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Vážení občané, 
nemohu dnes začít jinak, než 
připomínkou toho, co v minulém 
roce postihlo obec Blatnička. 
Poklidná ves se během jediné 
noci změnila v běsnící peklo, 
kde voda ničila všechno, co se 
místním za dlouhé roky povedlo 
vybudovat. I proto jsem šťastný, 
že se nám povedlo zrealizovat 
finanční sbírku pro tuto obec. 
Děkuji v první řadě samozřejmě 
všem, co přispěli. Největší od-
měnou jsou i pro ně děkovná 
slova obyvatel Blatničky, jejichž 
vděk jsme měli možnost poznat 
i osobně – s herečkou Alenou 
Antalovou, která zaštítila celý 
projekt svým jménem, jsme 
částku předali přímo na mís-
tě. A nezůstane jen u tohoto 
projektu. S obcí jsme domluvili 
další spolupráci, jejímž prvním 
vyústěním byla účast zdejšího 
dětského folklorního souboru 
na lískoveckých hodech. Přijeli 
děti, rodiče i paní starostka a at-
mosféra byla minimálně stejně 
skvělá, jako při předání daru.
Při pohledu na televizní zpra-
vodajství vidíme, že ani letos 
si živel nedal pokoj. Doufejme, 
že i nadále lidé zůstanou lidmi 
a z našeho světa nikdy nevymi-
zí smysl pro pomoc těm, kte-
ří jsou v tísnivé situaci. Vždyť 
nikdy nemůžeme předem říci, 
zda podobnou pomoc nebude-
me někdy potřebovat i my. A já 
pořád věřím, že kdo činí dobré 
skutky, sám se jich také dočká, 
až bude v nouzi.
Druhou věcí, o které bych se 
rád zmínil, je otevření dětského 
dopravního hřiště ve vnitrobloku 
Dunajská. Od svých prvních dnů 
funguje skvěle. Děti na něm zís-
kají základní dopravní informace 
a návyky.

Pokračování na str. 7

Pokračování na str. 5

Zápisník starosty Oznámení o době a místě konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta městské části Brno-Starý Lísko-
vec podle § 15 zákona č.  247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů 
o z n a m u j e :
1. Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky se uskuteční 
ve dnech 
28. května 2010 od 14.00 do 22.00 hod. 
a 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

ve volebním okrsku č. 207
volební místnost: ZŠ El. Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo nám., Osová, Palachovo 
náměstí, U Penzionu
ve volebním okrsku č. 208
volební místnost: ZŠ El. Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 22–32, ulice Kosmo-
nautů 1–15 lichá 
ve volebním okrsku č. 209
volební místnost: ZŠ El. Přemyslovny 10
ulice: Klobásova, U Pošty
ve volebním okrsku č. 210
volební místnost: ZŠ El. Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 1–20, Elišky Přemyslov-
ny, Hermannova, Kroupova, Máchalova, 
Malešovská, Malostranská, Martina Šev-
číka, Příčky, Pšikalova, Svah, Šoustalova, 
Točná, U Leskavy   
ve volebním okrsku č. 211
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Karpatská, Kurská, Valašská
ve volebním okrsku č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská
ve volebním okrsku č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská, Krymská
ve volebním okrsku č. 214
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Irkutská, Jemelkova, U Hřiště
ve volebním okrsku č. 215
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: ulice Kosmonautů 2, 17–23, Kyjevská 
ve volebním okrsku č. 216
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–21, Vltavská 1, 3
ve volebním okrsku č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 23–45 
ve volebním okrsku č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–9, Oderská 1–12
ve volebním okrsku č. 219
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Vltavská 2–8 sudá, Vltavská 5–21 
lichá 

ve volebním okrsku č. 220
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 11–37 

2. Právo volit v Městské části Brno-Starý 
Lískovec do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky má státní občan 
České republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je přihlášen k trvalému pobytu v této 
městské části. Voliči bude umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky).
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb  může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
4. Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat úřad měst-

ské části  a v den hlasování okrskovou 
komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací 
místnost.
5. Voliči, který nebude moci volit ve vo-
lebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
je zapsán, vydá Úřad městské části Brno-
Starý Lískovec na základě písemné žádosti 
opatřené ověřeným podpisem voliče, jež 
bude doručena nejpozději 21. května 2010, 
nebo podané osobně nejpozději do 16. hod. 
26. května 2010 voličský průkaz. Voličský 
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku.

