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Rozhovor s profesorkou Janou Stávkovou

Začneme již tradiční otázkou – 
jaký je váš vztah k městské části 
Starý Lískovec?
Veskrze kladný (úsměv). Jsem ro-
dačkou a v Lískovci bydlím po celý 
svůj život. 

Pozorujete tedy proměny, které 
tuto čtvrť provázejí a provázely. 
Jaký to je pocit?
Já bydlím ve staré zástavbě, v ro-
dinném domku. Tato část se sama 
o sobě moc nezměnila, ale okolí 
určitě ano. Pozorovat, jak okolo 
vašeho domu budují dálnici či vyrůs-
tá sídliště, samozřejmě není úplně 
příjemné.

A jak jste spokojená se součas-
ným stavem Lískovce?
Někdy mám pocit, že Lískovci něco 
schází v oblasti služeb, kupříkladu 
v gastronomii. Na druhé straně je 
nutno uznat, že poslední dobou 
se dělá hodně například pro děti, 
koná se spousta chvályhodných 
akcí, určitě se tu běžný občan nudit 
nemusí.

A co vy? Zúčastníte se podob-
ných akcí?
Spíše jen zřídka, pracovní povin-
nosti mi zatím mnoho volného času 
nenechávají.

Najdete si i přesto chvilku na 
nějaký koníček?
Protože jsem zastáncem tradičních 
hodnot, věnuji se rodině, pokud 
vybude čas, tak se ráda věnuji 
práci na zahrádce, to uklidňuje. 
I dovolenou si dovedu užít, ale jak 
jsem už zmínila, toho volného času 
je minimum.

Co třeba sport? Národem teď 
hýbou zimní olympijské hry, na-
jdete si chvilku na sledování?

Určitě se nedá říci, že 
bych u toho seděla a po-
nocovala, ale ráda si třeba 
druhý den přečtu o tom, 
co se na hrách dělo. 

Jak jste se vlastně dostala k vaší 
profesi? Přeci jen doba po úno-
rovém převratu studiu až tak 
nepřála.
V padesátých letech opravdu 
o povolání jiní rozhodovali za vás. 
Já pocházím z rolnické rodiny, 
což znamenalo, že jsme museli 
do zemědělství. Štěstí jsem měla 
v tom (na rozdíl od mých starších 
sester) že jsem končila základní 
školu až v roce 1962, kdy situace 
byla již klidnější a mohla jsem jít 
studovat. Po gymnaziu jsem si tento 
obor vybrala již zcela dobrovolně, 
protože jsem k němu měla vztah. 
Vystudovala jsem tedy Vysokou 
školu zemědělskou, která nyní nese 
název Mendelova univerzita.

A té jste zůstala věrná po celý 
život.
Ano, přesně tak (úsměv).

Váš životopis je hodně bohatý, 
je zřejmé, že neustálému studiu 
jste věnovala hodně času. Jaký 
byl váš kariérní posun v zrcadle 
let?
Zpočátku byl růst výhradně od-
borný. Věnovala jsem se výuce 
studentů, vědě a výzkumu. Mohla 
jsem publikovat v odborných ča-
sopisech. Teprve po roce 1989 
jsem postupně prošla různými funk-
cemi akademickými (proděkan, 
prorektor, děkan), které všechny 
znamenaly, že kromě odbornosti se 
věnujete řízení fakulty či univerzity 
na různých úrovních.To znamená, 
že vytváříte to pravé akademické 
prostředí mimo jiné i tím že nasta-
vujete vnitřní předpisy a normy, zá-
vazné pro akademické pracovníky 
i studenty. Obecně si to člověk 
neuvědomuje, ale samostatnost 
univerzit, která je dána zákonem 
o vysokých školách, je velká. Uni-
verzity samy odpovídají za to, co 

chtějí učit,  jaké studijní 
obory budou nabízet, 
na které obory mají per-
sonální kapacity, jakou 
formu organizace studia 
zvolí atd. Z tohoto vyplývá 
i velká odpovědnost uni-
verzit. Proto také každá 
univerzita je jiná, ona si 

své prostředí spoluvytváří.

Jak u vás na fakultě vlastně 
probíhal onen přerod na volný 
způsob myšlení po „sametu“?
Museli jsme všechno kompletně 
překopat. Jak obsah studia, tak 
organizaci studia. Před listopadem 
se samozřejmě nevyučovaly před-
měty typu management, marke-
ting, finanční trhy, a řada dalších, 
některé předměty, jako například 
ekonomie, zásadně změnily svůj 
obsah.V prvních letech po revoluci 
jsme se  inspirovali v zahraničí. 

(Pokračování na str. 3)

V tomto čísle Starolískoveckého zpravodaje se nám před-
stavuje děkanka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 
univerzity paní Jana Stávková. 

XVI. zasedání  ZMČ se bude 
konat 3. 3. 2010 v 17.00 (stře-
da) v sále hasičské zbrojnice 
na ul. Točná 5 v Brně-Starém 
Lískovci.

Pozvánka
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starolískovecký
zpravodaj
Zápisník starosty

Začátek roku bývá spojen s jed-
nou již tradiční nepříjemností. 
V tomto období totiž pravidelně 
dochází k nezbytnému jedno-
strannému zvyšování nájemného 
v obecních bytech. Výjimkou ne-
bývá ani naše městská část. 

Pro letošní rok se však Rada 
městské části Brno-Starý Lís-
kovec rozhodla v této nelehké 
době vyjít nájemcům obec-
ních bytů vstříc a nevyužít 
možnost navýšení nájmů.  
Nájemné v obecních bytech 
tedy zůstává v nezměněné 
výši. 

