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Rozhovor s Helenou Valkounovou

Jak se člověk stane ředitelkou 
domova pro seniory?
Celkem jednoduše. Přihlásí se do 
výběrového řízení, ve třech kolech 
se utká s 58 konkurenty a přesvěd-
čí 55 zastupitelů města Brna, že je 
tím, koho hledali.    

A potom?
No, potom, až spadne z obláčku 
prvotní euforie z vítězství v konkurzu 
zpátky na zem a plně si uvědomí, 
že je jediným zaměstnancem nově 
vzniklé organizace, sedí v pronajaté 
kanceláři, na pronajaté židli, nemá 
ani vlastní razítko, objekt má pod 
lešením a za půl roku má slavnostně 
otevřít nejmodernější zařízení města 
Brna pro 120 klientů, potom dosta-
ne strach, zda to zvládne. 

Jak jste to zvládala?
Se slzami v očích a s 10 kily mínus. 
Jako odtučňovací kůru bych to ale 

Pravidelní čtenáři starolískoveckého zpravodaje si jistě vybavují naše březnové povídání s akademickou 
malířkou Inez Tuschnerovou, které prosvětlilo tehdejší zamračené předjarní počasí. Ve zprostředko-
vání tohoto výjimečného rozhovoru nám hodně pomohla i paní Helena Valkounová, ředitelka Domova 
pro seniory na Mikuláškově náměstí, pod jehož střechou slavná umělkyně v současnosti žije. Pak už 
nebylo daleko k myšlence na další povídání, tentokrát přímo s paní ředitelkou.  

rozhodně  nikomu nedo-
poručovala.

Leckdo si asi nedovede 
představit, co vlastně 
obnáší být ředitelkou 
domova pro seniory. 
To je asi pravda. Můj běž-
ný pracovní den rozhodně 
není procházkou růžovým sadem. 
Domov má 120 klientů a 80 za-
městnanců. Je to slušně velká firma 
a věřte, že její řízení dává ředitelce 
skutečně zabrat. Prioritou jsou sa-
mozřejmě klienti. O ně musí být 365 
dnů v roce perfektně postaráno. 
Musí jíst, musí mít vypráno, uklizeno, 
musí mít zajištěnu zdravotní a ošet-
řovatelskou péči, musí být zajištěna 
jejich rehabilitace i široká nabídka 
volnočasových aktivit. Kvalitně po-
staráno musí být také o zaměst-
nance, nemalé nároky na ředitelku 
kladou rodiny klientů, dodavatelé, 
obchodní partneři a samozřejmě 
zřizovatel a nejrůznější správní or-
gány. Někdy je toho opravdu na 
jednu ženskou až moc.        

To se nevyhnete stresové zátěži. 
Jak relaxujete?
Na mne zabírá vypovídat se z toho 
a rozchodit to. Vrbou je mi můj muž. 
Ten také se mnou každou sobotu 
absolvuje fyzicky náročné túry, kte-
ré jsou osvědčeným lékem proti 
nenáladě, sebelítosti a profesnímu 
vyhoření.   

Není někdy až lehce deprimují-
cí sdílet tolik různých životních 
zkušeností, ne vždy pozitivních, 
které obyvatelé domova mají?
Naopak. Pokud umíte naslouchat 
a navíc máte i chuť, vůli a odvahu si 
z těchto zkušeností vzít poučení, je 
to ta nejlepší škola, jak se připravit 
na své vlastní stáří, jak se se stářím 
smířit a jak se vyhnout jeho nega-
tivním projevům.

Je podle Vás naše městská část 
přívětivá k seniorům? 
Musím se přiznat, že jsem zpočátku 

měla obavy, jak obyvatelé 
Starého Lískovce přijmou 
další domov s koncent-
rovaným stářím - jeden 
již v té době existoval na 
ulici Kosmonautů. Mile 
mne překvapilo, že jsme 
za celou dobu naší exis-
tence nezaznamenali 

ani jediný náznak nelibosti či ne-
vraživosti. Poté, co jsme nabídli 
pracovní příležitost řadě obyvatel 
této městské části, mám pocit, že 

Zápisník starosty
Vážení spoluobča-
né, máme tu červen, 
a  s ním snad konečně 
léto. Letošní počasí je 
sice hodně nevyzpy-
tatelné a momentálně 
venku opět prší, ale pár 
hezkých dnů už za se-
bou máme. Při letošním 
podivném počasí za ně musíme 
být rádi. Pevně věřím, že ales-
poň prázdninové měsíce budou 
takové, jaké mají v tomto období 
být, aby si lidé mohli prázdniny 
a dovolené užít a načerpat síly do 
dalších „bitev“ všedního života.
Jednu z nich máme právě za se-
bou. Po velkém úsilí se podařilo 
zajistit finanční prostředky na plá-
novanou rekonstrukci prostranství 
u polikliniky, o které jsme vás již 
dříve informovali. Nyní nás čeká 
neméně náročná práce s rekon-
strukcí samotnou. V době, kdy 
budete číst tyto řádky, bude již 
počátek revitalizace celého pro-
stranství v běhu. Při této příležitosti 
bych vás rád moc poprosil o tr-
pělivost a shovívavost, neboť po 
následující tři měsíce bude ztížen 
pohyb osob v lokalitě, příchod 
k poště, obchodům a podobně. 
Vím, že pro všechny občany, vy-
užívající zde hojně soustředěné 
služby, ale i pro samotné stavbaře, 
bude celá rekonstrukce náročná. 
Jsem však přesvědčen, že výsle-
dek rekonstrukce bude příjemnou 
odměnou za všechno nepohodlí 

a že se dočkáme nové-
ho a hezkého prostředí 
v místě, které do této 
doby vypadalo až od-
pudivě.
V uplynulém měsíci 
jsme úspěšně zvládli 
další ročník Starolísko-
vecké superstar. Akce 

se opět vydařila nadmíru, jsem 
opravdu potěšen tím, jaký zájem 
o tuto soutěž mezi dětmi našich 
základních škol máme. Letos se 
díky vydařenému počasí mohlo 
vlastní pěvecké zápolení odehrá-
vat venku na hřišti ZŠ Labská, tím 
pádem bylo i mnohem více diváků 
jak ze samotných základních škol, 
tak i z mateřských školek. Cestu si 
navíc našlo i hodně rodičů. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří mi se 
samotnou soutěží pomáhají, porot-
cům, spoluorganizátorům i paním 
učitelkám, jmenovitě pak panu ře-
diteli ZŠ Labská Lubomiru Strna-
dovi za jeho ochotu a pomoc při 
realizaci vlastní soutěže. Jsem rád, 
že tato akce se tak ujala a věřím, 
že se příští rok opět – již počtvrté 
– společně sejdeme. Podrobnosti 
o samotné soutěži naleznete v dal-
ším článku tohoto čísla.
Vážení spoluobčané. Přeji vám 
i vašim dětem krásné prázdniny 
a mnohem více slunce. Jak na 
obloze, tak i v srdci.

Váš starosta
Vladan Krásný

jsme byli nadobro přijati do rodiny 
„starolískováků“.
Mám-li důsledně zodpovědět Váš 
dotaz, nesmím rozhodně zapome-
nout okomentovat také vztah místní 
radnice k domovu. Pokud bych pro 
komentář použila výrazové prostřed-
ky dospívající generace, nenapadá 
mě výstižnější slovo než „super“.  
Zdůrazňuji, že rozhodně nejsem 
z těch, kdo pochlebuje politikům, 
ale když řeknu, že naše babičky 
a dědečky navštěvují pan starosta 
a oba místostarostové minimálně 
jednou za čtvrtletí, že chodí osobně 
gratulovat našim jubilantům k jejich 
životním výročím, že přijímají pozvání 
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Informujeme

Poděkování

Děkujeme dětem, vedení školy 
a p. učitelkám ze ZŠ Bosonož-
ská za pěkné kulturní vystoupe-
ní, které společně připravili pro 
naše starolískovecké babičky 
a dědečky do Domova pro se-
niory na Mikuláškově náměstí 
a do Klubu důchodců na ul. 
Kosmonautů 4 na slavnostní akt 
Blahopřání seniorům ve Starém 
Lískovci.

 Oceňování nejlepších žáků 
z 5. a 9. ročníků starolískovec-
kých základních škol
Vážení spoluobčané, 
za dveřmi je našimi dětmi nejočekávanější 
událost – konec školního roku a začátek 
prázdnin. 
Na 16. 6. jsem připravila již tradičně slav-
nostní oceňování nejlepších žáků z 5. a 9. 
ročníků našich základních škol.
Kriteria pro výběr obsahovala nejenom 
výborný prospěch, vzorné chování, ale 

také míru zodpovědnosti, píle, schop-
nosti pracovat v týmu, přátelskost, ko-
munikativní a organizační schopnosti, 
schopnost předávat zkušenosti mladším 
dětem, slušné vystupování, zodpovědnost, 
výborné sportovní výkony a také úspěšnou 
reprezentaci školy.
S výběrem pomohli samozřejmě ti nejpo-
volanější – pedagogové a vedení škol, za 
což jim patří dík. Společně jsme se shodli, 
že vynikající prospěch nemůže být jediným 
měřítkem. Jsme přece každý jiný a v něčem 

Naši jubilanti
Vážení senoiři – naše babičky a dědečkové ze Starého Lískovce, děkujeme 
Vám za moudrost a poučení, kterou díky svým zkušenostem předáváte 
dalším generacím, za vlídná slova a úsměvy, kterými své okolí odměňujete. 
Jsme moc rádi, že Vás v naší městské části máme. 

