hudební obor); Brno-Žebětín, ZŠ 
Kohoutovická 33 (hudební obor) 

a ZŠ Křivánkovo nám. 11 (hudeb-
ní a výtvarný obor). Pod vedením 
zkušených pedagogů nabízí škola 
v hudebním oboru výuku hry na 
klavír, varhany, keyboard, housle, 
violu, violoncello, zobcovou i příč-
nou flétnu, pikolu, hoboj, klarinet, 
saxofon, trubku, pozoun, baskří-
dlovku, tubu, akordeon, kytaru, 
bicí, sólový zpěv a také aranžo-
vání pomocí počítače. Žáci mají 
možnost účinkování v komorních 
souborech – barokním, folkovém, 
akordeonovém, smyčcovém či dět-
ském sboru. Taneční obor zahrnuje 
taneční průpravu, klasický, součas-
ný i lidový tanec. Literárně drama-
tický obor vede žáky k dramatické 
průpravě, uměleckému přednesu, 
pohybové výchově, praxi v souboru 
či černém divadle. Výtvarný obor 
nabízí ve svých kvalitně vybavených 
učebnách (grafický lis, hrnčířský 

kruh, dvě keramické pece, počí-
tač s grafickým programem) výuku 
kresby, malby, grafiky, modelování, 
keramické tvorby, dekorativní čin-
nosti a studium dějin umění. 
Přijímací talentové zkoušky pro 
školní rok 2010/2011 budou 
v termínech 7. a 8. dubna, 10. 
a 11. května 2010 od 15.00 do 
18.00 hod. v budovách Vídeňská 
52 (obory hudební, výtvarný a li-
terárně-dramatický) a Vídeňská 
85 (obor taneční). 
Podrobnější informace o zkouškách 
je možné získat na internetových 
stránkách školy: www.zusjilka.cz 
nebo na telefonním čísle 543 213 
764 vždy ve středu 14.00–17.00 
hod. pro obor hudební a na čís-
le: 543 212 956 vždy v pondělí 
14.00–17.00 hod. pro obory ta-
neční, výtvarný a literárně-drama-
tický. 

CVČ Linka, Kosmonautů 4, Brno, tel.: 547 223 074, e-mail: linka@luzanky.cz

1. a 2. 4. 2010 (velikonoční prázdniny)

Velikonoční dílna 9.00–14.00
Pro děti od 7 do 15 let, výroba velikonočních dekorací různými technikami, 
zdobení kraslic, pletení z proutí, velikonoční pečení. Cena 200 Kč za den, 
doneste si několik vyfouknutých bílých vajec a barevné stužky. 
Svačinu a přezůvky s sebou. Přihlaste se, prosím, předem.
Informace a přihlášky Zdena Sitarčíková, sitarcikova@luzanky.cz 

23. 4. 2010 Hadi a štíři 16.00–18.00
„Na svatého Jiří vylézají z děr nejen hadi a štíři…“
Přijďte přivítat jaro na zahradu CVČ Linka. Soutěžní odpoledne pro děti a je-
jich rodiče, čeká na vás hraní, tvoření, zařátí u ohýnku, pečení hadů…
Cena: 40 Kč za dítě

Kulička – hlídání dětí od tří let
Každý všední den od pondělí do pátku od 8.00 do 12.00 hodin máme 
pro vaše děti přichystán pestrý program (cvičení, výtvarné tvoření, hry, 
soutěže, pohádky, procházky…). 
Můžete přijít i bez předchozího přihlášení. Kulička je v provozu po celý 
rok kromě státních svátků a školních prázdnin. 
S sebou: přezůvky, svačinu, pití.
Cena: 40 Kč za hodinu.

Děkujeme HZS ČR, JSDH Starý Lískovec, policií ČR a RZS za rychlý a profesionální 
zásah při nočním požáru domu Klobásova 34a, díky kterému nedošlo k rozšíření ohně 
na okolní nemovitosti, ztrátám na lidských životech a vážnějším materiálním škodám. 
„BOHU KE CTI, BLÍŽNÍMU KU POMOCI.“ rodina Poláčkova

Poděkování
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Rozhovor s akademickou malířkou Inez Tuschnerovou

uměleckých řemesel na Husové – 
pozn. red.), konkrétně na oddělení 
scénického výtvarnictví u profeso-
ra Šálka. To bylo krásné období. 
V ročníku se mnou byl například tře-
bíčský rodák Mertl, řečený Franta. 
V současnosti žije a tvoří na Riviéře, 
potkal se tam mimo jiné s Mauricem 
Chagalem a tvrdí dokonce, že jeho 
syna houpal na klíně Pablo Picasso. 
Nedávno vystavoval tady v Brně, 
na Špilberku.