V dnešní době, kdy na nás ze 
všech stran útočí přízrak hos-
podářské krize, by navýšení 
nájmu mohlo pro mnohé nabýt 
nepříjemných kontur. Rozpoč-
ty domácností, kde například 
jeden z členů rodiny přišel díky 
stávajícímu hospodářskému 
poklesu o práci, jsou leckdy 
napjaté k prasknutí, a každé je-
jich navýšení hrozí pohromou. 
Různým pofiderním půjčkám je 
lepší se raději vyhnout a při sou-
časné krizi na pracovním trhu 
není moc možností, jak reálný 
příjem domácnosti zvednout. 
A i rodina, která je na tom v rám-
ci možností dobře, samozřejmě 
pohlíží na každé další navyšování 
výdajů se znepokojením.

Proto jsme se rozhodli k tomuto 
kroku a nájemné nezvýšit. Už 
tak připravuje toto období kri-
ze občanům spoustu těžkých 
chvil a stresových situací. Věřím 
proto, že toto rozhodnutí uvítáte 
s úlevou.

Váš starosta
Vladan Krásný
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Dodržujme pravidla

Řidiči, domluvte se!

Vážení spoluobčané,
v jednom z předcházejí-
cích Zpravodajů jsem se 
na vás obracela s žádos-
tí, abychom společně 
dokázali pár věcí v naší 
městské části změnit. 
Šlo o vyznačené vjezdy 
k domům a parkoviště. 
Tehdy jsem neuváděla 
označená místa před 
vjezdy ke kontejnerovým stáním. 
Nyní v zimě a v záplavách zmrzlého 
sněhu se situace ještě více zhoršila. 
Vyznačená místa, vyhrazená pro 
volný příjezd hasičů či záchranné 
služby, doplnily zablokované pří-
jezdy ke kontejnerovým stáním. 
Bohužel je v naší městské části 
stále mnoho řidičů nerespektující 
žluté – vodorovné dopravní značení 
V12a (Žlutá klikatá čára). Parkují-
cí auta na tomto místě mohou za 
předpokladu zásahu hasičů, zá-
chranářů, ale i vozu ASA, SAKO 
odvážejících odpadky, změnit situ-
aci v drama. Vyznačené místo musí 
za všech okolností zůstat prázdné. 
Málokdo z nás si dovede představit, 
že by při vzniku požáru nemohla 
přijet těžká technika hasičského 
záchranného sboru nebo při pří-
jezdu rychlé záchranné služby by 
nebylo možné pomoci pacientu 
v tísni. A teď nově, na některých 
ulicích přibyl problém s vyvážením 
obsahu popelnic, neboť někde par-
kují auta před kontejnerovým stáním 
a znemožňují tak odklízení sněhu či 
přímo zablokují příjezdovou cestu 
„popelářským vozům“ k popelni-
cím. A občané se zlobí. Právem!!! 
Kdyby řidiči respektovali vyhrazená 
parkovací stání, mohla by úklidová 
vozidla odstranit kopce sněhu před 
popelnicemi a „popeláři“ by mohli 
odvézt odpad. Že vám to něco při-
pomíná? V lepším případě jednu 

Zimní období je obdobím, kdy se 
stává mnoho dopravních nehod. 
Mlha, sníh, náledí, to vše může být 
jejich příčinou.
Mnoho lidí však neví, jak se při 
dopravní nehodě zachovat. V kte-
rých případech volat policii, a v kte-
rých ne. Proto vám zde Policie ČR 
poskytneme několik rad, jak se 
v těchto nepříjemných situacích 
zachovat.

Jak postupovat při dopravní 
nehodě:
1. Zastavit, vypnout motor a zajistit 

vozidlo proti pohybu
2. Zabezpečte místo DN, ujistěte 

se, že není nikdo zraněn, popř. 
poskytněte první pomoc a zavo-
lejte záchrannou službu

3. Umístěte výstražný trojúhelník

pohádku, kdy se jeden ve 
snaze pomoci druhému  
hodně naběhal… A vše na 
něčem či někom záviselo. 
Někteří občané navrhují 
dávat na auta porušující 
pravidla silničního provo-
zu tzv. botičky, jiní větší 
a častější kontrolu ze 
strany policie a udílení 
vysokých pokut. 

Bude-li nasazena botička, ještě 
více se prodlouží čas k uvolnění 
příjezdové cesty. Bohužel  policistů 
není tolik, aby mohli být najednou 
na všech místech. Někdo klidně 
pokutu zaplatí a příště „vesele par-
kuje dál“ – kdekoliv.
Připomínky typu „proč není více 
parkovacích míst“, jsou sice logic-
kým argumentem ze strany řidičů, 
ale je potřeba si říct nejenom A, ale 
i B. Kolik je v naší městské části ři-
dičů, kteří zaparkují nejen své auto, 
ale také auto služební. Někteří jsou 
pohodlní odvézt auto do garáže, 
kterou sice mají, ale nevyužívají kaž-
dodenně. A tak máme parkoviště 
přeplněná a všichni se na někoho 
zlobíme. Zkusme opravdu něco pro 
zlepšení situace udělat.
Kdo má garáž, nechť ji využívá pro 
účel, který má plnit. Dodržujme 
pravidla silničního provozu a par-
kujme jen tam, kde je to povole-
no. Služební auta nechejme na 
parkovištích pro ně vyhrazených. 
Pokud víte o někom, kdo to takto 
nedělá, upozorněte ho. I vzájemnou 
komunikací je možné leccos změnit 
k lepšímu. Předpokládám, že nám 
všem jde o stejnou věc a zajištění 
bezpečnosti v naší městské části 
je pro nás všechny důležité. 

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Ve dnech 15. a 16. ledna 2010 
proběhl slavnostní zápis budoucích 
prvňáčků na naší škole.
K zápisu se dostavilo více než 60 
dětí se svými rodiči. Paní učitelky 
je přivítaly v pěkně vyzdobených a 
připravených třídách. Budoucí prv-
ňáčci ukázali co už umí,  a popravdě 
řečeno, byli jsme velice příjemně 
překvapeni.
Rodiče přivítali nabídku práce v edu-
kativních skupinkách pořádaných 
naší školou. Zde se budoucí žáci 
podrobně seznámí s prostředím 
a způsobem práce na naší škole.
Paní učitelky budoucích 1. tříd se již 
velmi těší na své nové žáky.
 