V Brně dne 12. května 2010  
 
 Vladan Krásný v. r.
 starosta MČ Brno-Starý Lískovec

Rozhovor s Alenou Antalovou

Bydlíte ve Starém Lískovci, ale 
rodačkou nejste. Do Brna jste 
přešla kvůli vysoké škole? 
Přesně tak. Pocházím z Brati-
slavy, po ukončení zdejší kon-
zervatoře jsem se rozhodovala, 
kam podat přihlášku na vysokou 
školu. Mezi Bratislavou, Prahou 
a Brnem vyhrálo právě Brno. 

Jaké vlastně bylo vaše dětství? Je něco, 
co si při vzpomínce na raná léta vybavíte 
jako první?
Dětství bylo krásné. Pocházím z velké 
rodiny, mám dva bratry, měla jsem štěstí 
na bezva rodiče, kteří se nám absolutně 
věnovali. Ale na druhou stranu jsem ráda, 
že to mám za sebou, protože být dítětem mi 
někdy až tak nevyhovovalo. Pronásledoval 
mě pocit, že spoustě věcem nerozumím 
a nevím, proč se dějí. Ne že bych měla 
dojem, že ted rozumím všemu, to zdaleka 
ne, ale už mě to tak netrápí. Čím jsem starší, 
tím se cítím šťastnější. Doufám, že to tak 
bude i nadále (úsměv).

V tomto čísle starolískoveckého zpravodaje bude rozhovor tak trochu tematický. Představí 
se v něm herečka Městského divadla Brno Alena Antalová. Rodačka z Bratislavy v současné 
době bydlí ve Starém Lískovci a nedávno svým jménem zaštítila dobročinný projekt, který 
měl za cíl získat finanční dar pro povodněmi postiženou obec Blatnička. Absolventka 
Janáčkovy akademie múzických umění má za sebou desítky divadelních a muzikálových 
rolí, znát ji můžete i z televizních obrazovek.

Jak jste spokojena s životem 
ve Starém Lískovci?
Jsem tady štastná. Souvisí to 
určitě s tím, že jsem tu potkala 
svého muže, narodily se nám 
tady naše děti. Ale obecně ne-
jsem fixovaná na nějaké místo, 
moje fixace se orientuje spíš 
na lidi v mém okolí. Nicméně 

myslím, že jsme tady štastní všichni. Nic 
zásadního nám tu neschází.

Nedávno jste zaštítila dobročinný projekt, 
jehož cílem bylo podpořit vesnici Blatnička, 
postiženou povodněmi. Mohla byste se 
o tom trochu rozpovídat? Kde vznikl prvotní 
nápad, jak do cházelo k realizaci a jak jste 
spokojena s celkovým výsledkem?
Byl to nápad pana starosty, který mě 
posléze oslovil, jestli bych ho nechtěla 
zaštítit. A to jsem chtěla. Vážím si už jen 
toho, že to někoho vůbec napadne. 