Jak jste se posléze rozhodovala 
o další cestě životem?
Já tehdy nebyla úplně rozhod-
nutá co dál. Vybavuji si , že mne 
hodně ovlivnil vynikající češ-
tinář, pan profesor Valoušek. 
Jedním z mých snů totiž tehdy 
bylo studium literatury. Měli jsme 
to zřejmě v rodině, neboť praba-
bička byla spisovatelkou a přátelila 
se například s Terezou Novákovou. 
Maminka, jakožto vdova, by samo-
zřejmě byla raději, kdybych vydě-
lávala. Ale škola je škola a vysoká, 
to jsou nejkrásnější léta v životě. 
To přátelství, kamarádství, všichni 
k sobě mají krásný vztah. Někteří 
z našeho ročníku na střední škole 
šli dále na akademii, jiní, a mezi 
nimi i já, na Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou, známou pod 
jménem Umprum.

Zmínila jste spolužáka Mertla, 
ovšem i Vy se můžete pochlubit 
známostí s několika slavnými 
osobnostmi. Studovat napří-
klad pod patronátem Oskara 
Kokoschky, to se nepovede jen 
tak leckomu.
To bylo také báječné období. Franta 
Mertl šel tou dobou do akademie 
v Perugii a mým snem byl Salzburg, 
a v něm mezinárodní umělecká 
škola právě pod Oskarem Ko-
koschkou. Podpořili mne v tom 
i příbuzní, dnes by se dalo říci, 
že mne zasponzorovali. Pana Ko-
koschku jsem vždycky obdivovala, 
protože tíhnu k expresivnímu umě-
ní, navíc to byl nesmírně vzdělaný 
člověk. Jedna jeho korektura byla 
jako šest let na Umprumu. Kromě 
malby psal divadelní hry, pracoval 

jako scénograf, měl obrovskou šíři 
zájmů. To jsou věci, které nejsou 
tolik známé, ovšem těžiště jeho 
tvorby tkví v obrazech. Jeho škola 
se jmenovala „Škola vidění“, v tom 
je ukryté gró jeho tvorby. On tvrdil, 
že chce mladým lidem otevřít oči, 
aby se naučili dívat a radovat se 
z nejjednodušších věci v životě. 
Když kvete strom, když pvadá listí. 
Měli bychom, a v tom s ním sou-
hlasím, užívat každého okamžiku 
a vážit si ho, najít na něm něco 
krásného. Dnešní společnost je, 
bohužel, jiná, neštěstí je v tom, že 
se lidé dívat neumí. Vládne komerce 
a tak dále.

Pan Kokoschka byl hodně pozi-
tivním člověkem?
On byl hlavně naprosto jedineč-
ným člověkem. Měla jsem naštěstí 
možnost se s ním setkat i po stu-
diu. V roce 1971 jsem vystavovala 
tapisérie na Bienale v Lausanne 
a při té příležitosti mne napadlo, 
že bych mohla panu Kokoschkovi 
zavolat, a nakonec jsme se domlu-
vili na návštěvě. On tehdy sídlil ve 
Villeneuve, spolu se svou ženou, 
Češkou Oldou Palkovskou. Měl tam 
ateliér, už to bylo na sklonku jeho 
života, ta návštěva byla velmi příjem-
ná. Těžce, hodně těžce tehdy nesl 
srpnové události z roku 1968.

To věřím. Mimochodem, bylo 
hodně problematické se v těchto 
těžkých dobách dostat do ciziny 
na výstavy a podobně?
Zrovna do Lausanne jsme se dostali 
z Československa jen tři, což pova-

žuji za velký osobní úspěch. Několik 
věcí se mi tam podařilo i prodat, 
což platí obecně po většinu mého 
života – Češi nakupují umění málo, 
velmi málo. Štěstí jsem měla i ohled-
ně zmíněného studia v Salzburgu, 
tehdy už byl konec padesátých let, 
režim se trošku uvolnil, navíc se 
za mne zaručil pan profesor, měla 
jsem rok před státnicemi. Později 
jsem hodně vystavovala v Německu, 
v Maďarsku, kde byl režim hodně 
uvolněný a byla možnost potkat 
tam spoustu zajímavých lidí. Kdysi 
jsem si říkávala, jak je nádherné 
potkávat samé výjimečné lidi a zdálo 
se, že to tak bude po celý život. Lidi 
schopné, s obrovským intelektem. 
Bohužel tomu tak ale samozřejmě 
nakonec nebylo.

Škola v Salzburgu měla podle 
všeho obrovskou prestiž, jací 
tam s Vámi byli studenti?
Jednalo se o mezinárodní školu, 
takže se tam sešli umělci z celého 
světa. Vybavím si, že s námi dokon-
ce byl i Američan. Studoval tam 
například Georg Eisler, prezident 
Wien Secession, syn toho Eisle-
ra, který hudebně spolupracoval 
s Bertholdem Brechtem. Byl tam 
i tehdy ještě neznámý Fritz Hun-
dertwasser.

Zdá se, že po celý život jste měla 
možnost potkávat výjimečné 
osobnosti. Dalším z nich je Mi-
lan Kundera, jeden z největších 
českých spisovatelů.
S Milanem Kunderou jsme měli 
velmi přátelský vztah. Spojoval nás 
vztah k Leoši Janáčkovi. On jej 
miloval, jeho otec byl rektorem na 
JAMU. Svůj vztah k literatuře jsem 
už zmínila, to bylo další pouto. Měla 
jsem například možnost číst Žert 
ještě před vydáním. Dodnes tu mám 
knížky, které mi poslal.