Lubomír Strnad
ředitel školy

Zápis do 1. tříd na ZŠ Labská

4. Použijte retroreflexi
5. V nutném případě přivolejte 

PČR
6. S vozidly nehýbejte, popř. za-

kreslete jejich pozici
7. Vyfoťte si DN
8. Pokud nevoláte PČR, vyplňte 

důkladně formulář o záznamu 
DN, nezapomeňte na podpis, 
pokud máte svědky, zapište jejich 
nacionále

„Řidiči, domluvte se“! 
Řidič nemá povinnost hlásit DN 
Policii ČR, pokud:
1. Zjevná škoda na některém ze 

zúčastněných vozidel nebo pře-
pravovaných věcech nepřesahu-
je 100 000,- Kč (zjevná škoda 
= škoda, kterou vidíte, laický 
odhad),

2. Nedošlo ke zranění nebo usmr-
cení osoby,

3. Nevznikla škoda na jiném majet-
ku další osoby (např. škoda na 
komunikaci apod.)

Policii ČR volejte, pokud:
1. Není splněná některá z výše uve-

dených podmínek,
2. Nemůžete zabezpečit obnovení 

provozu komunikace

NEZAPOMEŇTE!
Musíte sepsat společný záznam 
o dopravní nehodě podle přede-
psaných kolonek a navzájem jej 
podepsat. V této souvislosti máte 
právo vyžadovat od druhého účast-
níka události prokázání totožnosti a 
sdělení údajů o vozidle (osvědčení 
o registraci vozidla). Pro sepsání 
tohoto protokolu není důležité, zda 
jste se dohodli na zavinění nehody. 
Posouzení míry zavinění bude zále-
žitostí pojišťovny. Povinnost sepsat 
záznam je dána zákonem.

Mateřské centrum Lískáček, působící každé úterý dopoledne 9.30–11 h 
v klubovně fary na ul. Elišky Přemyslovny 27 v Brně-Starém Lískovci Vás 
zve k návštěvě. 
Pojďte k nám s dětmi až po předškoláky si pohrát, potkat nové kamarády 
a něco hezkého vytvořit! Vstupné 30 Kč za rodinu zahrnuje příspěvek na 
základní pomůcky a vstup do herny.

Mateřské centrum Lískáček

Hledáme aktivní maminky, které by se rády podílely na přípravě 
programu a chodu mateřského centra. 
Další informace na www.mcliskacek.cz.

2. 3. 2010 Výroba razítek

9. 3. 2010 Decopague - plechovky na poklady

16. 3. 2010 Jarní vystřihovánky

23. 3. 2010 Nešitý patchwork – vajíčka

30. 3. 2010 Tvoření s dětmi – setí obilí a jarní zápichy

6. 4. 2010 Výběr věcí na burzu

13. 4. 2010 Burza jarního a letního oblečení pro děti

Prvním zapsaným žákem se stala Barborka z MŠ Oderská. Od ředitele 
školy převzala na upomínku psací soupravu



www.staryliskovec.cz

strana 3

Rozhovor s profesorkou Janou Stávkovou

Florbalový turnaj na ZŠ Elišky přemyslovny

FLORBALOVÝ TURNAJ na ZŠ 
Elišky Přemyslovny Ve středu 
28. 1. 2010 se uskutečnil 1. 
FLORBALOVÝ TURNAJ na ZŠ 
Elišky Přemyslovny. Soutěžilo se 
ve třech kategoriích 1. stupeň, 
2. stupeň – hoši a dívky. Turnaj 
se konal v rámci oslav 75. výročí 
otevření školy. Odehrálo se celkem 
28 zápasů a aktivně se ho zúčast-

nilo asi 65 žáků a žákyň.
V kategorii 1. stupeň startovalo 
6 družstev, 5 z naší školy a 1 jako 
host se ZŠ Bosonohy. Zvítězilo 
družstvo Steel nightmares z naší 
školy složené z žáků 5.třídy, 2.místo 
obsadilo družstvo se ZŠ Bosonohy 
- Black Penguins a třetí skončili žáci 
3.třídy s týmem PLZEŇ.
V kategorii 2. stupeň hoši startovaly 

Jízda v zimě
Zima se nám ukázala v plné své 
kráse. Děti s nadšením vítají pří-
valy sněhu, řidiči motorových 
vozidel toto nadšení však ne-
sdílejí. Sníh, mlhy, náledí i toto 
jsou příčiny dopravních nehod, 
kdy řidiči nepřizpůsobí způsob 
jízdy povětrnostním podmínkám. 
Policie České republiky varuje 
řidiče před lehkomyslným hazar-
dováním a doporučuje zvýšenou 
opatrnost při jízdě v nepříznivém 
počasí.
Shrňme si několik nejdůležitěj-
ších doporučení, které byste 
měli v zimě dodržovat pro bez-
pečnost svoji i ostatních účast-
níků silničního provozu. 
Důležitým prvkem bezpečnosti 
je kvalitní zimní obutí kol. Vy-
platí se investovat do dražších 
pneumatik, jež obsahují přímě-
si, které při nízkých teplotách 
změkčují gumu a zlepšují tak 
jízdní vlastnosti. Mimo jiné ne-
prodlužují brzdnou dráhu jako 
tvrdé pneumatiky bez změkčova-
cích příměsí – proto je naprosto 
nevhodné používat v zimě letní 
pneumatiky. Hlídejte také hloub-
ku dezénu, u zimních pneumatik 
se doporučují vždy alespoň 4 
milimetry. 
Pravidelně také kontrolujte dob-
rý technický stav vašeho vozidla, 
nezapomeňte doplnit olej a chla-
dící kapalinu, v předepsaných 
intervalech si nechte zkontro-
lovat brzdy a doplnit brzdovou 
kapalinu, seřídit světlomety. 
Gumičky u stěračů vyměňte za 
nové, jakmile si všimnete špatné 
přilnavosti stěračů.
Dodržujte zákonem a místní úpra-
vou stanovené rychlostní limity, 
při špatné viditelnosti, mokré, za-
sněžené nebo namrzlé vozovce 
zpomalte. Pokud se dostanete 
do smyku, nešlapejte prudce 
na brzdu, ale vyšlápněte pedál 
spojky a opakovaně sešlapávej-
te brzdu. Nestrhávejte prudce 
volant. Se zvýšenou opatrností 
projíždějte zastíněnými úseky 
– lesem a přes mosty nebo 
nadjezdy, kde se námraza drží 
nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší 
dovolenou rychlost, ale také bez-
pečnou vzdálenost za vozidlem 
před vámi. Nedívejte se přímo 
do světel protijedoucího vozidla 
a nerozptylujte se telefonováním 
nebo jídlem za jízdy. 
Dále doporučujeme přibalit s se-
bou v nepříznivých podmínkách 
nebo při plánované cestě na 
hory sněhové řetězy a cestovní 
lopatu na sníh. Před cestou, kdy 
by nás mohlo zastihnout sněže-
ní, je dobré doplnit palivo pro 
případ, že bychom zůstali stát 
na neprůjezdné cestě a přitápěli 
bychom si ve vozidle.