Altmann František
Astashko Mariya Zacharov
Babáková Pavla
Bergmanová Anna
Bilík Jaromír
Binder Ivan
Božek Josef
Brabcová Margita
Brücknerová Alenka
Buřil Jiří
Cardová Věra
Cardová Věra
Cygánková Marie
Červinková Zdenka
Diviš Antonín
Dostálová Zdeňka
Dvořáková Jiřina
Fialková Irena
Gavalovská Alena
Hamerník Josef
Hamza Miroslav
Havlíčková Marie
Hepilová Ludmila
Hladká Drahomíra
Holčák Antonín
Holomek Jan
Hýbner Vladimír
Chmelíčková Klementina
Jelínek Zdeněk
Ježová Albína
Josefiová Anastázie

Jurák Alois
Kamelander Antonín
Kavková Marie
Kevezsdová Mária
Kočí Lubomír
Koláčná Drahomíra
Kouřilová Eliška
Krčma Stanislav
Krul Karel
Kříž Lubomír
Kuchyňková Aloisie
Matějková Věra
Meidlová Mária
Náhlíková Christl
Nevídalová Marie
Nykodýmová Marie
Oberreiterová Marie
Oblouková Květoslava
Otypková Soňa
Pazderková Helga
Petriková Marta
Petrů Vlasta
Pikulová Anna
Póčová Jarmila 
Podmolík Oldřich
Pochopová Ludmila
Pokorná Jana
Pospíchal Miroslav
Prchal Robert
Přikrylová Květoslava
Ptáčková Anna

Purkartová Zdenka
Raška Zdeněk
Rašovská Květoslava
Sadílková Marta
Sedláček Zdeněk
Sedláčková Jaroslava
Schonigerová Žofie
Slavíková Jiřinka
Slepánková Jiřina
Staněk Antonín
Suchomelová marie
Svobodová Vilemína
Sýkorová Vladimíra
Ševčík Zdeněk
Šída Jaroslav
Šmídová Pavla
Šnajdrová Marie
Švehlová Anna
Tichovský Josef
Tomečková Věra
Vávra Jan
Večeřová Milada
Veselá Milena
Větrová Ludmila
Weidenhöferová Vlasta
Zahradníčková Zdenka
Zápalka Milan
Zbořilová Marie
Žák Zdeněk
Žaloudek Vojtěch
Žofková Anna

Dovolte nám, abychom Vám, kteří jste se v 1.čtvrtletí roku 2010 dožili 
významného jubilea, popřáli do dalších let především hodně zdraví, štěstí 
a mnoho radostných chvil. 

za radnici MČ Brno-Starý Lískovec 
Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka

jiném vynikáme.Jak pravdivé je 
„Ten umí to a ten zas tohle…“
Mezi vyhodnocenými dětmi 
byl i chlapec jiné národnosti, 
který v ČR žije teprve krátkou 
dobu s tatínkem, který zde 
pracuje. Maminka je daleko 
v jeho rodné zemi, kde se 
stará o další sourozence. Ten-
to chlapec dokázal za velmi 
krátkou dobu získat jazykové vědomosti, 
porozumění českému jazyku a přestože je 
pro něho čeština cizím jazykem, zvládl 
učivo ve všech předmětech. 
Ze Základní školy Brno, Elišky Přemyslov-
ny 10 převzali ocenění žáci z 5. tříd : Anna 
Múdra a Igor Ngoc Le Bao. Z 9. tříd žáci 
Lucie Brablcová a Petr Novotný.
Ze Základní školy Brno, Labská 27 žáci 
z 5. tříd Andrea Tesařová a Jakub Partyka. 

Z 9. tříd žáci Michaela Farmač-
ková a Martin Cizner.
Ze Základní školy Brno, Boso-
nožská 9 byli oceněni z 5. tříd 
žáci Leona Koláčková, Jakub 
Mánek, Dominik Pardon a Ka-
rel Bier. Z 9. tříd žáci Klára 
Zavřelová, Radek Krejčí, Martin 
Spáčil, Zdeněk Mattes.
Na této základní škole bylo 

oceněno v každém ročníku o jednoho 
žáka více, protože na ZŠ Bosonožská jsou 
i specializované (dyslektické) třídy.
Po předání ocenění a dárků vyhodnoce-
ným dětem následovalo velmi příjemné 
společné posezení.
Z některých dětí opadla tréma a rozproudila 
se debata, ve které nám děti sdělovaly své 
zážitky a plány do budoucna. Ti, kteří končí 
základní školu, se podělili nejen o své plány 
prázdninové, ale i o ty studijní. 
Všem oceněným žákům ještě jednou bla-
hopřejeme a jsme pyšní na to, že je ve 
Starém Lískovci tolik šikovných dětí.
Naše poděkování patří i ostatním dětem 
v ZŠ a MŠ za jejich celoroční snahu a píli. 
Všem pedagogům a vedení škol děkujeme 
za odvedenou náročnou práci s dětmi, 
za obrovský díl zodpovědnosti, časové 
náročnosti a nesmírné obětavosti, kterou 
věnují našim školákům.
Přejeme všem slunečné prázdniny, plné 
klidu a odpočinku k načerpání nových sil 
do dalšího školního roku.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka   

Slavnostní oceňování žáků z 5. a 9. ročníků ZŠ ve Starém Lískovci

Mezi čestné oslavence patřili paní Vlasta Weidenhöferová, která oslavila 
101 let a pan Vojtěch Žaloudek, který oslavil 100 let. Vedení radnice 
oba tyto vážené starolískovecké občany navštivilo a popřálo jim k tomuto 
významnému životnímu jubileu především hodně zdraví a spokojenosti.
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Prázdninový provoz v mateřských 
školách Brno-Starý Lískovec

Vážení spoluobčané, 
dnes se na vás obracím 
s výzvou a velkou pros-
bou. Jako otec tří dětí 
s nimi čas od času  navští-
vím některé z dětských 
hřišť v naší městské části. 
Nevím, jestli je to náhoda 
nebo mám zkrátka takové 
štěstí, setkávám se v po-
slední době v místech 
těchto dětských zařízení, s velkým 
nepořádkem. Odhozené papírky od 
čehokoliv, prázdné PET lahve a ně-
kdy dokonce i střepy z rozbitých 
sklenic. Mám pocit, že je tohoto 
nepořádku čím dál tím více. Bývá 
mi z toho smutno, zvláště když vím, 
kolik finančních prostředků musíme 
z rozpočtu městské části vynaložit 
na úklid odpadků po neukázně-
ných spoluobčanech. Kde jinde 
by si naše děti měly hrát v čistotě 
a bezpečí než na dětských hřištích, 
v prostoru, který je vyhrazen prá-
vě jim? V poslední době mám ale 
pocit, že si naše děti chodí hrát na 
smetiště a ne na hřiště.
Umísťujeme do prostoru dětských 
hřišť více odpadkových košů, ale 
jak je vidět, ani to nestačí. Mno-
hým lidem je zatěžko udělat pár 
kroků a vyhodit odpadky do při-
pravených nádob. Vím, že mnohdy 

Dne 15.6.2010 proběhl na hřiš-
ti Základní školy Labská již třetí 
ročník úspěšné pěvecké soutěže 
Starolískovecká Superstar. Slunný 
den byl jako určený pro zábavu, 
čehož všichni zúčastnění bezezbyt-
ku využili. Do soutěže se přihlásilo 
17 adeptů pěveckého umění, ať 
již z „domácí“ školy Labská, nebo 
ze základních škol  Bosonožská 
a Elišky Přemyslovny. Starolísko-
večtí talenti se samozřejmě nevyhli 
nervozitě a trémě, nakonec se ale 
se soutěží popasovali se ctí.
Soutěž zahájil jako každý rok staros-
ta městské části, pan Vladan Krás-
ný, spolu s ním dopolednem pro-
vázela Martina Vítková. Nechyběla 

právě děti jsou původci 
povalujících se odpad-
ků, když jim v zápalu hry 
odpadne od ruky cokoli. 
Ale jsou snad s nimi rodi-
če, kteří by svým dětem 
měli vštěpovat základní 
smysl pro čistotu a pořá-
dek. Myslím si, že nikomu 
neublíží to, když udělá 
pár kroků a odpadky po 

sobě uloží do odpadkového koše. 
Buďme ohleduplní sami k sobě, 
ke svým dětem a ke svému okolí 
a udělejme něco pro to, aby se 
naše sídliště nezměnilo v jedno 
velké smetiště.
Nezadržitelně se blíží dětmi dlouho 
očekávaný čas prázdnin, čas dovo-
lených a zaslouženého odpočinku. 
Přeji vám všem krásné prázdniny, 
hodně sluníčka a hodně krásných 
zážitků na všech vašich cestách. 
A vy děti, buďte na sebe opatrné, 
nepřeceňujte své síly, abyste se 
mohly zase v září sejít se svými 
kamarády a spolužáky ve školních 
lavicích. Mějte se všichni krásně 
a nezapomínejte na to, že všude 
vedle vás žije někdo, kdo si také 
zaslouží žít v čistém a bezpečném 
prostředí.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

samozřejmě ani pětičlenná  porota 
ve složení  Libor Machata (baskyta-
rista kapely Kern), moderátor Jirka 
Filip, Radek Havlík a místostarosta 
Jirka Dvořáček, všem předsedala 
známá herečka Alena Antalová. Ta 
v průběhu soutěže zazpívala dětem 
píseň z Kabaretu.
Repertoár soutěžících byl pestrý, 
zazněly muzikálové písně, známé 
pohádkové melodie a například 
i country songy, nechyběla samo-
zřejmě moderní hudba. Hluché pro-
story mezi hudbou vyplnila taneční 
dvojice, která se prezentovala kla-

Na smetišti si hrát nechceme

Starolískovecká  Superstar

MŠ Brno, Bosonožská 4 ––– –––

MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 ––– –––

MŠ Brno, Kosmonautů 2 od 1. 7. do 16. 7.