Jste v kontaktu i nadále?
Byli jsme, ale on se teď poněkud 
rozčílil. Má tu hodně kamarádů, ale 
nechce momentálně o nikom sly-
šet, vždyť víte, co se okolo něj dělo. 
Že prý udělal čáru za minulostí. Víte, 
já to celé považuji za nehoráznost. 
Typicky českou nehoráznost. Místo, 
aby byli pyšní, že z našeho národa 

pochází takový člověk, který tolik 
dokázal, tak jen závidí a špiní. Jde 
to odshora dolů a najdete to úplně 
všude. Závist je, bohužel, nejtypič-
tější česká vlastnost. Víte, stává 
se mi i teď, že se někdo zeptá: 
„Proboha, proč to maluješ? Vždyť to 
nikdo nekupuje, neprodáš to!“ Ale 
tohle by přeci umělec řešit neměl. 
Na to jsou manažeři a podobně. Já 
prostě mám vnitřní potřebu tvořit, 
o to jde především.

A ta tvorba stále stojí za to. Ne-
dávno proběhla výstava Vašich 
prací přímo zde (v Domově pro 
seniory na Mikuláškově náměstí, 
kde paní Inez v současné době 
žije – pozn. redakce), další se 
chystá v Mahenově divadle. 
Musím říci, že tu mám ideální pod-
mínky. Nedá se to srovnat s pro-
story, kde jsem byla dříve. Mám 
klid, prostor, kdykoliv se tu mohu 
zavřít před světem. Výstava zde se 
snad povedla, lidé byli spokojení 
a přišlo jich dost. Spolu se mnou 
se akce zúčastnila i moje přítelky-
ně, spisovatelka Irena Fuchsová 
a zvládly jsme to nakonec s grácií. 
Co se týče té nadcházející výstavy, 
ta začíná 22. března v Mahenově 
divadle a mělo by se jednat o průřez 
celou mojí kostýmní tvorbou, dlouhá 
cesta životem na malém prostoru. 
Vystavena tam bude i má maturitní 
práce, objeví se i tvorba ze zlaté éry 
Mahenova divadla, z Janáčkových 
oper a podobně.

Když už jsme u Leoše Janáčka 
– říká se, že každý umělec má 
svou múzu, a není tajemstvím, že 
u Vás je to právě Janáček.
Ano, je tomu tak, v mé tvorbě je 
inspirace Janáčkem hodně znát.

Možná i proto jsme, mimo jiné, 
přednášela na akademii nesoucí 
jeho jméno.
Tam jsem vyučovala dějiny kosty-
mérství a ráda na to vzpomínám. 
V ročníku tehdy byla silná sestava – 
Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Jiří 
Bartoška, Jana Švandová. To byla 
radost učit.

Děkuji za rozhovor a do další tvorby přeji 
hodně štěstí a zdraví!  Martin Lísal

Dokončení ze str. 1

Zajímavé případy z městské části Brno-Starý Lískovec 1. 2.–19. 2. 2010:
fyzické napadení: 1× 
– ul. Labská, před ZŠ, byla ozna-

movatelka fyzicky napadena 
blíže neurčenou osobou.

krádež věci: 1× 
– ul. Bosonožská, Obchodní 

a hotelová škola: NP odcizil ze 
školní třídy nezjištěným způso-
bem fotoaparát žákyni této ško-
ly

poškození vozidla: 3× 
– ul. Bosonožská, NP poškodil 

čelní sklo neznámým způso-
bem

– ul. Krymská – NP prohodil čel-
ním sklem vozidla část obrubní-
ku, z vozidla se nic neztratilo.

– ul. M.Ševčíka, NP rozbil okén-
ko pravých zadních dveří, nic 
z vozidla nezmizelo.

občanské soužití: Mikuláškovo nám. 
– oznamovatelka byla slovně na-

padena svou sousedkou.
Loupežné přepadení: 
– V odpoledních hodinách byla 

hlídka vyslána na ul. Osová, 
do prodejny potravin, kde mělo 
dojít k loupežnému přepadení 
pod pohružkou zbraně. Po pří-
jezdu na místo se zde již pacha-

tel nenacházel, jen prodavačka 
a majitel obchodu.

vloupání do objektu: 
– NP se v době od 10.30 do 

13.00 hod. v pracovní den po 
překonání uzamčených dveří 
vloupal do panelového bytu na 
ulici Vltavská v Brně, byt prohle-
dal a následně odcizil elektroni-
ku.
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Jidáše
Tohle pečivo vám provoní celou 
kuchyň. Klasické jidáše mazané 
medem se rozdávaly o Zeleném 
čtvrtku, jejich tvar symbolizuje 
provaz, na kterém se Jidáš obě-
sil. Podle staré pověsti, bude 
chráněn člověk, který sní Jídá-
šek s medem, před jedovatým 
štípnutím.