(Dokončení ze str. 1)
Měli jsme velké štěstí v tom, že se 
povedlo navázat kontakt se stát-
ní univerzitou v Iowě. Pomáhali 
nám se vším, s organizací výuky, 
s předměty, jejich obsahy, měli 
jsme i možnost tam několikrát vy-
cestovat. Od té doby se snažíme 
o progresívní styl. Velký důraz kla-
deme na mobility učitelů i studentů. 
Orientace na zahraniční univerzity 
umožnila, že jako první ze všech 
ekonomických fakult v ČR jsme 
získali akreditaci pro výuku  oboru 
Ekonomika a management v an-
gličtině a to pro všechny stupně 
výuky – bakalářský, magisterský 
a doktorský . Organizace studia 
nám umožňuje získávat i zahraniční 
lektory. Výuka v angličtině je pro 
studenty ze zahraničí stejně jako 
pro studenty z České republiky. 
Její realizace nám umožňuje uza-
vírat smlouvy o výměně studentů 
se zahraničními partnery, protože 
máme co nabídnout.

Na stránkách vaší fakulty je 
přímo psáno, že podporujete 
pro vaše studenty zahraniční 
studium.
Ano, máme hodně projektů a part-
nerských smluv, naši studenti jsou 
motivováni k tomu, aby tu možnost 
využili. Studenti preferují zejména 
anglicky mluvící země, Anglii či Ir-
sko, hodně jich jezdí i do jiných 
zemí, např. do Španělska či  Itálie. 
Těchto smluv máme uzavřeno s 32 
univerzitami, tak je z čeho vybírat. 
Studiu v zahraničí přispívá organiza-
ce studia za využití ECTS  (evropský 
kreditový systém), který jsme také 
zavedli jako jedni z prvních. 

Předpokládám tedy, že vaše ško-
la je hodně žádaná. V jakých čís-
lech se pohybují počty uchazečů 
o studium?
V posledních letech počet přihlášek 
ke studiu se pohyboval kolem čísla 
5000, ke studiu přijímáme cca 800 
studentů.

A co studijní úmrtnost?
Ta je různá, podle oborů. V prvních 
ročnících je nejvyšší (kolem  20 %), 
což je dáno tím, že studenti nejsou 
zvyklí na vysokoškolský systém 
výuky, na odpovědnost a samo-
statnost. Ve vyšších ročnících se 
pohybuje kolem 5 %. 

Vaši studenti si vychvalují, že 
i v dnešní době, kdy je na eko-
nomickém trhu možná až přeby-
tek absolventů, nemají problém 
zajistit si místo.
Při jejich vzdělávání zohledňujeme 
potřeby praxe, s praxí spolupracu-
jeme, snažíme se je dobře připravit. 
Je to dáno i tím, že už během studia 
mají povinné praxe,jsou motivováni 
si najít práci v oboru, ten přechod 
je pro ně pak samozřejmě snad-
nější.

Díky za rozhovor!

Martin Lísal

celkem 4 družstva. Favorit na vítěze 
družstvo Hubatkové andílci bylo 
složeno především z žáků 9. třídy. 
Velký a zároveň úspěšný boj o pr-
venství svedlo s výběrem 8. třídy 
s názvem Technika Brno. 
V turnaji žákyň startovaly také 
4 družstva. Vítězem se překvapi-
vě  stalo  družstvo názvem Piškoti 
ze 7.třídy, které porazilo i žákyně 
9.třídy. Podrobné výsledky, infor-
mace  a fotogalerii najdete na www.
zspremyslovny.cz.
Poděkování patří žákům 9. třídy, 
kteří vytvořili vynikající organizační 
tým, SRPŠ a SK Špilberk Brno. 
Za hlavního organizátora turnaje 
se těší na příští rok 

Mgr. Pavel Krška
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Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte psychické pro-
blémy a jste nezaměstnaní?
Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání? 

Centrum podpory zaměstnanosti

A Kluby ČR pro vás zřídily nové centrum, kde můžete využít služeb profesio-
nálů při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete se naučit 
novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce …

„Vybruslete ze starých cest…“

Křenová 62a, Brno, 1. patro
Tel: 541 247 233, e-mail: jana.jarosova@akluby.cz
Po–Čt: 8.00–16.00 a Pá 8.00–15.30