MŠ Brno, Labská 7 od 1. 7. do 16. 7.

MŠ Brno, Oderská 2 od 1. 7. do 16. 7.

Na webových stránkách Magistrátu města Brna je možné získat informace 
o volných místech v MŠ na období letních prázdnin. 
Adresa: www.brno.cz, záložka Aktuality a oznámení,článek Prázdninový 
provoz mateřských škol.

Porota a všichni soutěžící při vyhlášení výsledku

sickými i latinsko-americkými tanci, 
k vidění byl i tanec moderní. Na 
závěr celé soutěže zazpíval také du-
chovní otec celé akce, pan starosta 
Krásný, který v originálním podání 
„vystřihl“ bezchybnou a dnes již tak-
řka zlidovělou „Ódu na Kometu.“
A jak to vše dopadlo? Kdo získal 
tiltul?

1. Jan Horský – ZŠ Bosonožská
2. Tereza Vybíralová – ZŠ Labská
3. Kateřina Ingrová – ZŠ Labská
 
Všichni soutěžící byli po zásluze 
odměněni krásnými dary a společ-
ně s diváky se loučili po příjemně 
prožitém odpoledni. I třetí ročník 
akce se tedy vydařil, a proto se 
všichni můžeme pomalu těšit na 
čtvrté pokračování soutěže.

Kamila Horáčková, Martin Lísal

Nové knihy na pobočce KJM

Bezdíčková: Moje dlouhé mlčení, Bradford: Elizabeth z Havraního útesu, 
Clarke: Merde Impossible, Figes: Šeptem – soukromý život ve Stalinově 
Rusku, Francis: Vyrovnaný účet, Frank: Moje německá matka, Horáková 
Maixnerová: Hoří déšť aneb Zpráva o Akci K, Galloway: Sarajevský cellis-
ta, Kovařík: Respektovat a být respektován, Link: Podvod, McCullough: 
Bouřlivé vody, McCarthy: Cesta, Mlynářová: Důchodkyně nestřílejte,  Moro: 
Červené sárí, Paulas: Duše poutníka, Ruiz: Pátá dohoda,  Říha: Plemena 
psů, Schott: Děti stepi, Smith: Kopí osudu, Sorokin: Třicátá Marinina lás-
ka, Šiklová: Matky po e-mailu, Špidlík: Vatikánské promluvy s humorem, 
Waters: Špičkou jazyka 
Pro děti: Svět podle Snoopyho,  Wilson: Zlaté srdce Tracy Beakerové, 
Campanella: Myšák Eda nechce chodit do školky, Hegerová: Buď slušný, 
Chrochtíku!,  Janouchová: Ivanka je nemocná
 
Srdečně zveme na výstavu fotografií „Čtvero skupenství vody“ do 22. 7. 2010 
a výstavku soutěžních prací dětí k letošní Noci s Andersenem od 29. 7. 
do 31. 8.
Těšíme se na Vás o prázdninách každé pondělí a čtvrtek  9–12 a 13–18 h.
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Hasiči pomáhali v Rohatci
Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-
Starý Lískovec, byla vyslána krajským operačním 
střediskem Hasičského záchranného sboru dne 
3.června 2010 v 12.51 hod. do oblastí postiže-
ných povodní do Rohatce u Hodonína.
Jednotka vyjela s vozy CAS 32 Tatra 148 v počtu 
1+2 a DA 12 Avia 30 v počtu 1+3.
Na stanici Hasičského záchranného sboru v Ro-
sicích, se k naší jednotce připojují dobrovolné 
jednotky ze Zastávky, Zbýšova a Zbraslavi a celá 
kolona pod velením profesionálních hasičů z Ro-
sic míří na hodonínsko.
Po příjezdu na místo zásahu nás informuje místní 
dobrovolná jednotka o potřebných opatřeních 
a potřebách naší pomoci. Na příkaz velitele 

zásahu, zahajujeme společnými silami pytlování 
přivezeného písku a stavění protipovodňových 
hrází v ulici Baráky,kde voda z rozlitého koryta 
řeky Moravy zaplavila pozemky a ohrožovala 
majetek a obyvatele přilehlých nemovitostí.
Celkem bylo na našem useku spo třebováno 10 tun 
písku,který dovážel místní autodopravce.
Z vodní laguny se naší jednotce podařilo zachrá-
nit topící se mladou srnu. Ve tvářích místních 
obyvatel bylo vidět napětí a obavy, co příští 
hodiny přinesou.
Všichni jsme věřili, že voda už dále stoupat nebu-
de a nebudou zapotřebí připravená čerpadla.
Mile nás překvapila úslužnost a vděk místních 
obyvatel,za naši pomoc.

Celou oblast jsme dále monitorovali. Protože 
voda dále nestoupala,rozhodl se velitel zásahu se 
starostou obce a povodňovou  komisí ve 23.00 
hod. zásah hasičů ukončit.Na místě byla pone-
chána pouze místní jednotka a všechny ostatní 
jednotky se po malém občerstvení v  hasičské 
zbrojnici společně vrátily na své základny. Vrátili 
jsme se do Starého Lískovce ve 2 hodiny ráno 
s vědomím, že jsme pomohli druhým lidem 
v jejich nelehké životní situaci a také naplnili 
heslo hasičů: „BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU 
POMOCI“

Karel Maršálek, velitel družstva 
JSDH MČ Brno-Starý Lískovec

Mladí hasiči 
ve Střelicích
V sobotu 22. května se družstvo starších 
žáků, doplněné o dva mladší žáky vydalo 
změřit síly na soutěž v požárním útoku 
do nedalekých Střelic.
Počasí nám nejdříve moc nepřálo 
a soutěž přerušil silný déšť, po této 
nechtěné přestávce na nás vykouklo 
sluníčko a na start se nejdříve postavila 
družstva mladších žáků. V následující 
kategorii starších žáků startovali jako 
druhé družstvo v pořadí naši svěřenci. 
Po pečlivé přípravě základny se postavili 
na startovní čáru a po odstartování, ja-
koby z nich veškerá nervozita, se kterou 
se potýkali před startem spadla, lépe 
řečeno přeskočila na nás, vedoucí. Útok 
proběhl v podstatě bez problémů a terče 
byly sražené v krátkém čase. Soutěž 
probíhala dvoukolově, proto se na start 
mládež ze Starého Lískovce postavila 
ještě jednou, opět požární útok dokončili 
bez problémů. Po dokončení posledního 
pokusu v této kategorii proběhlo slav-
nostní vyhlášení a družstvo našich žáků 
hrdě přebíralo od starosty SDH Střelice 
bronzové medaile. I my vedoucí jsme na 
ně byli právem pyšní a patří jim velké 
díky za reprezentování našeho sboru 
i naší městské části.

Lenka Brücknerová
SDH Starý Lískovec

Letos v únoru spustila naše škola re-
alizaci projektu Multimédia ve výuce 
na základní škole, který má sloužit 
ke zlepšení kvality výuky. Z projek-
tu financovaného 3 336 964 Kč 
z Evropských strukturálních fondů 
a ze státního rozpočtu škola získala 
mobilní počítačovou učebnu Apple 
s 16 počítači pro žáky, router pro 
WiFi připojení, digitální kameru, fo-
toaparát, dataprojektor a mobilní in-
teraktivní tabuli. Deset učitelů školy 

bylo vybaveno notebooky a utvořilo 
tým, který má v následujících dvou 
letech vytvořit 60 multimediálních 
programů pro výuku, které mohou 
sloužit i jiným školám. 
V současné době probíhá školení 
všech učitelů, seznamují se s novým 
operačním systémem  Mac OS X. 
Už dnes se můžou žáci těšit na září, 
kdy začnou mobilní počítačovou 
učebnu využít i oni. Můžete si být 
jistí, že výuka pro ně bude zajímavěj-

Novinky ze ZŠ Bosonožská 9

Učitelé školy na školení Mobilní počítačová učebna

ší a zábavnější.  Práce s počítači je 
nejen dobrou motivací, inspirací, ale  
podporuje i  aktivní vzdělávání. 
A co je smyslem projektu? Žáci mají 
pochopit, že počítač je nejen atrak-
tivním zdrojem informací, ale měli 
by ho používat k získávání nových 
vědomostí, dovedností a návyků, 
samozřejmě pod vedením kvalitní-
ho pedagogického sboru. U žáků 
chceme  pěstovat kreativitu, tvůrčí 
schopnosti, komunikační doved-
nosti a vést je k sebevzdělávání. 
Přejeme si být školou, která je 
atraktivní pro své žáky a toto je 
jedna z cest, jak můžeme tohoto 
cíle dosáhnout.