Ingredience:
60 g krupicového cukru• 
500 g hladké mouky• 
300 ml dvanáctiprocentní • 
smetany 
40 g droždí  • 
2 žloutky• 
150 g změklého másla• 
nastrouhaná kůra z 1 citronu• 
2 lžičky citronové šťávy• 
1 vanilkový cukr• 
špetka soli• 
1 vejce na potření• 
med na pokapání• 

Jak dlouho:
Doba přípravy: 30 minut
Pečení: 25 minut
Kynutí: 60 minut
Počet porcí: 25 kusů

Příprava jídla:
1.  Ze lžíce cukru, mouky, trochy 
vlažné smetany a droždí připravte 
kvásek. Zhruba po čtvrthodině 
ho smíchejte se zbytkem cukru 
a mouky, žloutky, měkkým más-
lem, citronovou kůrou a šťávou, 
vanilkovým cukrem a trochou soli. 
Na závěr přilijte vlažnou smetanu. 
Zadělejte těsto; pokud je třeba, 
podsypávejte ho moukou. Pak ho 
nechte asi hodinu kynout.

2.  Troubu předehřejte na 180 °C, 
horkovzdušnou na 160 °C. Z vy-
kynutého těsta oddělujte kousky 
a vyvalujte z nich válečky. Na ple-
chu s pečícím papírem je stočte 
do spirály a nechte ještě 15 minut 
kynout. Pak je potřete rozšleha-
ným vajíčkem a  na 25 minut dejte 
do trouby. Horké jidáše pokapejte 
medem a podávejte.

Gourmet

VELIKONOČNÍ DÍLNA V ZOO
3. 4. 2010, 10.00–16.00 hod.
Ukázky paličkování velikonočních 
ozdob, výroba velikonočních kras-
lic a jiných ozdob. Kontakt: Mgr. 
Světla Vítková, vitkova@zoobrno.
cz, tel.: 546 432 321. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO
5. 4. 2010 – Ukázka velikonočních 
mláďat, soutěžní s tezka, zábavný 
program na pódiu. Kontakt: Zuzana 
Sommerová, sommerova@zoobrno.
cz, tel.: 546 432 360. 
PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY
6. 4. 2010, 9.00–12.00 hod. 
Soutěžní klání pro čtyřčlenná druž-
stva druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Z každé školy se soutěže 
může zúčastnit pouze jedno družstvo. 
Pokud se chcete soutěže zúčastnit, 
přihlaste své družstvo nejpozději 
do 26. března 2010. Název školy, 
jména čtyř žáků a doprovázejícího 
pedagoga zašlete na adresu: Ing. 
Mgr. Lenka Bochníčková, Zoo Brno, 
U Zoologické zahrady 46, 635 00 
Brno, na e-mail: bochnickova@zo-
obrno.cz, tel.: 546 432 314. 
OSLAVY DNE ZEMĚ
24. 4. 2010, od 13.00 hod.
Pro děti budou přichystány soutěže, 
face painting – malování obrázků na 
obličej, chybět nebude ani soutěžní 
stezka a informační stánky týkající se 
recyklace, odpadů a úspor energií. 
Kontakt: Bc. Jana Hadová, hadova@
zoobrno.cz, tel.: 546 432 360. 

Více informací naleznete na 
webu www.zoobrno.cz

ZOO – 
akce v dubnuUkázkové hodiny v dyslektických 

třídách na ZŠ Bosonožská
Srdečně zveme všechny zájemce 
o výuku ve speciálních třídách 
na prvním stupni na UKÁZKO-
VÉ HODINY, které se konají ve 
STŘEDU 24. 3. v 16.00 hod. Děti 
předvedou rodičům, studentům 
a ostatním hostům, jak pracují 
v jednotlivých hodinách. Paní uči-
telky Vás seznámí s reedukačními 
metodami a vysvětlí správný po-
stup při domácí přípravě.

Úspěch ZŠ Bosonožská na 
pěvecké soutěži Karlovarský 
skřivánek 
Žák naší školy Jan Horský ze 
čtvrté třídy se zúčastnil pěvecké 
soutěže Karlovarský skřivánek 
a v konkurenci výborných zpěvá-
ků, kteří jsou velmi často vedeni 
na základních uměleckých ško-
lách, obsadil krásné první místo 
a postoupil do celostátního kola 
v Karlových Varech. 
Projekt „Okolo vody„ na ZŠ 
Bosonožská 
Žáci 7. ročníků naší školy se zapo-
jili do celoročního projektu „Okolo 
vody“ organizovaného ekologic-
kým sdružením Rezekvítek. Cílem 
projektu je naučit žáky chápat 
význam vody pro lidský život a dů-
sledky lidských činností na vodu. 
Každý měsíc žáci vypracovávají 
teoretické i praktické úkoly z růz-
ných tématických okruhů, které 
prolínají jednotlivými vyučovacími 
předměty. Naše škola byla pro 
tento projekt vybrána mezi tři pilot-
ní školy v rámci města Brna.