Oznamujeme, že na území města Brna 
došlo k přečíslování volebních okrsků. 
Rozdělení ulic do jednotlivých volebních 
okrsků zůstává nezměněno.
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Vážení spoluobčané,

 výherní automaty jsou v po-
slední době velmi diskutovaným 
tématem. Bohužel jej někteří vy-
užívají jako součást předvolební-
ho boje. Nestydí se ani používat 
zjevné nepravdy a vytrhovat věty 
z kontextu ve snaze poškodit dru-
hého. A výsledek? Přestaneme si 
vzájemně věřit a budeme předem 
očekávat, že nás ten druhý chce 
poškodit, že už se nelze na nic 
a nikoho spolehnout.
Brno je bohužel také městem heren 
a rájem gamblerů. Je tady opravdu 
mnoho výherních automatů a vi-
deoterminálů. Jedinou možností, 
jak dostat hazard z města je jeho 
plošný zákaz. Je potřeba zmínit, že 
díky starým mechanickým automa-
tům plynou do obecních rozpočtů 
finanční prostředky, které pak obec 
použije např. na opravy chodníků. 
Neznamená to však, že si  obec 
chce tímto způsobem vylepšovat 
rozpočet. Hazard je z celospole-
čenského hlediska velmi nebezpeč-
ný a bohužel na automatech hraje 
denně velké procento dokonce 
i nezletilých. Pro školáky jsou auto-
maty pokušením. Smutnou pravdou 
je, že průvodním jevem souvisejícím 
s hazardem je i zvýšená kriminalita, 
snížená sociální úroveň gamblerů 
a jejich rodin, závislost na automa-
tech a často tudy vede cesta až na 
okraj společnosti.
Povolení pro VHA vydávají úřady 
městských částí a obcí na celý rok 

dopředu. Od 1. 1. 2009 
platila Obecně závazná 
vyhláška č. 9/2008 O re-
gulaci provozu výherních 
hracích přístrojů, která 
jasně vymezovala, kde je 
zakázáno na veřejně pří-
stupných místech uvede-
ných v příloze provozovat 
hrací přístroje. Městská 
část Brno-Starý Lískovec zde má 
uvedeno, kterých ulic se to týká.
Od 1. 1. 2010 se Obecně závaznou 
vyhláškou č. 18/2009 mění zá-
vazná vyhláška Statutárního města 
č. 9/ 2008 o regulaci výherních 
hracích přístrojů. Vyhláška Dopl-
ňuje článek 1 Určení míst o:
Provozování výherních hracích 
přístrojů nesmí být povoleno 
v okruhu vzdálenosti 100 me-
trů od škol, školských zařízení, 
zařízení sociální a zdravotní pé-
če,budov státních orgánů a círk-
ví, jakož i v sousedství uvedených 
na území města Brna.
V městské části Brno-Starý Lís-
kovec se doplňuje u ulice Kurská 
orientační číslo 5 a parcelní číslo 
2398.
Městské části mohou zakázat vý-
herní automaty. Ministerstvo financí 
může přidělit licenci na provozování 
videoloterijních terminálů (finanční 
prostředky z provozu odejdou do 
„kasy“ mini sterstva financí). 
Zastupitelstvo města Brna schválilo 

Informujeme

Drama 
v Bohunicích

Chcete si zahrát divadlo a zkusit 
i jiné aktivity ať už výtvarné, ta-
neční a pohybové? Společně
budeme hledat v Bohunické 
historii příběh, který divadelně 
ztvárníme a zahrajeme Vašim 
rodičům a kamarádům. Ne-
musíte mít žádné zkušenosti 
s divadlem.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, který 
pořádá Studio dramatické 
výchovy Labyrint od 26.7. do 
30.7. 2010 vždy od 9.00 do 
16.00 hodin. Pro děti od 8 
do 15 let.
Teplé obědy a pitný režim 
zajištěny. 
Cena tábora je 800,- Kč

Poděkování
Poděkování patří p. učitelkám 
a dětem ze ZŠ Labská 27 za 
pásmo básní a písní, které 
připravily pro naše babičky 
z Domova pro seniory na 
Mikuláškově náměstí ke Dni 
matek.

omezení provozu výher-
ních hracích automatů 
na území Statutárního 
města  ve 100 metrové 
vzdálenosti od budov 
školských zařízení, ne-
mocnic a obecních úřa-
dů (viz zvýrazněný text 
nahoře).
Vyhláška upravuje bohu-