Za realizační tým projektu
Petr Rejman
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Pohybem k aktivnímu prožívání stáří

Lotrinský slaný koláč

Ingredience:
220 g hladké mouky, 1/4 lžičky 
soli, 120 g nakrájeného stude-
ného másla, 1 žloutek

Na náplň:
8 plátků slaniny, 2 hrsti polníčku, 
500 ml dvanáctiprocentní smeta-
ny, 200 g strouhaného tvrdého 
sýra, 3 lžíce strouhaného parma-
zánu, 4 velká vejce, sůl a pepř na 
dochucení

Jak dlouho?
Doba přípravy: • 20 minut
Pečení: 25 minut• 
Počet porcí: • 6

Příprava jídla:
1. Z uvedených surovin zpra-
cujte těsto a nechte je v chladu 
odpočinout. Vyválejte, vyložte 
jím formu a vraťte na chvíli do 
chladu. Vložte do trouby pře-
dehřáté na 180 stupňů a de-
set minut korpus předpékejte.

2. Slaninu pokrájete a vyškvařte. 
Část polníčku najemno nasekej-
te. V míse promíchejte smetanu, 
oba druhy sýra, vejce, slaninu a 
nasekaný i celý polníček. Osolte, 
opepřete, opatrně vlijte do korpu-
su a pečte zhruba čtvrt hodiny, 
až náplň zpevní. Nechte trochu 
vychladnout a podávejte nakrá-
jené na řezy.

Gourmet

Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí nabízí od 
dubna letošního roku svým klientům v rámci fyzioterapie 
novinku: chůzi s trekingovými holemi. Lékařské statistiky 
uvádějí, že při tomto pohybu dochází k činnosti až 90 % 
svalů, a to díky zapojení horní poloviny těla. Navíc se 
tím odlehčí nosným kloubům (kyčle, kolena, hlezna), 
což je pro lidi s pohybovými problémy prospěšné.
Dle odborné literatury mohou chůzi s trekingovými 
holemi s úspěchem provozovat lidé všech věkových 
kategorií. Výhodná se jeví především pro seniory, neboť 
starší lidé při chůzi s holemi získávají pocit bezpečí. 
Ukazuje se, že pro ty, kteří dlouho neprovozovali žádné 
sportovní aktivity, může být chůze s trekingovými holemi 

bezvadnou příležitostí jak se začít aktivně pohybovat 
a vrátit se k tomu, čemu se říká turistika.
Začali jsme pozvolna, a to krátkými výšlapy po naší 
zahradě. Jakmile si klienti hole „osahali“, vydali jsme 
se na procházky po okolí domova. Zatím je naší metou 
obchodní středisko pod domovem, kde si klienti mo-
hou nakoupit pár drobností, ale v budoucnu bychom 
rádi pořádali vycházky po celém Starém Lískovci. Jen 
když budeme mít štěstí a konečně na nás vykoukne 
zpoza mraků sluníčko. Potom dopřejeme nejen svým 
tělům, ale i myšlenkám příjemné osvěžení a slastný 
pocit z pohybu.  

na námi pořádané akce, že není 
výjimkou, že s námi jedou na výlet 
nebo křepčí při zahradní party, asi 
každý pochopí, že vztah radnice 
k domovu rozhodně není formální 
záležitostí. Za to jsme opravdu vděč-
ni a vedení radnice patří náš dík.         

Naši pravidelní čtenáři jistě vědí, 
že v domě žije jedna velmi zají-
mavá osobnost, se kterou jsme 
otiskli rozhovor v březnovém čís-
le – akademická malířka paní 
Inez Tuschnerová. Co Vás na-
padlo, když jste se dozvěděla, že 
tato umělkyně bude obyvatelkou 
Vašeho domova? 
Musím říci, že paní Inez nebyla je-
dinou veřejně známou osobností, 
která se stala obyvatelkou našeho 
domova. Mezi lidmi, které jsme 

v roce 2003 přijímali, byli významní 
žurnalisté, hudební skladatelé, lidé 
pronásledovaní fašisty i komunisty, 
herci, lékaři, aristokraté. Paní Inez 
však mezi nimi byla naprosto „nepře-
hlédnutelná“. Rudě nalíčené rty, rudé 
nehty, bohémsky obtočená šála, to 
byly nepřehlédnutelné atributy umě-
leckého světa. Když jsem ji poprvé 
uviděla, bylo mi naprosto jasné, že 
pro ni život v domově pro seniory 
nebude jednoduchý a také mi bylo 
naprosto jasné, že nás čeká nelehký 
úkol ochránit ji před tvrdou realitou, 
která nešetří umělce – neumělce. 

Paní ředitelko, je známo, že i Vy 
máte umělecké ambice. Píšete 
takzvané pravdivé povídky z do-
mova pro seniory. Můžete našim 
čtenářům nabídnout vzorek?
Ale jistě.   

Rozhovor s Helenou Valkounovou

Písnička 
Alzheimerova choroba, to je surová 
diag nóza. Mozek člověku přestává 
fungovat, cesta k uzdravení neexis-
tuje. Postižený pozvolna zapomíná, 
nic nového se mu do mozku neza-
pisuje. NIC? Někdy se přece jen 
udá zázrak a mozek jako by ještě 
na chvíli ožil. Proč to říkám? U nás, 
v domově pro seniory na Mikuláš-
kově náměstí v Brně, doprovázíme 
zbytkem života celou řadu lidí s Al-
zheimerovou chorobou.  Mezi nimi 
i paní O. Je to drobná, tichá babička, 
která už 5 let neví kde je, neví, jak 
se jmenuje, nedokáže pojmenovat 
své dcery. Když s klienty zpíváme, 
ona jen apaticky kouká na své ruce 
zabořené v klíně. Včera seděla na 
lavičce v zahradě. Uslyšela jsem, že 
si zpívá (?). Zpívala nahlas, slovům 
bylo krásně rozumět. Otočila ke 
mně hlavu, když říkala: „To je moje 
nejmilejší.“  Přisedla jsem k ní na 
lavičku a pokračovala v písničce. 
Paní O. se zcela automaticky přida-
la. A tak jsme tam seděly a zpívaly. 
Začaly mi téct slzy. Vím, že i na Alz-
heimera se jednou najde lék, ale pro 
paní O. už bude pozdě. Objala jsem 
starou ženu kolem ramen, přitiskla 
si ji k sobě a jediné, co jsem si v tu 
chvíli přála, bylo, abychom si spolu 
tu její písničku zpívaly ještě hodně, 
hodně dlouho. 

Za rozhovor i povídku děkujeme.

Zpěváček navázal spolupráci

Od března letošního roku byla 
navázána spolupráce dětí z 1.–5. 
třídy základní školy Labská 27 a 
dětí z okolních mateřských škol 
Oderská,Kosmonautů a Labská 
s pěveckým sborem“ZPĚVÁČEK“ 
pod vedením paní učitelky Kamily 
Horáčkové.V poměrně krátké době 
děti zvládly secvičit vystoupení,kte-
ré s velkým úspěchem proběhlo ke 

„dni Matek“ na základní škole Lab-
ská 27. Rodiče malých zpěváčků 
jsou doslova nadšeni z toho, jak děti 
zpívání baví a motivuje a chtěli by 
tímto prostřednictvím vyslovit velký 
dík paní učitelce Kamile Horáčkové 
i celému sboru „ZPĚVÁČEK“ a těší 
se na další spolupráci. 

Rodiče dětí z mateřské 
školy Kosmonautů

Dokončení ze str. 1
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Vyrobte si lampion
Pořádáte letní posezení s přáteli 
a nevíte jak si vyzdobit zahradu? 
Lampion vás nezklame, vytvoří 
svým jemným světlem příjemnou 
atmosféru.

Co potřebujete:
krabičku od sýrových trojúhel-
níčků, kladívkový papír, kousek 
papíru na pečení, lepidlo, vázací 
drát, čajovou svíčku

Polovina krabičky nám poslouží 
jako dno lampionu. Změřte si 
obvod krabičky a podle rozmě-
ru ustřihněte kladívkový papír 
(počítejte ještě s centimetrovým 
přesahem na slepení). Nakreslete 
si na něj nějaký motiv (já jsem 
volila motiv rybiček) a vystřihně-
te jej. Z rubové strany podložte 
obrázek papírem na pečení a 
přilepte ho. Pak papír přilepte 
na obvod krabičky a slepte ještě 
kraje po výšce. Zpevněte horní 
kraj lampionu proužkem papíru, 
udělejte v kraji otvory na závěs 
z drátu. Na dno lampionu jsem 
pro jistotu dala pod svíčku ješ-
tě plechové víčko. Tak, teď už 
zbývá jen zapálit svíčku a bavit 
se s hosty. 

Šikovné ruce Dyslektická olympiáda Základní škola Bosonožská 9, pořádala 
v pátek 14. 5. 2010 již 5. ročník speciální 
olympiády pro dyslektiky ve 2.–5. roční-
ku. Olympiáda se konala pod záštitou 
Pedagogické fakulty MU. Žáci soutěžili 
ve tříčlenných družstvech, složených vždy 
z žáků stejného ročníku. Olympiáda byla 
určena jak pro žáky z dyslektických tříd, 
tak pro žáky individuálně integrované 
pro poruchy učení v běžných třídách. 
Jednotlivé disciplíny nebyly, jak bývá zvy-
kem, rozděleny podle předmětů, ale žáci 
se utkali ve specifických dovednostech. 
Jednalo se nejenom o vědomosti, ale 
i zručnost, obratnost, logické myšlení, 
luštění šifer, osmisměrky, skládání puzzlů, 
orientaci v tabulkách atd. Na soutěžící se 
přišli podívat i místostarostové MČ Starý 
Lískovec Mgr. Květuše Doležalová a Mgr. 
Jiří Dvořáček.