Mgr. Kateřina Horáková, 
zástupkyně ředitelky

ZŠ Bosonožská

Klub Labyrint zve na šipky a fotbálek
Studio dramatické výchovy Laby-
rint, bohunická pobočka SVČ Lu-
žánky Brno, otevírá svou klubovou 
místnost (dále jen klub) příznivcům 
šipek a stolního fotbálku (kalča). 
Děti ve věku 7 až 15 let mohou přijít 
trénovat své dovednosti v šipkách 
(každý lichý) a ve stolním fotbálku 
(každý sudý) čtvrtek v měsíci vždy 
od 15.00 do 17.30 hod. Jednou 
za dva měsíce bude vyhlášen tur-
naj, v němž se mohou registrovaní 
účastníci utkat a změřit své síly. Pro 
registraci dětí do „Ligy Labyrintu“ 
je nutný souhlas rodičů. V klubu 
Labyrint je v „tréninkové“ době také 
možno poslouchat vlastní CD, využí-
vat počítač s připojením na internet 
(či jen volné Wi-Fi připojení) nebo 
využít nabídky místního nealko baru 
(k dispozici káva, čaj, nealko nápo-
je, sladkosti, slanosti). 
V pondělí a v úterý, kdy v SDV Laby-
rint probíhají kroužky pro nejmenší 

děti, bude klub i nadále fungovat 
jako aktivní „čekárna“ pro rodiče, 
kteří doprovázejí své děti. Středy 
jsou určeny příležitostným otevřeným 
dílnám (jednou či dvakrát v měsíci), 
které jsou nabízeny široké veřejnosti, 

a není u nich nutná registrace. Po-
drobnosti a aktuální program najdete 
na obvyklých plakátovacích plochách 
a na www.labyrint.luzanky.cz. 

Mgr. Eva Mohaplová
SDV Labyrint

Lampa vás zve jako každý rok 
na tradiční pálení čarodějnic ve 
čtvrtek 29. 4. od 16.00 hod. na 
zahradě Lampy, Kyjevská 2. 
Na co se můžete těšit?

lanové překážky• 
vystoupení šermířů• 
létání na koštěti• 
čarodějova sluj a další soutěže• 

…a hlavně velký oheň a čarodějni-
ce. Na akci si můžete opéct vlast-
ní špekáčky a zazpívat si s námi 
u ohně, který bude hořet až do 
večera. Na každou čarodějku i ča-
roděje čeká sladká odměna! 

Těšíme se na Vás!
Lampa, pobočka SVČ 

Lužánky, info: 776 073 733

Pálení čarodějnic
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Zprávy z radnice

Informace z usnesení 104. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 12. 2. 2010 Rada:

 vzala na vědomí registraci žá-• 
dosti projektu „Přístavba ZŠ 
a MŠ Elišky Přemyslovny“ 
v rámci IPRM II souhlasila s ob-
sahem studie o proveditelnosti 
projektu

Informace z usnesení 105. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 17. 2. 2010

schválila finanční podíl na • 
opravu bytového jádra ve výši 
35 000 Kč v bytě č.13 na ul. 
Kurská č.o.2
neschválila prominutí poplatku • 
z prodlení nájemci bytu č. 1 na 
ul. Osová č.o.4
neschválila prominutí poplatku • 
z prodlení nájemci bytu č.21 na 
ul. Kurská č.o.8
schválila započtení vložené • 
částky za výměnu plastových 
prvků z důvodu skončení nájmu 
bytu oproti dlužné částce včet-
ně poplatku z prodlení u bytu 
č.23 na ul. Kosmonautů č.o.9
schválila uhrazení dosud neu-• 
mořené částky za výměnu plas-
tových oken z důvodu skončení 
nájmu předmětného bytu č.7 
na ul. Dunajská č.o.25
souhlasila se změnou užívání • 
nebytového prostoru na prostor 
bytový v domě na ul. Kurská 
č.o.6
vzala na vědomí způsob proná-• 
jmu bytů – předem opravené, 
předem neopravené
souhlasila s uzavřením smlouvy • 
o nájmu bytu č.2 na ul. Sevas-
topolská č.o.5 na dobu jedno-
ho roku
souhlasila s podnájmem části • 
bytu č. 29 na ul. Sevastopolská 
č.o.11
souhlasila s dohodou o zániku • 
nájmu k bytu č.26 na ul. Vltav-
ská č.o.19
vzala na vědomí přechody ná-• 
jemního práva a schválila uza-
vření smluv s novými nájemci
vzala na vědomí, že nenastaly • 
zákonné podmínky pro přechod 
nájemního práva a neschvá-
lila uzavření nájemní smlouvy 
u bytu č. 32 na ul. Kosmonautů 
č.o 11
schválila společné nájmy u bytu • 
č.15 na ul. Mikuláškovo nám. 
č.o.13 a bytu č.5 na ul. Dunaj-
ská č.o.21
vzala na vědomí zrušení výmě-• 
ny bytů
neschválila výměnu bytů – byt • 
č. 8 na ul. Sevastopolská č.o.9 
a Oderská č.o.8
schválila výměny bytů• 
schválila vyplacení složené kau-• 
ce na byt č. 22 na ul. Kyjevská 
č.o.1