A kluby ČR

Country bál 2010 

  V sobotu  16.1.  2010 se konal již 
tradiční „Country bál“, který uspo-
řádala orelská jednota ze Starého 
Lískovce. Velkým lákadlem byla 
známá skupina „Piknik“, která svou 
hudbou a zpěvem provázela celý ve-
čer. Mnozí návštěvníci byli zvědaví 
na vystoupení  našeho  tanečního 
klubu dětí a mládeže, kterého se 
dočkali hned po slavnostním za-
hájení bálu a přivítání hostů. Osm 
dětských párů za velkého potlesku 
přitančilo na parket a zahájilo svoje 
náročné vystoupení. Již v průběhu 
tance se ozýval mohutný potlesk 
návštěvníků a po skončení  před-
tančení dětem nadšeně aplaudoval 
zcela zaplněný sál. 
Letos jsme pro velký zájem zařadili 
opětovně soutěž „o Otesánka“. Při-
hlášených deset odvážlivců muselo 
co nejrychleji splnit několik zdánlivě 
jednoduchých úkolů. Soutěž byla 
napínavá až do posledního oka-
mžiku, nebo chcete-li do výbuchu 
balónku.
Přesně o půlnoci začalo největší 

taneční překvapení večera, a to 
„Kankán“ v podání čtyř našich mla-
dých tanečnic. Kankán vystřihla 
děvčata s velkým nadšením. Do-
kladem toho budiž velký aplaus, 
projevy příchozích pistolníků a prou-
dy vypité whisky. Jak už bývá na 
našich plesech zvykem, tak ani 
na letošním Country bále nemohla 
chybět bohatá a pestrá tombola.  
Zábava pokračovala a plný sál se 
vesele bavil až do časných ranních 
hodin. 
Na závěr nesmíme zapomenout 
poděkovat všem, kteří pro nás tento 
krásný kulturní zážitek připravili. 
Slova díků patří zejména orelské 
jednotě ze Starého Lískovce, která 
tuto akci uspořádala a také všem 
sponzorům večera.
Doufáme, že s milovníky country 
hudby a dobré zábavy se při další 
akci ve Starém Lískovci opět brzy 
setkáme.        
     

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

V Lize vozíčkářů došlo a stále do-
chází ke změnám (pochopitelně 
k lepšímu). Důkazem toho je i nová 
počítačová učebna, která vznikla 
v rámci postupné rekonstrukce pro-
stor, ve kterých Liga sídlí, na Bze-
necké 23 v Brně-Vinohradech.
Po dokončení a zkušebním provo-
zu nové učebny jsme ji společně 
7.10.2009 v rámci Dne otevřených 
dveří v Lize pokřtili bublinkami 
a průvodním slovem koordinátorky 
Centra sociální rehabilitace, Šárky 
Mikulkové.
V nové učebně již probíhají v pl-
ném proudu další počítačové 
kurzy: Základy práce a Pokročilá 
práce s počítačem, Efektivní psaní 
na klávesnici, Prezentace v Power-
Pointu a Kurz tvorby internetových 
stránek. Kromě toho mohou klienti 
Centra sociální rehabilitace navště-
vovat PC klub a samostatně praco-
vat s počítačem vždy ve středu a ve 
čtvrtek od 12 do 14 hodin.

Křest počítačové učebny
Zahájení všech kurzů je naplánova-
né vždy třikrát do roka. Aktuálně se 
mohou zájemci hlásit na kurzy, 
které začnou v březnu a dubnu 
2010. Zájemci o kurzy a další služ-
by Centra sociální rehabilitace nás 
mohou kontaktovat na níže uvede-
ných kontaktech. 
Služby jsou určené lidem se zdra-
votním postižením, a to nejen vo-
zíčkářům, ale i ostatním lidem s tě-
lesným, mentálním, duševním nebo 
jiným zdravotním postižením, kromě 
postižení smyslových. Veškeré kur-
zy a služby jsou bezplatné. 

Bc. Tomáš Ergens, DiS.
sociální pracovník 

Centra sociální rehabilitace

tel.: 537 021 485, 774 074 133
e-mail: tomas.ergens@ligavozic.cz
Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno

www.ligavozic.cz 

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 se 
zástupci Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů MČ Starý Lískovec,
účastnili na brněnském výstavišti 
slavnostního večera s předáním 
ocenění a poděkování dobrovolným 
hasičům,v rámci Jihomoravského 
kraje,za nezjištnou pomoc při od-
stranování následku povodní v létě 
uplynulého roku.
Z rukou hejtmana Jihomoravské-
ho kraje pana Mgr. Haška a místo-
předsedy vlády a ministra obrany ČR 
MUDr. Bartáka převzal toto ocenění 
velitel naši jednotky pan Kouřil Petr 
a další zástupci dobrovolných hasičů 
obcí a měst Jihomoravského kraje.

V jednotlivých přestávkách, tohoto 
pro nás významného a slavnost-
ního okamžiku probíhalo kulturní 
vystoupení armádního uměleckého 
souboru „Ondráš“.
V závěru večera bylo připraveno pro 
všechny zůčastněné hosty a hasiče 
malé občerstvení.
Z tohoto místa bychom rádi po-
děkovali především členům naši 
jednotky,kteří se ve svém volném
čase a bez finančních nároku  snaží 
naplňovat heslo hasičů: „BOHU KE 
CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI „

za JSDH Starý Lískovec
Karel Maršálek

Poděkování hasičům od hejtmana
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Zprávy z radniceInformace z usnesení 101. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 20. 1. 2010. Rada:
– schválila uzavření smluv k bytům č. 

35, ul. Kosmonautů č. o. 19; k bytu č. 
25, ul. Sevastopolská č. o. 5

– neschválila prominutí poplatku z pro-
dlení nájemci bytu č. 15, ul. Dunajská 
č. o. 39

– nedoporučila ZMČ souhlasit se sepsá-
ním splátkového kalendáře nájemci 
bytu č. 1, ul. Labská č. o. 37

– schválila instalaci plastových oken 
– dodatečná výměna, dodatky ke 
smlouvě nájmu bytu

– schválila opravu bytového jádra v bytě 
č. 18, ul. Dunajská č. o. 17

– souhlasila s výměnou podlahové kry-
tiny v prostorách Knihovny Jiřího Ma-

hena firmou Vratislav Šustr
– schválila Kupní smlouvu na dodávku 

a odběr tepelné energie
– schvaluje 2. úpravu plánu VHČ
– souhlasila s uzavřením smluv o nájmu 

bytu pro příjmově vymezené osoby 
v bytových domech na ul. Labská č. o. 
29, 30, 31