2. ročník

1. ZŠ Rosice 70 bodů

2. ZŠ Jana Broskvy 68 bodů

3. ZŠ Blažkova 66 bodů

ZŠ Labská 66 bodů

4. ZŠ Herčíkova 65 bodů

5. ZŠ Řehořova 64 bodů

6. ZŠ Vejrostova 63 bodů

7. ZŠ Horníkova 61 bodů

8. ZŠ Bosonožská 60 bodů

9. ZŠ Bosonožská 27 bodů

3. ročník

1. ZŠ Řehořova 97bodů

2. ZŠ Veslařská 93 bodů

3. ZŠ Bosonožská 92 bodů

4. ZŠ Vejrostova 87 bodů

5. ZŠ Blažkova 81 bodů

6. ZŠ Pramínek 75 bodů

7. ZŠ Herčíkova 59 bodů

8. ZŠ Labská 51 bodů

9. ZŠ Horníkova 49 bodů

10. ZŠ Masarova 46 bodů

4. ročník

1. ZŠ Bosonožská 76 bodů

2. ZŠ Herčíkova 74 bodů

ZŠ Novolíšeňská 74 bodů

3. ZŠ Pramínek 70 bodů

4. ZŠ Vejrostova 67 bodů

5. ZŠ Jana Broskvy 66 bodů

ZŠ Řehořova 66 bodů

6. ZŠ Masarova 63 bodů

7. ZŠ Horníkova 59 bodů

8. ZŠ Labská 48 bodů

9. ZŠ Bosonožská 39 bodů

10. ZŠ Veslařská 25 bodů

11. ZŠ Košinova 11 bodů

5. ročník

1. ZŠ Novolíšeňská 107 bodů

2. ZŠ Veslařská 105 bodů

3. ZŠ Bosonožská 102 bodů

4. ZŠ Horníkova 101 bodů

5. ZŠ Labská 100 bodů

6. ZŠ Blažkova 99 bodů

7. ZŠ Vejrostova 97 bodů

8. ZŠ Rosice 86 bodů

9. ZŠ Řehořova 58 bodů

10. ZŠ Bosonožská 52 bodů

11. ZŠ Masarova 33 bodů

12. ZŠ Košinova 28 bodů

13. ZŠ Herčíkova 26 bodů

Velký městský
okruh

V souvislosti s výstavbou 
velkého městského okruhu 
dochází ve městě Brně ke 
změnám v dopravě a mnoha 
omezením.
Ředitelství silnic a dálnic 
upozorňuje na existenci we-
bových stránek www.mes-
tsky-okruh-brno.cz. Zde je 
možné získat informace ne-
jen o změnách v dopravě, 
nýbrž i o jednotlivých úsecích 
VMO (popis okruhů, základní 
údaje, stav přípravy, popř. 
realizace).

Výsledky speciální olympiády pro dyslektiky

V pondělí 10. 5. se žáci ZŠ Bosonožská 9 zúčastnili 
na náměstí Svobody EKOhraní. Akci pořádala agentura 
Dobrý den Pelhřimov. Žáci si zábavnou soutěžní formou 
procvičili třídění odpadů a seznámili se s mýty, které 
často panují při jejich sběru a recyklaci. Každá škola 
vytvořila z víček od PET lahví svoje zvířátko. Naši žáci 
sestavili pestrobarevného páva s křestním listem „Pan 
páv Bruno“. Sami žáci jsou hrdí na to, že třídí odpad 
a své znalosti zúročili i v tomto klání, kde obsadili velmi 
pěkné 3. místo.

Mgr. Hana Pohlídalová
statutární zástupce školy

Základní škola Bosonožská 9 reprezentuje Starý Lís-
kovec a zapojila se do pokusu o vytvoření světového 
rekordu. Úkolem je vytvoření největší galerie znaků 
měst a obcí České republiky vyrobených z odpadových 
materiálů. Akci pořádá Agentura Dobrý den Pelhřimov 
a rekordní galerie znaků bude vystavena v rámci veletrhu 
GO a Regiontour 2011.

Mgr. Hana Pohlídalová
statutární zástupce školy

EKOhraní Pokus o světový rekord
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www.digitalne.tv
Provoz nepřetržitě

800 90 60 30
infolinka DIGITALIZACE

VYPÍNÁNÍ 
analogového signálu v roce 2010

Nejzazší 
termín

TV  
program Vysílač/Místo Číslo 

kanálu
31. 01. 2010 ČT 2 Brno/ Barvičova  35
30. 09. 2010 ČT 1 Brno/ Barvičova  52
30. 09. 2010 Nova Brno/ Barvičova 49
30. 09. 2010 Prima Brno/Hády 55

 Zdroj:  Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital 
Group, Telefonica O2 a NKS.

Připravte se, ať nepřijdete o své oblíbené programy

Zemské analogové TV vysílání z  vysílačů Brno Barvičova a  Hády bude 
30. září 2010 ukončeno. Na většině území města Brna tak nebude od října mož-
né „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. 

Přejděte na  digitální televizní vysílání s  předstihem a  využívejte výhody kva-
litnějšího obrazu, EPG (elektronického programového průvodce) či mnohem 
větší programovou nabídku. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně byly 
vysílány  pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po pře-
chodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí. 

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále 
u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabe-
lovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Těch, kteří  nyní přijímají televizi přes 
kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového televizního vy-
sílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat i po 30. září.
 
Více informací najdete na webových stránkách - www.digitalne.tv a na infolince - 
800 90 60 30 (v provozu v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod.).

Digitální multiplex 3

Digitální multiplex 4

Digitální multiplex 2

Digitální multiplex 1

V březnu 2010 byla na EKO GYM-
NÁZIU v Brně zahájena realizace již 
druhého projektu v rámci OP VK, 
který je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. Projekt s názvem 
„Ruština znovu a nově“ reg. č. 
CZ.1.07/1.1.02/02.0038  je za-
měřen na středoškoláky a týká se 
prohlubování a rozšiřování jejich 

jazykových kompetencí v ruském ja-
zyce. Cílem projektu je posílení po-
stavení ruštiny ve srovnání s ostat-
ními cizími jazyky, vyučovanými na 
našich středních školách. Řešitelé 
projektu budou hledat a ověřovat 
nové a atraktivní metody práce ve 
výuce ruštiny. 
Pilířem projektu je inovovaný před-
mět „Komunikace v ruském jazyce“, 
vedený rodilým mluvčím. Dílčím cí-
lem projektu je zvyšování čtenářské 
gramotnosti žáků prostřednictvím 
„Ruské knihovny“, nabízející ruskou 
beletrii a filmy na DVD v ruském  ori-
ginále, a také učební pomůcky 
a příručky. 
Další důležitou součástí projek-
tu jsou tématické exkurze, které 
umožňují využití jazykových znalostí 
v praxi. Projekt je dále zaměřen na 
prohloubení mezipředmětových 
vztahů – jedna hodina hudební 
výchovy týdně bude vedena v ruš-
tině. Důraz je kladen i na posílení 
významu informačních technologií, 
proto je součástí projektu specia-
lizovaný kurz, zaměřený na využití 
těchto technologií ve výuce ruštiny. 
Nedílnou součástí projektu bude 
pro skupinu vybraných studentů 
týdenní stáž na střední škole v Rus-

EKO GYMNÁZIUM Brno inovuje výuku ruštiny

ké federaci.
V březnu byly některé plánované 
aktivity již spuštěny – svou čin-
nost zahájila např. ruská knihov-
na. V rámci tématických exkurzí 
proběhlo již několik akcí, např. ex-
kurze po Brně a do ZOO, vedené 
v ruštině. Uskutečnily se návštěvy 
divadla a galerie, proběhlo několik 
zajímavých besed. U kurzů infor-
mačních technologií a hudební 

výchovy probíhají přípravné prá-
ce na tvorbě plánů a vlastní kurzy 
budou zahájeny v září ve školním 
roce 2010/2011. Na vyučujícího 
komunikace probíhá v současné 
době konkurz.
Projekt „Ruština znovu a nově“ 
bude s uvedenou dotační podpo-
rou probíhat až do června 2012 
a bližší informace o něm lze najít 
na: http://rustina.eko-g.cz.

Ocenění žáci 
ÚMČ  Starý Lískovec

Ve středu 16.6.2010 se sešli v Do-
mečku ocenění žáci 5. a 9.  ročníků 
tří základních škol ve Starém Lískovci. 
Zástupci obce dětem předali diplomy, 
věcné dárky a pro všechny bylo při-
praveno i malé občerstvení. Žáci tak 
měli možnost popovídat si nejen mezi 
sebou, ale i s paní místostarostkou 
a panem místostarostou. Jménem 
rodičů oceněných žáků děkuji paní 
místostarostce  Mgr. Květuši Dole-
žalové za každoroční pořádání této 
pěkné akce. 
    