doporučila ZMČ schválit prodej • 
části pozemku č. 2249/8 do 
podílového vlastnictví bytových 
domů na ul. Vltavská č.o. 21 
a Labská č.o.1 a nedoporučila 
ZMČ schválit prodej rohového 
pozemku p.č. 2249/7
doporučila ZMČ souhlasit se • 
zřízením věcného břemene 
práva umístění stavby na části 
pozemku p.č.KN 1680/5
doporučila ZMČ souhlasit s ná-• 
vrhem OZV č. 8/2008 o míst-
ních poplatcích bez připomí-
nek
nesouhlasila s rozšířením sta-• 
novišť kontejnerů pro separo-
vaný sběr textilu a souhlasila 
s jedním provedením sběru 
textilu tzv. „dům od domu“ spo-
lečností E+B textil s.r.o.
souhlasila s uhrazením škod-• 
ních událostí – úraz při zimní 
údržbě
vzala na vědomí odstoupení p. • 
Tomáše Labuse z nabídkového 
řízení na kácení a sesazovací 
řez topolů a schválila smlouvu 
o dílo s p. Ing. Otakarem Ra-
dou, CSc
revokovala usnesení č. 17/103 • 
a schválila podání návrhu na 
výkon vyklizení bytu č. 5 na ul. 
Sevastopolská č.o.3
nesouhlasila se zpětvzetím vý-• 
povědi z nájmu bytu č. 32 na 
ul. Vltavská č.o.17
schválila a doporučila ZMČ od-• 
souhlasit doplnění ul. Klobáso-
va 30-25 do stávajícího znění 
přílohy OZV č.17/2005 o re-
gulaci veřejné produkce hudby 
v pohostinských zařízeních, 
včetně restauračních zahrádek
doporučila ZMČ vzít na vědomí, • 
že veřejnou sbírkou na pomoc 
oblastem postiženým povodně-
mi v červnu a červenci 2009 
byl získán čistý výtěžek ve výši 
28 020,31 Kč a doporuči-
la ZMČ odsouhlasit Darovací 
smlouvu pro obec Blatnička, 
Blatnice pod Sv. Ant.

• 
Informace z usnesení 106. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 5. 3. 2010

souhlasila se dohodami o záni-• 
ku nájmu bytu k bytům: byt č. 
P2 na ul. Labská č.o.31, byt č. 
P2 na ul. Labská č.o.33
souhlasila s uzavřením smlou-• 
vy o nájmu bytu na ul. Labská 
č.o.33 a souhlasil a s notářským 
zápisem k vykonavatelnosti
schválila vyplacení složené kau-• 
ce na byt č. 29 na ul. Dunajská 
č.o.37
souhlasila s podnájmem části • 
bytu č.1 na ul. Sevastopolská 
č.o.9
vzala na vědomí přechod ná-• 
jemního práva k bytu č.30 na 

ul. Dunajská č.o.37 a schválila 
smlouvu s novým nájemcem
schválila společný nájem k by-• 
tům č.6 na ul. Sevastopolská 
č.o.9 a č.8 na ul. Kyjevská 
č.o.3
schválila výměnu bytů • 
schválila pronájem nových bytů • 
a vybrala nové nájemce
schválila prominutí poplatku • 
z prodlení nájemci bytu č.7 na 
ul. Vltavská č.o.17
schválila Dodatek č.10 ke smlou-• 
vě o nájmu nebytových prostor 
s firmou iOV, spol. s r.o.
jmenovala pana Vladana Krás-• 
ného členem konkurzní komise 
v řízení na místo ředitele/ky ZŠ 
a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 
10
nesouhlasila aby s nájemci bytu • 
č.5 na ul. Sevastopolská č.o.3 
byla uzavřená nová smlouva 
o nájmu bytu
souhlasila s ukončením pro-• 
nájmu ideální části pozemku 
garážového dvora na p.č. KN 
2527/1 a souhlasila s uzavře-
ním smlouvy s novým nájem-
cem
doporučila ZMČ nesouhlasit se • 
směnou pozemků v k.ú. Starý 
Lískovec, kampus Masarykovy 
univerzity Brno
neschválila umístění lunaparku • 
na ul. Labská ve výběhu pro 
psy
neschválila povolení předsu-• 
nutého prodejního místa před 
obchodem s textilem na ul. 
Kurská 
souhlasila s návrhem vydání • 
souhlasu ke kácení dřevin na 
pozemcích veřejné zeleně
souhlasila s úpravou ploch ve-• 
řejné zeleně u Hřiště č.o.11 
spočívající ve dvouřadém uspo-
řádání nášlapných dlaždic v linii 
prošlapu a schválila oslovení 
firem
neschválila žádost o náhradní • 
umístění stánku se zeleninou 
do doby, než bude plocha „P“ 
připravena k použití
schválila rozpočtová opatření č. • 
5,6,7,8
schválila dodatek č.3 ke smlou-• 
vě o realizaci dopravního hřiště 
na ul. Dunajská 37-45, před-
mětem je navýšení DPH
schválila navýšení počtu děti • 
MŠ Bosonožská 4 na 95 a na-
výšení kapacity školní jídleny 
na 125 jídel s účinností od 
1. 4. 2010 a schválila podání 
žádosti o zápis změny v rejstří-
ku škol s školských zařízení
schválila změnu ve vzorové • 
smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v hasičské zbrojnic – 
změna výše DPH
schválila dodatky ke smlouvám • 
s firmami GipsCon, s.r.o. a MT-