– schválila dodatky č. 1 ke smlouvám 
č. 09 9 500 09 00114 a 09 9 500 09 
00052 s firmou Ager s.r.o. – úprava 
ceny díla ve smyslu změny výše saz-
by DPH

– schválila oslovení firem pro podání 
cenové nabídky na nákup laviček a od-
padkových košů

– souhlasila s ukončením smlouvy na 
pronájem ideální pětapadesátiny po-
zemku garážového dvora a s uzavře-
ním nové smlouvy s novým nájemcem

– souhlasila s ukončením smlouvy na 
pronájem ideální šestnáctiny pozem-
ku garážového dvora a s uzavřením 
smlouvy s novým nájemcem

– doporučila ZMČ souhlasit s podáním 
písemné žádosti MO MMB na svěření 
pozemku p. č. KN 2485/2 za účelem 
pronájmu pro modernizovanou prodej-
nu květin

– souhlasí s uzavřením Smlouvy o pro-
vedení překládky podzem ního vedení 
veřejné komunikační sítě

– doporučila ZMČ souhlasit se smě nou 
části pozemku p. č. KN 303/7 ve 
vlastnictví SmB za pozemek p. č. KN 
304/7

– nesouhlasila se záměrem zřídit vodo-
rovné značení při vjezdu k domům č. 
27 a 29 na ul. Dunajská a  do zásobo-
vacího dvora DELIKY H+H

– stanovila společnosti EUROTABÁK, 
spol. s.r.o. termín pro odstranění stán-
ku tržiště na prostranství u polikliniky 
a stánku se sociálním zařízením pro 
stánkaře od 1. do 5. 2., nejpozději do 
10. 2. 2010 v případě extrémně nepří-
znivého počasí

– schválila dodatky č. 3 ke smlouvám 
č. 09 9 500 08 00112 a 09 9 500 
02 00121 s panem Bládkem, Příčky 7, 
625 00 Brno – předmětem je úprava 
ceny ve smyslu změny výše DPH

– vzala na vědomí pořadí účastníků 
v konkurzním řízení  na místo ředite-
le/ky a schválila odpověď Rady MČ 
na oznámení o výsledku konkurzního 
řízení

– schválila Dohodu o úhradě neinvestič-
ních nákladů na žáky s obcí Nebovidy

– schválila podání trestních oznámení 
na neznámého pachatele

– vzala na vědomí odpis nedobytných 
pohledávek

– schválila rozpočtová opatření č. 1, 2
– navrhla na ocenění pedagogických 

pracovníků v rámci Dne učitelů 2010 
ředitelku MŠ Labská 

– schválila seznam připravovaných akcí 
k podání žádosti o do tace z MMB 
OŠMT

– schválila výpovědi z nájmu bytů
– neschválila zpětvzetí výpovědi z náj-

mu bytu č. 38, Sevastopolská č. o. 11

– schválila Variantu I. Smlouvy o nájmu 
bytu pro příjmově vymezené osoby

– revokovala své usnesení č. 45/ 94 
a schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor

– schválila výběr grafického návrhu 
rekonstrukce hřiště U Pošty 1–9 
a schválila podání žádosti o Grant 
z Nadace ČEZ

Informace z usnesení 102. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 26. 1. 2010. Rada:
– revokovala své usnesení č. 42/101 

a vzala na vědomí cenové nabídky 
firem a schválila výběr firmy Tomovy 
parky, s.r.o. jako zhotovitele hřiště na 
ul. U Pošty 1–9 v max. cenové výši 
1 050 000,- Kč vč. DPH. Realizace re-
konstrukce je podmíněna přidělením 
grantu z Nadace ČEZ.Schválila podá-
ní žádosti o přidělení grantu.

– schválila opravu usnesení č. 38/101
– schválila RO č. 4 – čerpání rezervy 

na výplatu pozastávek na akce „ Ví-
cegenerační hřiště na ul. Bosonožská 
a střecha iOV“

Informace z usnesení 103. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 3. 2. 2010. Rada:
– schválila žádost společnosti GipsCon, 

s.r.o o dorovnání DPH ke smlouvám 
č. 09 9 400 09 00245 (oprava bytu 
č. 39, Sevastopolská č. o. 5) a č. 09 
9 400 09 00246 (oprava bytu č. 11, 
ul. Labská č. o. 31)

– schválila slevu na nájemném za vý-
měnu balkónové stěny na náklady 
nájemce v bytě č. 31, ul. Labská 
č. o. 15

– schválila podnájem jedné míst nosti 
na ul. Oderská č. o. 4, kte rou na zákla-
dě smlouvy užívá společnost GEMMA 
Systems, spol. s.r.o.

– schválila rozšířit Přílohu č. 2 Me todiky 
oprav volných bytů – Seznam doda-
vatelů

– souhlasila s pronájmem části pozem-
ku p. č. KN 1684/16 za účelem umís-
tění stánku s grilovanými kuřaty

– schválila firmu MOTeC spol. s.r.o. jako 
nejvýhodnější pro případnou akci 
„Oprava dešťové kanalizace U Hřiš-
tě 9“

– nesouhlasila s umístěním stánku 
s textilem na pozemku při komunikaci 
Karpatská vedle budov České pošty 
v sousedství plánované prodejny kvě-
tin

– trvala na umístění stánku ovoce – 
zelenina pouze na ploše „P“ určené 
pro umístění stánků a nesouhlasila 
s umístěním na jiném místě v rámci 
prostranství u polikliniky

– souhlasila s instalací přechodného do-
pravního značení v sou vislosti s opra-
vami povrchu silnice I/52 (Vídeňská) 
a objízdnou trasou vedenou po komu-
nikaci Bítýšská