žel provoz pouze výherních hracích 
terminálů, nikoli videoloterijních 
terminálů. Je na ministerstvu financí 
ČR, aby přihlíželo při přidělování 
licence na provoz videoloterijních 
terminálů k obecní vyhlášce.
Naše radnice rozhodně nepodpo-
ruje rozšiřování heren a umisťování 
výherních hracích automatů. Kte-
rýkoli občan naší městské části se 
o tomto mohl přesvědčit i na zase-
dání Zastupitelstva městské části, 
kde jsem se tento celospolečenský 
problém snažila popsat a osvětlit. 
Ostatně nahlédněte na webové 
stránky Statutárního města Brna 
a podívejte se na vyhlášky týkající 
se regulace a provozu výherních 
hracích přístrojů.

 Den matek – květen je pro ně-
které nejkrásnějším měsícem roku. 
Všechno kvete, voní, má jasné a zá-
řivé barvy. Druhá květnová neděle 
patří všem maminkám. Z hlediska 
historického bychom museli až do 
Anglie 16. století, kdy se na počest 

všech anglických matek slavil tzv. 
Mothering Sunday-neděle matek. 
V USA p. Julia Ward Howerová 
v roce 1872 navrhla Den matek a vě-
novala tento den míru. Koncem 19. 
století se p. Anna Reevers Jarvisová 
z Phila delphie – jedenáctinásobná 
matka, angažovala za práva matek. 
Po její smrti pokračovala v tomto 
úsilí její dcera. Teprve v roce 1914 
byl Den matek prohlášen oficiálně 
za národní svátek – den veřejného 
vy jádření lásky a úcty k matkám. 
Pro zajímavost – druhou květnovou 
neděli matky nepracovaly, nevařily, 
neuklízely. Vše měly na starosti děti, 
které navíc maminky obsluhovaly. 
Dospělí posílali maminkám blaho-
přání a pozdravy. V USA se zdobili 
občané květinou – bílou ten, kdo 
maminku už neměl, červenou ti 
ostatní. 
Den matek přišel do Českosloven-
ska kolem roku 1918. Ideu šířila 
čs. Ochrana matek a dětí, Červený 
kříž, Sokol, Orel, katolické spolky 
a i některé ženské komise při po-
litických stranách.
Nejvíce se o oslavu Dne matek v bý-
valém Československu zasloužila 
Alice Masaryková. Její otec T. G. 
Masaryk na svou matku vzpomí-
nal takto: „Matka na mě měla větší 
vliv než otec… Matka byla chytrá 
a moudrá…“
Den matek byl poprvé v Česko-
slovensku slaven v roce 1923. To-
lik krátký výlet do historie tohoto 
svátku. 
Milé maminky, babičky, ženy, za 
všechnu tu velkou dávku trpělivosti, 
odvahy, obětavosti, síly a nesmírné 
moře lásky, které kolem sebe šíříte, 
za to všechno Vám patří dík. Přeje-
me Vám k tomuto svátku všechno 
nejlepší, hodně radosti a lásky.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Projekt Den Země na ZŠ Labská
Ve čtvrtek 22. dubna se celo-
světově slavil Den Země. Při této 
příležitosti  proběhl na naší škole 
projektový den.
Jednotlivé aktivity byly rozděleny 
podle ročníků. Šestý ročník měl při-
chystanou sportovně-vědomostní 
soutěž, ve které žáci na 14 stanoviš-
tích plnili úkoly týkající se ochrany 
životního prostředí. Zázemí soutěže 
a starost o jednotlivá stanoviště za-
bezpečovali žáci devátého ročníku 
společně s pedagogy. 
Sedmý a osmý ročník pracoval 
v tematických dílnách: 
• recyklace materiálů (papír a textil) 

– vytváření nástěnných obrazů 
různými technikami

• zpracování projektů s využitím 
výpočetní techniky – obnovitel-

né zdroje energie a PET lahve 
nepadají z nebe

• literární dílna – psaní pohádky 
nebo komiksu s ekologickým 
námětem

• výtvarná dílna – Strom života 
a smrti

• plán okolí školy s fotodokumen-
tací kladů a nedostatků životního 
prostředí našeho sídliště.