c-stav, s.r.o. – navýšení DPH
souhlasila s bezplatným uží-• 
váním uvolněných nebytových 
prostor v bytových domech 
Labská č.o.23 a 15
schválila navýšení odměn do-• 
movníkům v bytových domech 
Labská č.o. 29,31,33
schválila dodatek ke smlouvě • 
Likvidace hřišť – změna termí-
nu
schválila Vnitřní předpis – Or-• 
ganizační řád ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec

Pletení pomlázky ze 
šesti proutků

velikonoce jsou za dveřmi a každý 
koledník musí vyrazit koledovat 
s pomlázkou. Vlastnoručně uple-
tená udělá větší radost než ta 
kupovaná.
Co potřebujeme: vrbové proutí, 
nůž, provázek, pentle na ozdobu
Nachystejte si šest vrbových 
proutků. Vezměte si další proutek 
a omotejte jím připravený svazek 
na silnější straně a to tak, že vložte 
silnější konec svazujícího proutku 
mezi proutky svazku, asi 3 cm od 
konce, 2–3× obtočte pod vyční-
vajícím koncem svazek, a pak 
pevně ovinujte vzhůru.
Tenký konec zapleťte mezi prout-
ky svazku. Držadlo je potřeba 
poměrně kvalitně utahovat, neboť 
jeho kvalita nám usnadní další 
pletení a ovlivní životnost upletené 
pomlázky.
Proutky rozdělte tak, že máte 
v každé ruce po třech. Vrchní 
proutek č. 1 z levé strany pro-
vlékněte kolem středního proutku 
č. 5 na pravé straně a vraťte na 
nejspodnější pozici zpět na levou 
stranu. Totéž udělejte s pravým 
horním proutkem. Nyní proutek 
č. 2 obtočte kolem proutku č.5 
a vraťte mezi proutky č. 1 a č. 
6. Střídavě pokračujte z každé 
strany až ke konci délky prout-
ků. Nesmíte zapomenout citlivě 
dotahovat. Na konci svažte prout-
ky provázkem, případně tenkým 
vrbovým proutkem. Můžete také 
ozdobit konec pomlázky barev-
nou pentlí. 

Šikovné ruce
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Inzerce
 Čištění koberců. A čalouněné-
ho nábytku, tel.: 605 983 853 
 Podlahářské práce, 
606 508 946 
 Až 200 tis. všem za výhod-
ných podmínek, 

 tel.: 724 146 652  
 Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků, 
více na www.hr-computers.cz, 
Jan Ryšávka, tel.: 604 535 647, 
info@hr-computers.cz 

 Přepisy 8 mm filmů na DVD, 
tel.: 604 422 892

Oslavany – Mezinárodní prodejní výstava minerálů, drahých kamenů a šperků

Restaurace DTJ GARDA

Klobásova 34, Starý Lískovec, 625 00 Brno 
www.dtj-restaurace.cz

V případě rezervace volejte na tel.: +420 605 308 940 
Otevřeno denně pondělí až neděle od 11:00 do 22:00 hodin 

DTJ Vás zve k příjemnému posezení v nekuřáckémnekuřáckém 
prostředí. DětskýDětský koutek, Wi-FiWi-Fi zdarma 
a výborná kuchyně. 

KIS OSLAVANY
Široká 2, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 283, 604 108 641 
e-mail: kis.oslavany@post.cz
Vážení přátelé, přijměte opět naše srdečné 
pozvání na další

Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, 
drahých kamenů a šperků
která se koná  ve dnech 17.–18. dubna 
2010 v prostorách Dělnického domu 
v Oslavanech.
Otevírací doba: 
sobota 17. 4. 2010 10–20 hod.
neděle 18. 4. 2010 10–18 hod.
Instalace exponátů: 
pátek 16. 4. 2010 14–20 hod.
sobota 17. 4. 2010 6–10 hod
Vystavovací poplatek činí 50 Kč/vysta-
vovací stůl (cca 1,5 m2) 
Poplatky jsou splatné na místě konání. 
Připojení na elektřinu je součástí poplatku 
(doporučujeme vlastní prodlužku). 
Ubytování nezajišťujeme! 
K ubytování lze využít: 
Hotel Stadion Oslavany, tel.: 546 423 
664, 
Hotel Horník Oslavany tel.: 546 424 237, 
Zámecká ubytovna – zámek Oslavany 
608 069 176, 