Martina Spáčilová
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Informace z usnesení 113. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 12. 5. 2010:
- revokovala usnesení č. 1/107 

a souhlasila s návrhem pojistné 
smlouvy a souhlasila s výpovědí 
původní pojistné smlouvy

- souhlasila, aby pro realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „ 
Provedení oprav v bytě č. 26, Ky-
jevská č.o.3“ byl vybrán uchazeč 
MTc-stav, s.r.o a schválila smlouvu 
o dílo

- souhlasila, aby pro realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 14, 
Labská č.o.29“ byl vybrán ucha-
zeč GipsCon, s.r.o. a schválila 
smlouvu o dílo

- schválila výši finančních částek 
určených k vyplacení jednotlivým 
nájemcům bytů, které vznikly pře-
stavbou společných prostor

- doporučila ZMČ schválit předlo-
žený návrh Kritérií výběru žadatelů 
na pronájem bytů

- schválila výměnu bytů na ul. Oso-
vá č.o.8, byt č.4 a Mikuláškovo 
nám. č.o.13, byt č. 5

- schválila výměnu bytů  na ul. Du-
najská č.o. 41, byt č. 2 a Dunajská 
č.o.21, byt č. 1

- schválila výměnu bytů na ul. Lab-
ská č.o.37, byt č. 14 a Vaculíkova 
č.o.6

- schválila výměnu bytů na ul. 
Sevastopolská č.o.9, byt č. 8 a 
Oderská č.o.8

- vzala na vědomí přechody nájem-
ního práva

- schválila vyplacení složené kauce 
na byt č.2, na ul. Kosmonautů 
č.o.11

- doporučila ZMČ souhlasit se se-
psáním splátkového kalendáře 
s bývalými nájemci bytu č. 5 na 
ul. Sevastopolská č.o.3

- doporučila ZMČ souhlasit s ná-
vrhem OZV k zajištění udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství

- vzala na vědomí vyjádření Koo-
perativa, pojišťovna, a.s.o nepo-
skytnutí plnění ke škodní události 
č. 4103033159

- schválila zhotoviteli údržby veřejné 
zeleně lokalit D a C1 p. Jaroslavu 
Bládkovi zvýšení paušální částky 
za údržbu veřejné zeleně

- revokovala usnesení č. 18/110 
ve věci uzavření smlouvy s p. Ra-
dimským

- souhlasila, aby pozemek p.č.KN 
551/1 k.ú byl dotčen stavbou, 
která zabezpečí propojení síd-
lištních okruhů v lokalitě Labská 
– Ukrajinská a to podzemním 
vedením

- nesouhlasila s tím, aby TJ Tatran 
Starý Lískovec umístila reklamní 
zařízení na pozemcích p.č. KN 
456 a 460

Zprávy z radnice

- souhlasila s uzavřením dohod o 
skončení smlouvy o nájmu ne-
movitosti na pronájem ideálního 
podílů garážového dvora a dále 
souhlasila s uzavřením smluv s no-
vými podnájemci

- doporučila ZMČ souhlasit s pro-
dejem pozemku p.č. KN 2485/24 
společnosti Poliklinika s.r.o., 
prodej bude realizován z úrovně 
města

- schválila zadávací dokumentaci 
na akci „Rekonstrukce MŠ Kos-
monautů 2 – zateplení“ a seznam 
firem k podání cenové nabídky

- schválila zadávací dokumentaci na 
akci „Rekonstrukce MŠ Bosonož-
ská 4 – výměna oken a zateplení“ 
a seznam firem k podání cenové 
nabídky

- souhlasila s Dodatkem č. 3 Do-
hody k zabezpečení výkonu a 
úhradě činnosti v samostatné 
působnosti“

- doporučila ZMČ stanovit pro 
volební období 2010–2014 21 
členů ZMČ

- vzala na vědomí koncepční ma-
teriál zpracovaný MMB OŠMT 
„Rozvoj mateřského školství ve 
městě Brně“

- schválila rozpočtoví opatření č. 
21,22,23,24

- jmenovala Vladana Krásného 
členem konkurzní komise v kon-
kurzním řízení na místo ředitele/
ky ZŠ Brno, Bosonožská 9

- schválila doporučení RMB do-
poručit ZMB schválit výjimku o 
ochraně zeleně v městě Brně 
– Valy, k.ú. Starý Lískovec

- schválila umístění mobilního stán-
ku na prodej sezónního ovoce 
vedle stávajícího stánku s peči-
vem 

- souhlasila s úhradou nákladů spo-
jených s odstraněním vozidla při 
blokovém čištění

- vzala na vědomí, že na schůzce 
19.5.2010 bude vymezen přesný 
rozsah reklamace mezi zástupci 
MČ a firmou MTc – stav, zhoto-
vitelem Vícegeneračního hřiště 
Bosonožská

- schválila smlouvu o přistoupení k 
dluhu

Informace z usnesení 114. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 19. 5. 2010:
- schválila Zprávu o posouzení a 

hodnocení nabídek pro podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební prá-
ce s názvem „Veřejné prostranství 
u polikliniky ve Starém Lískovci“ 
a schválila vyloučení některých 
uchazečů pro nesplnění požado-
vaných podmínek. Dále schválila 
nejvýhodnější nabídku uchazeče, 
firmy IMOS Brno, a.s.

- Informace z usnesení 115. schůze 
Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze 
dne 26. 5. 2010

- schválila finanční podíl na opravu 
bytového jádra v bytě č. 34, na 
ul. Kurská č.o.8

- schválila opravu bytového já-
dra v bytě č.16, ul. Dunajská 
č.o.43

- revokovala své usnesení č. 11/110 
a uložila uhradit vyčíslený poplatek 
z prodlení nájemcům bytu č. 26 
v bytovém domě na ul. Labská 
č.o.29 v pravidelných měsíčních 
splátkách nejpozději v termínu do 
31.3.2012

- schválila smlouvy na dodávky elek-
třiny pro Klobásovu 9, Kosmonau-
tů 4, Kurskou 1, Točnou 5, bytové 
domy, sběrné středisko Točná 
a Vltavská a  hřiště Bosonožská 
s firmou E.ON Energie, a.s.

- schválila Dodatek č. 4 ke smlou-
vám o dílo s panem Jaroslavem 
Bládkem na údržbu veřejné zele-
ně, zvýšení paušálu

- doporučila ZMČ souhlasit s ná-
vrhem OZV o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů

- souhlasila s uhrazením škodní 
události – zničení sloupu veřejné-
ho osvětlení na pozemku veřejné 
zeleně pádem borovice na ul. 
Sevastopolská č.o.2

- vzala na vědomí vyjádření Koo-
perativa, pojišťovna, a.s. o nepo-
skytnutí plnění ke škodní události 
č. 4103034028 – úraz při zimní 
údržbě

- souhlasila se skácením 3 ks tisů a 
1 ks šeříku na ul. Dunajská č.o.35 
z důvodu opravy splaškové a deš-
ťové kanalizace a poruchy svislé 
hydroizolace na vlastní náklady 
Společenství Brno Dunajská 35

- souhlasila se skácením na pozem-
ních veřejné zelně p.č. 2487/36 
a 2487/38, ul. Kosmonautů 
č.o.1

- souhlasila se skácením dřevina  
pozemcích veřejné zeleně, p.č.. 
998/9, ul. Bosonožská

- souhlasila s ukončením smlouvy 
o nájmu nemovitosti na pronájem 
pozemku pod garáží, lokalita U 
Hřiště a souhlasila s uzavřením 
smlouvy s novým nájemcem

- doporučila ZMČ souhlasit s pro-
dejem pozemků p.č. KN 2062, 
2352/1 a 2352/2, na kterých 
je umístěna stavba provozovny 
DELIKA lahůdky s.r.o. a dále čás-
ti pozemku p.č. KN 2328, kde 
firma hodlá vybudovat přístavbu 
vchodového prostoru

- souhlasila s pronájmem části po-
zemku p.č. 1001/21 firmě ZEVO 
STŘELICE, a.s. za účelem země-
dělského využití

- zrušila výběrové řízení na realizaci 
zakázky „Výměna prosklených 
stěn ZŠ Labská 27“ a vyhlásila 
nové výběrové řízení na tuto za-

kázku a schválila oslovení ucha-
zečů

- doporučila ZMČ schválit návrh 
OZV o místních poplatcích 

- neschválila umístění mobilního 
stánku na prodej sezónního ovoce 
na p.č. 1684/15

- schválila jí zřízeným příspěvkovým 
organizacím vést od 1.1.2010 
účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu

- schválila podání trestního ozná-
mení na neznámého pachatele

- schválila Dodatek č. 1 pojistné 
smlouvy s Kooperativa, pojišťovna 
a.s.