Pro žáky byl tento projektový den 

příjemným zpestřením výuky a mož-
ností získat a uplatnit znalosti netra-
dičními způsoby. Průběh a výsledky 
práce žáků v dílnách jsou do konce 
školního roku vystaveny v prosto-
rách školy a budou v nejbližší době 
umístěny na nově vytvářené webové 
stránky školy.

Za přípravný tým učitelů 
Mgr. Lenka Smékalová
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Environmentální vzdělávání mimo školní lavice

Den matek

Ve středu 5. 5. 2010 děti ZŠ Labská, pěveckého sboru Zpěváček, 
navštívily Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí, aby potěšily 
babičky a dědečky pásmem básniček a písniček s tématikou ke 
Dni matek.
Byli jsme přivítáni s radostí a úsměvem. Před zahájením vystoupení dětí 
jsme si všichni společně při kytaře zazpívali známé lidové písně.
Celkově se dětem vystoupení moc podařilo a byly odměněny 
úsměvem, slzičkami, potleskem a sladkou odměnou. Děkujeme 
za pozvání.

Mgr. Kamila Horáčková, vedoucí PS Zpěváček

V měsíci dubnu řešitelský tým a stu-
denti EKO GYMNÁZIA v Brně pře-
kročili první třetinu projektu NENÍ 
POZDĚ – komplexní environmen-
tální vzdělávání na středních 
školách, který je spolufinanco-
ván z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. Po roce 
vesměs teoretické práce absolvují 
naši studenti v dubnu až červnu 
řadu terénních aktivit, které uka-
zují praktické souvislosti a výsledky 
environmentálního přístupu k živo-
tu jak jednotlivců, tak i regionů či 
společnosti jako celku. Začneme 
osvědčenou akcí, kterou jsme na-
zvali „Putování krajinou jižní Moravy 
a Českomoravské vrchoviny“,  která 
je spojena s návštěvou Kozí  Far-
my  Dvůr Ratibořice a exkurzí do 
vodního díla Dalešice. Fungování 
ekozemědělství,  produkce biopo-
travin a hlavně poznání, že  kozí 
sýry jsou vynikající,  jistě doloží 
i bohatá ochutnávka, kterou naši 
studenti  přivezou domů.  Vodní 
dílo v Dalešicích uvozuje velké téma 
projektu: Voda v krajině. Kdo by si 
nepamatoval dvě rozsáhlé vlny po-
vodní, které postihly naši republiku. 
Studenti navštíví odborné praco-
viště VUT v Brně, kde se seznámí 
s modelováním povodňových stavů 
a pokusí se zamyslet i nad jejich 
možnými příčinami.  Naopak při 
návštěvě přírodní zahrady Rozma-
rýnek v Brně-Jundrově poznají mož-
nosti šetrného nakládání s vodou 
a půdou použitelné v mikroměřítku 

každé zahrádky.
Dvoudenní exkurze do oblasti Mos-
tecka studentům rozšíří znalosti 
o vlivu těžby hnědého uhlí na krajinu 
a lépe poznají území, jehož stav 
byl ještě donedávna považován za 
ekologickou katastrofu. Jistě bude 
i velmi poučná debata s reprezen-
tanty místní samosprávy o snahách 
překročit těžební limity v této oblasti.  
V tomto kontextu chceme pojednat 
i další velké a v současnosti dosti 
kontroverzní téma projektu, kterým 
jsou alternativní zdroje energie. Na 
střeše Pedagogické fakulty MU se 
seznámíme s fungováním sluneční 
elektrárny.
Poslední měsíc letošního školního 
roku bude ve znamení dvou vel-
kých akcí.  Studenti kvint se budou 
věnovat poznávání Moravského 
krasu v okolí Baldovce a terénním 

aktivitám v ekologickém centru 
Krásensko. Sexty vyrazí na cyklo-
turistickou expedici po Jižní Mo-
ravě, jejímž cílem bude poznávání 
cenných chráněných území, jako 
je například biosférická rezervace 
Dolní Morava, NPR Křivé jezero, 
CHKO Pálava, ale také památky 
UNESCO v podobě Lednicko – Val-
tického areálu. Čeká nás přechod 
přes Pálavu a povídání o produkci 
biovína v Pavlově.
Získané zkušenosti a poznatky zku-