– schválila uložení smluvních po kut zho-
toviteli zimní údržby, společnosti Ager, 
s.r.o. za vady díla, neprovedení díla a 

nesplnění lhůt stanovených smlouvou
– souhlasila s uhrazením škodní událos-

ti – úraz při zimní údržbě,  z pojištění 
odpovědnosti za škodu

– schválila zpětvzetí výpovědi z náj mu 
bytu č. 5, Kurská č. o. 4

– schválila dání výpovědí z nájmu bytů
– nesouhlasila, aby MČ Starý Lískovec 

vstoupila do nového systému rozesí-
lání varovných SMS – SOS občanům 
vzhledem k tomu, že tyto informace jsou 
zveřejňovány na webových stránkách

– schválila Dohody o podmínkách plně-
ní povinné školní docházky a úhradě 
neinvestičních nákladů za žáky z ci-
zích obcí

– nenavrhla na finanční ohodnocení za 
práci v I. pololetí 2009/2010 žádné-
ho ředitele za splnění mimořádného 
nebo zvlášť významného pracovního 
úkolu

– schválila pro realizaci kácení a sesa-
zovacího řežu topolů na pozemku TJ 
Tatran Starý Lískovec podle předlože-
né nabídky firmu Tomáš Labuť, v pří-
padě odstoupení tohoto zhotovitele je 
další v pořadí Ing. Otakar Rada, sdru-
žení ROMBO

– revokovala usnesení č. 41/101 a 
schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 04 00030

– schválil a podání návrhu na výkon 
rozhodnutí vyklizením bytu č. 21, ul. 
Vltavská č. o. 19

Jarní nálada 

Místo toho, abychom vyhazovali 
staré lahve do sběru, schováme 
si  ty se zajimavým tvarem a po-
užijeme je jako dekoraci. Sloup-
něte vinětu v teplé vodě a dotvořte 
sklenice barvou na sklo. Olej vám 
pomůže odstranit zbytky lepidla, 
které zůstane po nálepkách. Na 
některé z našich lahví jsme použili 
pásku jako šablonu a barvu jsme 
kreslili podél ní. Postavte více 
lahví k sobě, dejte do nich pár 
rozkvetlych větviček a vytvořte 
si tak na okenním parapetu jarni 
náladu.

Šikovné ruce

Špenátová krémová 
polévka 

Ingredience:
50 g másla, 1 střední cibuli, jemně 
nasekanou, 3 stroužky česneku, 
jemně nasekané, 1 bramboru, 
oloupanou a rozkrájenou na kost-
ky, 400 ml zeleninového vývaru 
500 ml mléka, 300 g čerstvého 
špenátu nahrubo nasekaného, 
nastrouhanou kůru z 1/2 citronu, 
čerstvě nastrouhaný muškáto-
vý oříšek na dochucení, 3 lžíce 
smetany ke šlehání, sůl a pepř 
na dochucení

Jak dlouho:
Doba přípravy: 45 minut

Příprava jídla:
1. Ve velkém hrnci rozpusťte 
máslo, přidejte cibuli s česnekem 
a pomalu smažte pět minut. Při-
dejte nakrájenou bramboru a po 
minutě i vývar. Vařte, dokud bram-
bora nezměkne (trvá to deset mi-
nut). Přilijte mléko, přiveďte znovu 
k varu a přisypte polovinu špená-
tu s citronovou kůrou. Přikryjte, 
duste čtvrt hodiny a pak nechte 
polévku pět minut chladnout.

2. Přelijte do mixéru a přidejte 
zbytek špenátu; polévka tím získá 
krásně svěží barvu i chuť. Rozmi-
xujte dohladka a pak vraťte do 
hrnce. Ohřejte a ochuťte solí, 
pepřem i muškátovým oříškem. 
Rozdělte do misek a zakápněte 
trochou smetany.

Gourmet
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Inzerce
 Prodám řadovou garáž v lokalitě starý lískovec, Kyjevská ul. Poža-
dovaná cena 300 000,- Kč. Nabídky volejte na tel. 547 223 803 
(můžete nechat vzkaz na memoboxu). 
 Čištění koberců. A čalouněného nábytku, tel. 605 983 853 
 Koupím garáž na ulici Kyjevská 728 025 699 
 Z naléhavých důvodů koupíme byt do ceny 2,3 mil. ve St. Lískovci. 
777 888 486, hledajicibyt@seznam.cz 
 Vyměním 2 generační dům RD v Ostopovicích zas. plocha + 
nádvoří: CCA 417m2, zahrada 478 m2  po celkové rekonstrukci, ko-
laudováno r. 2009, za menší RD doplatek, přízemí 2+1, WC, koupel-
na, garáž, terasa, předsíně, 1 NP 3+kk, WC, koupelna, balkon. 

 Tel. 731 529 701 
 Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků více na www.
pclekce.wz.cz, Jan Ryšávka, tel.: 604 535 647, pclekce@centrum.cz 
 Společnost IMI Norgren, Modřice přijme nové kolegy na pozice 
skladník, nástrojař, technik vstupní kontroly, technik údržby, operá-
tor CNC strojů, montážní dělník, teamleader, inženýr kvality, procesní 
inženýr, nákupci, výrobní plánovač, interní logistik, specialista lidských 
zdrojů, lean manufacturing engineer. Více info na www.norgren.cz 
nebo 800 700 078.

DTJ není jen cvičení!

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 do restaurace GARDA 
k příjemnému posezení v nekuřáckém prostředí. 
Dětský koutek, Wi-Fi zdarma a výborná kuchyně. 