Hotel Crlík Tetčice 546 410 455, 
Hotel Besední dům Ivančice tel.: 
546 434 019, 
penzion Princ Ivančice tel.: 606 467 213, 
penzion Pamír Zbýšov tel.: 546 431 383
Součástí této pozvánky je také přihláška 
V případě Vašeho zájmu o účast na této 
akci, zašlete prosím Vaši vyplněnou při-
hlášku nejpozději do 31. března 2010 zpět 
na naši adresu: KIS Oslavany, Široká 2, 
664 12 Oslavany
Nebo lze přihlášení provést e-mailem: vit.al-
dorf@post.cz, nebo kis.oslavany@post.cz
Počet vystavovacích míst je omezen! 
Umísťování vystavovatelů bude probíhat 
dle pořadí došlých přihlášek!
Těšíme se na setkání s vámi 
S pozdravem a přáním všeho dobrého 
a Zdař bůh!

Vít Aldorf – starosta města 
Petra Skoumalová – KIS Oslavany

Přihláška vystavovatele
Přihlašuji se závazně jako vystavovatel na 
Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, 
drahých kamenů a šperků, která se koná 
v Oslavanech v termínu 17. dubna–18. 
dubna 2010
Budu vystavovat ve dnech: sobota 17. 4. 
2010 neděle 18. 4. 2010 (zatrhnout)

Závazně rezervuji počet výstavních stolů: 

Jméno a příjmení :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adresa:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Kontakt , telefon/ mail:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Podpis:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Upozornění: Pokud se ze závažných důvodů nebudu moci zúčastnit i přes přihlášení, 
zavazuji se tuto skutečnost oznámit organizátorovi telefonicky nebo e-mailem dostatečně 
před konáním akce, nejpozději k datu 31. 3. 2010 (kontakt: 603 89 20 68, vit.aldorf@
post.cz, kis.oslavany@post.cz Bližší info lze získat také na tel.: Vít Aldorf 603 892 068 
nebo Petra Skoumalová 604 108 641
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NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

ZPŮSOB POUŽITÍ:  Aloclair™ GEL: Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celý vřídek nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru s poraněním. Aby se mohla vytvořit ochranná vrstva, nedotýkejte se poranění jazykem po dobu alespoň 2 minut. Po každém použití 
zavřete víčko. Použijte 3-4 krát denně, nebo dle potřeby. Po dobu nejméně 1 hodiny od aplikace nejezte ani nepijte. Obsah: 8ml  KONTRAINDIKACE Aloclair nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku. VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte za pokojové teploty mimo přímé sluneční světlo. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  Aloclair™ je obchodní značka společnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.
Výrobce: Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia. Distributor v ČR / splnomocnený zástupca v SK: Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika, aloclair@pearshealthcyber.com

reality

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY  

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

VOLEJTE  774606584
výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem

výměny s dluhem na nájmu

výměny bytů určených do privatizace s doplatky

Prodej ND ŠKODA . Na objednávku a v krátkých dodacích lhůtách 
zabezpečíme dodání ND na všechny značky zahraničních vozidel.

Nabízíme – plastové vany do zavazadlových prostorů, koberce, 
protiprůvanové plexi na okna, žárovky NARVA, zapalovací svíčky BRISK, 

baterie BANNER.

Tel./fax: 547 218 193, mob.:  602 523 855

AUTOSTYL BRNO, a.s., 
U Hřiště 21 Starý Lískovec, 625 00 Brno

„Letos oslavíme 20. výročí založení fi rmy“.
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PLASTOVÁ OKNA
Firma s patnáctiletou tradicí                           

VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY

 žaluzie   sítě proti hmyzu   parapety

   dodávky     demontáže     

 montáže    zednické práce

Po předložení tohoto ústřižku sleva na příslušenství 10%

OBCHODNÍ KANCELÁŘ:   
 nám. Svobody 80
             664 42  Modřice
             tel.: 547 242 177
             tel./fax: 547 243 687
             mob.: 737 500 305, 604 554 967

www.plastovaoknabrno.cz
e-mail: avokna@plastovaoknabrno.cz

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 22. 3. DO 30. 4. 2010
JEN ZA 99 KČ

Připravte svůj vůz značky Škoda na
novou motoristickou sezonu a objed-
nejte jej na jarní servisní prohlídku.
Nejen že dostane tu nejlepší profesio-
nální péči, ale v případě nalezení
závady Vám nabídneme opravu za
překvapivě výhodné ceny.

Nenechte si ujít také zvýhodněnou
nabídku Škoda originálních dílů 
a příslušenství.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

PŘEKVAPIVÁ
JARNÍ NABÍDKA

www.nabyteknovapohoda.czwww.nanabybbyteteknknovovapappohohhododaa.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek: 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

Česká výroba – jistá kvalita

• kvalitní české výrobky
• nejnovější trendy sedacích souprav
• lůžka dřevěná i čalouněná
• sektorový nábytek
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