- schválila Darovací smlouvu, jejímž 
předmětem je hřiště na petanque 
vč. jeho výstavby na pozemku 
p.č.2437/2

- doporučila ZMČ revokovat své 
usnesení č. 2/XVII./10 a do-
poručila  ZMČ schválit prodej 
bytových domů na ul. Vltavská 
č.o. 15,17,19,21 a na ul. Labská 
č.o.21 bez přístupových chodní-
ků

- souhlasila s úpravou dopravního 
značení – vyhrazení čtyř parko-
vacích stání na chodníku před 
budovou Labská č.o.27

- revokovala své usnesení č. 
21/113 a souhlasila s tím, aby 
TJ Tatran Starý Lískovec umístil 
reklamní zařízení na stavbách ve 
vlastnictví TJ Tatratn, p.č. KN 456 
(budova) a 460 (plot)

Informace z usnesení 116. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 2.6.2010:
- schválila dotaci zájmové organi-

zaci SDH – Sport ve výši 10000,- 
Kč na rok 2010

- schválila firmu Nábytek – Bobík, 
s.r.o na výrobu nábytku pro MŠ 
Brno, Bosonožská 4 schválila 
navýšení příspěvku na provoz MŠ 
Brno, Bosonožská 4 na zakoupe-
ní vybavení nové třídy v hodnotě 
70000,- Kč

- souhlasila s pořadím výběrového 
řízení na místo ředitele/ky ZŠ a 
MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 
a dále souhlasila s jmenováním 
vybraného uchazeče do funkce 
ředitelky, pověřila o tomto usne-
sení informovat OŠMT MMB

- schválila smlouvu mezi MČ a CITY 
TOOLS s.r.o. jejímž předmětem 
je zřízení a údržba čekáren na 
zastávkách MHD s plochami ur-
čenými pro reklamu

- vzala na vědomí předložení likvi-
dačního protokolu za 1.čtvrtletí 
roku 2010 ZŠ Labská 27

- souhlasila s odstraněním závad 
v termínu do 1.7.2010 na „Více-
generačním hřišti Bosonožská“ 
a vzala na vědomí vyjádření zho-
tovitele

- schválila rozpočtové opatření č. 
25 a 26
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CVČ Linka – volná místa na příměstských a pobytových táborech

PRÁZDNINOVÉ  HRÁTKY  1.–2. 7. a 7.–9. 7. 2010
PRÁZDNINOVÉ  HRÁTKY II.   23. 8.–27. 8. 2010
Sraz je vždy 8.30 BOSONOHY, konečná zastávka č. 69 MHD – U smyčky, 
vyzvednutí dětí 16.00 v CVČ LINKA, Kosmonautů 4. V případě zájmu více 
dětí je po domluvě možný i sraz v 8.30 v CVČ Linka.
Na děti čekají hry, soutěže, výlety do přírody, tvoření a vyrábění, noví 
kamarádi.
V případě deštivého počasí bude program v budově CVČ Linka.
Cena tábora 1000,- Kč, je možné se přihlásit i na jednotlivé dny (200,- 
Kč/den)
V ceně tábora je teplý oběd, pitný režim, materiál na tvoření, program,  
pedagogický dozor.
Vedoucí tábora je Mgr. Katka Veselá
Informace a přihlášky sitarcikova@luzanky.cz, katves75@seznam.cz

NÁPADY Z ŠUPLÍKU 1. a 2. 7. 2010
Příměstský tábor bude probíhat jako dílna pro děti od 8 do 14 let, program 
je zaměřen na  experimenty s různými řemeslnými technikami  a materiály   
keramika, sklo, oděvní doplňky, šperk, korálky,drátkování... 
Oba dny 9.00 – 14.00 bude program v CVČ Linka, cena tábora je 
400,- Kč, je možné se přihlásit i na 1 den.
Vedoucí tábora je Mgr. Zdena Sitarčíková
Informace a přihlášky sitarcikova@luzanky.cz, tel. 724 787 709

VOLNÁ MÍSTA NA POBYTOVÝCH TÁBORECH

ZA VLÁDY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ  31. 7.–14. 8. 2010 
Meziboří – klasický stanový tábor na Vysočině, celotáborová hra, noční 
hlídky, hry v přilehlých lesích a loukách vzdálených civilizaci, děti se podílejí 
na celém provozu tábora včetně vaření pod vedením zkušeného kuchaře. 

Na všechny čekají noví kamarádi a nezapomenutelné zážitky. 
Pro děti 7–15 let, cena 3000,- Kč
Vedoucí tábora je ing. Veronika Marková
Informace a přihlášky: kisa@luzanky.cz, tel. 605035256

LEGENDA O KRÁLI ARTUŠOVI 14.–20. 8. 2010 
Bukovina I – stanový tábor s pohodlným zázemím v budově s elektřinou 
a teplou vodou, v okolí čistá příroda Moravského krasu, na děti čekají 
bojovky i výtvarka, stezka odvahy i pohádka na dobrou noc, noví kamarádi 
a nezapomenutelné zážitky. V celotáborové hře prožijeme týden v raném 
středověku, možná potkáme kouzelníka Merlina, můžete se stát rytířem 
krále Artuše nebo vznešenou dvorní dámou…
Pro děti 7–10 let, cena 2490,- Kč, doprava na tábor vlastní.
Informace a přihlášky: sitarcikova@luzanky.cz, tel. 724 787 709 

U pobytových i příměstských táborů můžete také formou SMS poslat 
e-mailovou adresu, na kterou chcete doručit přihlášku a informace. 

DOSPĚLÝM NOVĚ NABÍZÍME

TAI-ČI a KUNG-FU
Kurzy tradičního čínského umění Taiji a Kung-fu pod vedením instruktorů 
ČCAK Mgr. Richarda Kordiovského a Mgr. Jany Kudělkové probíhají každou 
středu (19–20.30 h) a pátek (18.30-20 h) v CVČ Linka. Cvičení je vynika-
jící nejen pro tělesnou a duševní pohodu, ale lze jej využít i prakticky při 
sebeobraně. Tréninky probíhají také v průběhu letních prázdnin venku. 
Informace a přihlášky: janasya@gmail.com, tel. 775 075 522

HUBNEME DO PLAVEK!
Stále cvičíme v úterý od 17.00 hod. na míčích a od 18.00 hodin bodystyling 
s Katkou Veselou, ve čtvrtek od 19.30 kalanetiku s paní Konečnou, všechny 
zveme, udělejte si na sebe čas a přijďte. 1 hodina cvičení / 40,- Kč. 
V případě dostatečného počtu zájemců bude úterní cvičení i o prázd-
ninách.

Tularémie
Vzhledem k podezření na možný výskyt tularemie na území MČ 
Brno-Starý Lískovec, zpracovala Krajská veterinární správa pro 
Jihomoravský kraj krátký informativní leták

Tularémie je nebezpečnou ná-
kazou přenosnou ze zajíců na lidi 
a zvířata. Její zvláštností je takzva-
ná přírodní ohniskovost. Znamená 
to, že na určitém území žijí kromě 
zajíců i další volně žijící hlodavci 
jako např. ondatry, myši, hraboši, 
sysli, křečci a jiní, kteří mohou být 
tularémií nakažení. Přenos nemoci 
mezi jednotlivými druhy pak obsta-
rávají různí členovci, popřípadě 
se hlodavci nakazí v infikovaném 
prostředí. K nakažení lidí dochází 
nejčastěji při přímém styku s infi-
kovanými zajíci, dále vdechnutím 
při manipulaci se slámou, obilím, 
senem, pokud tyto hmoty byly sto-
hovány a došlo k jejich potřísnění 
výkaly nakažených zvířat. Dále se 
lze nakazit požitím infikované po-
traviny (maso nemocné zvěře, po-
travina infikovaná močí nemocných 
hlodavců, zelenina ve sklepě, voda 
ze studánek v přírodě). Nejméně 
častý je přenos infekce infikova-
nými klíšťaty.
Uživatelům honiteb se doporučuje 
provádět v ohniscích a ochranných 
pásmech sérologické   vyšetření 
ulovených zajíců na tularémii. Toto 
vyšetření se provádí prostřednic-
tvím soukromého veterinárního 
lékaře.

V případě nálezu uhynulého zajíce 
je třeba tuto skutečnost sdělit členu 
mysliveckého sdružení a jeho pro-
střednictvím ve spolupráci s KVS 
odeslat zajíce k vyšetření do labo-
ratoře. Nedoporučujeme veřejnosti 
s kadáverem manipulovat.
Na území Jihomoravského kraje 
se vyskytuje historicky řada ob-
lastí zařazených do ohnisek nebo 
ochranných pásem. Katastrální 
území m.č.Starý Lískovec patří do 
ochranného pásma (viz Nařízení 
KVS pro JmK č.6/2008).
 
MVDr. Ivan Přikryl, KVS pro JmK

Nejbližší myslivecký spolek:
Myslivecké sdružení HÁJEK – Bo-
sonohy
Předseda: Milan Cendelín tel: 
604 960 741

V případě výskytu podezřelých ži-
vých hlodavců prosím kontaktujte
MP Brno-západ, 
tel: 547 223 343
nebo
OVŠ ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
tel: 547 139 241
    

OVŠ ÚMČ Brno-Starý Lískovec     
úsek místního hospodářství

Výstava Tři generace skla

Další výstava z pravidelného cyklu prezentací současného českého 
skla představí tentokrát tři autory spřízněné nejen příbuzensky, ale
především svou umleckou tvorbou. 
Pavel Hlava, jeden z největších českých sklářů  20. století, se proslavil 
svými díly již na Expo 58 v Bruselu a Expo 67 v Montrealu, s velkým 
úspěchem vystavoval v Americe a Japonsku, kde si získal celosvě-
tové uznání skleněnou plastikou pro muzeum v Koganezaki. Tomáš 
Hlavi čka patří mezi špičkové současné české skláře, který inspirován 
přírodou využívá kromě broušení také méně tradiční techniky zpra-
cování skla. Petra Hřeba čková je velkým talentem mladé generace 
českých umělců . Její tvorba má individuální punc sochařského projevu 
a emocionální pů sobivost překvapující novostí výtvarné myšlenky, která 
počítá s povahou materiálu a jeho technického zpracování. Zajímavé 
jsou její práce, v nichž kombinuje keramiku a sklo.