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO / 1.–7. 3. 2010
Děti ve věku od 7 do 12 let je možné přihlásit na jednotlivé dny telefonicky 
u paní Sommerové na čísle 546 432 360 nebo e-mailem: sommerova@
zoobrno.cz.   
MAŠKARNÍ BÁL / 13. 3. 2010, 14.00–16.00 hodin
Zábavné odpoledne pro děti s Brněnskými písničkovými tetinami. Kontakt: 
Zuzana Sommerová, sommerova@zoobrno.cz, tel. 546 432 360. 
JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO / 21. 3. 2010, od 13.00 hodin
Slavnostní otevření Zoo Brno po zimě, včetně otevření upravené expo-
zice pro dželadu Heika. Kontakt: Bc. Jana Hadová, hadova@zoobrno.
cz, tel. 546 432 360 

Program ZOO Eko gymnázium Brno 
úspěšně čerpá evropské fondy

EKO GYMNÁZIUM BRNO  o.p.s.  je sou-
kromá škola, založená v roce 1992. Do 
sítě škol MŠMT ČR  je zařazena jako 
gymnázium se všeobecným zaměřením 
a v současné době vzdělává v devatenácti  
třídách 320 žáků.
EKO v názvu školy znamená ekologie 
formou komplexní výchovy, tzn. nejen 
cestou samostatných specializovaných 
předmětů, ale zařazení ekologické téma-
tiky i do ostatních vyučovaných předmě-
tů. Ekologie je i hlavní oblastí zapojení 
školy do projektů UNESCO od 27. února 
1996, kdy EKO Gymnázium získalo statut 
přidružené školy UNESCO. Mezinárodní 
spolupráce je nemyslitelná bez perfektní 
jazykové přípravy. Proto jsou na škole 
po celou dobu studia povinně vyučovány 
2 světové jazyky – angličtina a ruština. 
Podrobněji je možné se se školou a její 
činností seznámit na webových stránkách 
www.eko-g.cz.
Významnou školní aktivitou, která v loň-
ském roce navázala na úspěšně realizova-
né projekty  minulého období, jsou projekty 
nové, tentokrát financované Evropskými 
fondy. Nebylo jednoduché projít sítem 
výběrových řízení, ale podařilo se.
Projekt  „NENÍ  POZDĚ“ je zaměřen na  
středoškoláky a jejich environmentální 
vzdělávání prostřednictvím dvou speci-
alizovaných integrovaných předmětů: 
Základy ekologie a Sociologicko ekolo-
gický seminář. Oba vycházejí z představy 
komplexního environmentálního vzdělávání 
obohaceného o terénní aktivity a realizaci 
dlouhodobých projektů.
Projekt usiluje o to, aby každý náš stu-
dent přijal péči a odpovědnost za životní 
prostředí a tuto planetu za vlastní. Fi-
nanční prostředky umožňují organizovat 
pro studenty zajímavé jedno či vícedenní 
terénní aktivity, např. cyklokurzy, pobyty 
v centrech ekologické výchovy nebo tře-

ba exkurzi na kozí ekofarmu nebo také 
do míst, kde příroda v minulosti dostala 
pořádně „na frak“. Zároveň  se zlepšuje 
materiální vybavení školy potřebné pro 
praktickou, názornou a poutavou výuku 
environmentální problematiky. Počínaje 
batohem s pomůckami pro terénní výuku, 
netbooky pro mobilní počítačovou pracov-
nu až po novou multimediální učebnu. Sou-
časně projekt „Není pozdě“ plní preventivní 
funkci při formování představ mladých 
lidí o svém budoucím životě, stejně tak 
i o možnostech dalšího vývoje civilizace 
v podmínkách globalizace.
Projekt „RUŠTINA ZNOVU A NOVĚ“  je 
koncipován jako komplexní jazykový vzdě-
lávací program. Vychází z dlouhodobé 
snahy EKO Gymnázia o kvalitní jazykové 
vzdělávání v jazyce anglickém a ruském. 
Jeho cílem je posílit postavení ruštiny ve 
srovnání s ostatními cizími jazyky vy-
učovanými na středních školách. Chceme 
hledat a ověřovat nové, účinné a atraktivní 
metody práce při výuce ruštiny. Hlavním 
pilířem je inovovaný předmět „Komunikace 
v ruském jazyce“, usilující naučit studen-
ty komunikovat v běžných praktických 
situacích. Předmět povede rodilý mluvčí. 
Evropské fondy umožní zlepšit materiální 
zázemí výuky zřízením specializované 
knihovny ruského jazyka a zejména tvor-
bou vlastních učebních textů a pracovních 
listů, které budou vycházet ze specifik 
EKO Gymnázia. Realizace projektu bude 
zahájena v březnu tohoto roku.

Vás v rámci měsíce 
čtenářů srdečně zve na 

výstavu čte nářských deníků 
a prvních literárních dílek 

žáků  3. A ZŠ Bosonožská 
od 9. do 31. 3. 2010 

v půjčovních dnech knihovny.

KJM Brno, 
pobočka Kurská 1

Klub důchodců Starého Lís-
kovce děkuje Ovocnářskému 
družstvu, Zahradnické škole 
– Bohunice, Potraviny – panu 
Chlupovi, SDH za dar i obsluhu 
při plese konaném 23. 1. 2010. 
Dále děkuje všem členům i ob-
čanům za účast na plese a těší 
se na další spolupráci.

Za KD Liba Kozlová

Poděkování
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REKONSTRUKCE 

BYTOVÝCH JADER
Osobní přístup, záruka 5 let

JARYS stav, spol. s r.o.
Jiráskova 12, 602 00 Brno

tel./fax: +420 549 246 388

mob.: +420 724 288 636 

www.krasnakoupelna.cz

400.000
za 3.014 Kč/měs.
Úrok od 10 %.

T. 777 572 773, 773 553240

Rychlé vyřízení.

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

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

www.nabyteknovapohoda.cz

DVD
 zdarma!!!

STUDIO PÉČE O TĚLO
Dlouhá 1, Brno-Bohuncie
(areál Albert, 1. patro)

Jsme připraveni 

o Vás pečovat

Provozní doba
Po–So: 9.00–20.00

Ne: 16.00–20.00

o Vá p

4 profi solária
44 profi solá
4 profi solápprrofofifi soolláá

modelace nehtů
mmmmmmodmodelace n
mmodelacemoododeellaaccee nenee

kosmetika, masáže
kkosmetika,
kkkoosmetikosossmeettiikkkaa,,

prodlužování řas

Provozní doba
Po–So: 9.00–20.00

P í d b

prodprodlužován
ppprrodlužprrododllužžoovážovván

plastická chirurgie

20.Ne: 16.00–2

tel.: 724 606 366
www.solarservis.cz
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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

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
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