30. 6. – 5. 9. 2010

Špilberk – východní křídlo, I. patro

Výstava Dámská volenka

Výstava Dámská volenka mapuje dobovou módu a také společenský 
život 19. a 20. století, zasazený do rámce historických období od 
empíru po secesi. Zachycuje dění kolem významných krečjovských 
salonů  především ve 2. polovině 20. století. Věnuje se spolkové činnosti 
převážně z období 1. republiky, plesů m a tanečním zábavám, tanečním 
orchestrů m 30. a 40. let 20. století a v neposlední řadě současným 
brněnským tanečním klubů m a tanečním soutěžím, jež představují 
vrcholovou úroveň tanečního sportu v České republice.

10. 6. – 31. 10. 2010

Špilberk – západní křídlo, přízemí
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Inzerce

 Podlahářské práce, tel. 606 508 946

 Čištění koberců a čalouněného nábytku, tel. 605 983 853

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

 Koupím myslivecké a lovecké potřeby a příslušenství. Pro praxi i do 
sbírky, tel. 605 745 922

 Koupím odznaky, medaile a vyznamenání, různé. Tel. 777 074 592

 Z naléhavých důvodů koupíme byt 1+kk až 2+kk ve St. Lískovci.
Tel.: 777 888 486, kopecny.byt@seznam.cz

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

 Provádíme zateplení vcho-
dových prostor bytových domů, 
podhledy, dělící příčky sádrokar-
tonem a kazetové podhledy. Tel. 
604586841, www.sadrokarton.
hostuju.cz

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

z

Abstinujete, léčíte se ze závislosti na alkoholu nebo máte 
psychické problémy a jste nezaměstnaní?

Potřebujete pomoc a podporu při hledání zaměstnání?

CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI
A Kluby ČR, o.p.s. pro vás zřídila nové centrum, kde můžete 

využít služeb profesionálů při hledání zaměstnání, psychologické 
poradenství a můžete se naučit nové dovednosti potřebné na 

otevřeném trhu práce …

„VYBRUSLETE ZE STARÝCH CEST…"
Křenová 62a, Brno, 1. patro

Tel: 541 247 233, jana.jarosova@akluby.cz
Pondělí-čtvrtek: 8:00 – 16:00 a Pátek 8:00 – 15:30

Všechny služby poskytujeme bezplatně!

Ve Studiu dramatické výchovy Labyrint – pobočce SVČ Lužánky proběhl 
v sobotu 12. června již desátý ročník fetivalu Mezi panely. Na festivalu bylo 
možné shlédnout řadu představení amaterských divadelních soubourů (DDS 
Pirko, Zelí, Rozplizlá blizna, Elišáci, Loutkino, soubory ze ZŠ Uherčice 
a další), taneční skupiny (TS Sneaker, ZŠ Uherčice) a projekce mladých 
filmařů z kroužku Videodílna. Prezentace byly určeny široké veřejnosti. V do-
poledních hodinách byl festival určen malým či mladým divákům, kterých 
došlo cca 80. Festival Mezi panely si klade za cíl přinést kulturu a zejména 
divadlo mezi panelové domy, mezi nimiž sídlí SDV Labyrint. Rád bych touto 
formou poděkoval všem zúčastněným souborům, ale zejména městské 
části Bohunice, statutárnímu městu Brno a o.s Plán B za finanční podporu.

MgA. Tomáš Gruna

Mezi panely

Časovaná bota 2009 putuje 
do Nízkoprahového klubu Likusák
Časovanou botu, ocenění každo-
ročně udělované Českou asoci-
ací streetwork za největší přínos 
v oboru nízkoprahových sociál-
ních služeb, získal v letošním 
roce Nízkoprahový klub Likusák. 
Zařízení, realizované občanským 
sdružením RATOLEST BRNO, 
o.s., zvítězilo v kategorii Pracovní 
tým roku.
Česká asociace streetwork kaž-
doročně uděluje ocenění ve třech 
kategoriích: pracovní tým roku, 
osobnost roku a cenu Správní 
rady za mimořádný přínos. Letoš-
ní osobností roku se stal Robert 
Knebl, vedoucí klubu Nadosah, za 
mimořádný přínos pak byl oceněn 
Jindřich Racek, ředitel české asoci-
ace streetwork. Ceny vítězům udělili 
patroni Časované boty – Česká 
asociace streetwork, o.s. (ČAS) 
a Nadace Vodafone ČR.
Nízkoprahový klub Likusák zvítězil 
v konkurenci více než 190 nízkopra-
hových klubů, které v současné 
době fungují v České republice. 
Tyto kluby mají za cíl nabízet dětem 
a mládeži možnost aktivně využít 
volný čas a současně zmírnit rizika 
spojená s dospíváním.
Nízkoprahový klub Likusák se stará 
o děti a mladé lidi ve věku od 12 do 
20 let, kteří jsou ohrožení sociálně 
patologickými jevy a žijí, anebo se 
pohybují na brněnských sídlištích 
Líšeň a Vinohrady. V loňském roce 
se zařízení zapojilo do komunitního 
plánování města Brna, vypracovalo 
rovněž v České republice naprosto 
ojedinělou koncepci poskytování 
nízkoprahových služeb a práce 
s klienty. Dosažených výsledků 
a inovativního přístupu si povšimla 

i Česká asociace streetwork, kte-
rá na svých webových stránkách 
v souvislosti s udělením Ćasované 
boty uvádí:  „Přehled činností klubu 
za rok 2009 dokazuje vysokou pro-
fesionalitu zařízení, včetně jeho ma-
nažerského vedení. Svým přínosem 
pro obor klub významně přesahuje 
své lokální působení. Klub se zapojil 
i do komunitního plánování města. 
Zařízení je tahounem nízkopraho-
vých klubů v ČR.“ Inga Kaškelyte, 
ředitelka Nadace Vodafone ČR, 
k tomu dodává: „V Likusáku se 
zasazují o sdílení zkušeností mezi 
jednotlivými zařízeními a pracovní-
ky. Výstupy své práce pravidelně 
prezentují na oborovém portálu 
Streetwork.cz. Jako příklad může 
posloužit pilotní zpracování Tema-
tického modelu, kdy se v každém 
měsíci zaměřili na jedno problé-
mové téma, kterému se s klienty 
věnovali. Výsledky pak prezentovali 
na oborové Konferenci 2010 a na 
již zmíněném portálu.“ 
Klub Likusák, v uplynulých letech 
opakovaně oceněný čestným uzná-
ním České asociace streetwork, 
sídlí na ulici Kotlanova 10 v Brně-
Líšni. Jihomoravský kraj si klub 
vybral jako hlavního poskytovale 
nízkoprahových služeb ve městě 
Brně a z jeho prostředků je rovněž 
financován.

Více informací poskytne:
Bc. Martin Holiš
vedoucí Nízkoprahového klubu 
Likusák
Kotlanova 10, 628 00 Brno
Tel.: +420 731 237 809
Email: likusak@ratolest.cz
www.ratolest.cz
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Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Tel.: 777 / 595 525

CABAL
zasklívání lodžií, pololodžií a balkónů
celohliníkové zábradlí

Vlárská 22 
627 00 Brno-Slatina 

tel. 548 127 513 
fax 548 217 232 

mobil 602 785 251
www.cabal.cz

e-mail: info@cabal.cz

BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM  
OPTIMI Kvadro a AluVista

RÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM  
ALU PLUS

Přednosti:
minimalizace tepelných ztrát 
ochrana proti hluku, prachu,  
dešti i sněhu
další překážka proti vniknutí 
záruka 5 let 

KOSMETICKÉ 
STUDIO KRÁSY  

 1.NÁVŠTĚVA 50% SLEVA!  
 Akce je platná do 31.8.2010. 

 

Eva Skryjová, Tel. 723 157 280 
Železná 26, Brno-Horní Heršpice  

 

www.esstudio.wz.cz  
  (Parkování přímo u studia)

KADEØNICTVÍ   MODELÁŽ NEHTÙ
damské     pánské     dìtské

U høištì 21 - Starý Lískovec
625 00 Brno

www.kadernictviuhriste.cz

Tel.: 547 354 318 Po–Pá
07.00 – 19.00

So
06.30 – 11.30 

ANÌMZ ROZOP
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Nová ŠkodaFabia

Těšte se na každou přehlednou rovinku,
prudké stoupání i chvíle předjíždění. Díky
přeplňovaným čtyřválcovým motorům TSI
s vynikající akcelerací nabízí totiž nová
Škoda Fabia dynamickou a úspornou jízdu.

Navíc můžete získat zaváděcí bonus
TSI Start v hodnotě 10 000 Kč a výhodné
financování od ŠkoFINu*.

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 prodejce vozů Škoda:

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ
VÝKON 63 kW SPOTŘEBA 5,2 l 3 600 Kč MĚSÍČNĚ

* Například Škoda Fabia Classic, měsíční
splátka 3 600 Kč včetne zákonného pojištění
a splátkou předem pouhých 40 000 Kč. RPSN
8,65 %. Akce platí pro motor 1,2 TSI/63 kW
a všechny výbavové stupně.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Fabia: 4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

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
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