Již nelze mlčet

Vážení a milí spoluobčané,
v minulých dnech jste již 
po několikáté ve svých poš-
tovních schránkách nalezli 
jeden nejmenovaný časopis, 
který obsahuje údajně prav-
divé informace o hospodaře-
ní, předražených zakázkách 
a podivných praktikách na naší 
radnici. Autory těchto článků 
jsou členové politické strany, která má své 
zastoupení v Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec. Byl jsem vždy zastáncem toho, 
nereagovat na tuto tiskovinu v našem 
Starolískoveckém zpravodaji. Poslední 
vydání výše zmíněné tiskoviny mě však 
přesvědčilo o opaku, protože skutečnost, 
že je vedení naší radnice označováno 
za mafii, je poněkud silnějšího kalibru. 
Informace, které tiskovina obsahuje, jsou 
přinejmenším zkreslené. Přesnějším vy-
jádřením však je, že jsou naprosto lživé. 
Záměrně jsou zde uváděny polopravdy 
a čtenáři jsou uváděni v omyl. 
Nebudu se zde vyjadřovat k jednotlivým 
investičním počinům naší radnice. Mohu 
jen s klidným svědomím říci, že na veškeré 
práce je dle zákona prováděno nabídkové 
řízení. Jsou-li to zakázky většího rozsahu, 
konkrétně nad 2 mil. Kč bez DPH u služeb 
a nad 6 mil. Kč bez DPH u dodávek staveb-
ních prací a materiálu, jedná se o zakázky, 
na které je nutno uspořádat veřejné výbě-
rové řízení. Tato výběrová řízení organizuje 
pro naši MČ firma ikis, s.r.o., která také 
zodpovídá za správný průběh takového 
řízení. Do veřejných výběrových řízení se 
může se svojí nabídkou přihlásit skutečně 
každý, kdo je oprávněný v té které věci 
podnikat, protože zadání takové zakázky 
je uveřejňováno na veřejně přístupných 
místech (např. úřední deska, centrální 
adresa atd.). Následně je pak vybrána 
firma s nejvýhodnější nabídkou. Do všech 
výběrových a hodnotících komisí veřejných 
zakázek, které vybírají nejvhodnějšího 
dodavatele určité zakázky, jsou nomino-
váni opoziční zastupitelé. Ti však téměř 
s železnou pravidelností účast v těchto 
komisích odmítají s odůvodněním, že jsou 
nemocní, nebo mimo Brno a dokonce i že 
s připravovanou akcí nesouhlasí a tudíž se 
výběrové a hodnotící komise nezúčastní.
Opoziční zastupitelé mají ze zákona právo 
nahlížet do všech dokumentů týkajících se 

síme zasadit do sociálně politických 
a ekologických souvislostí vývoje 
naší společnosti v septimánském 
Sociologicko ekologickém semi-
náři. Jsme totiž přesvědčeni, že 
environmentální přístup k životu 
a rozvoji naší společnosti je vý-
znamnou perspektivou a současně 
alternativou či nepominutelným as-
pektem globalizovaného světa.  

Bližší informace o projektu najdete 
na http://nenipozde.eko-g.cz

výběrových řízení a mají tudíž 
také právo sledovat samotný 
průběh jednotlivých zakázek. 
A věřte mi, že opozice tohoto 
práva hojně využívá. Myslím 
si, že je to v naprostém po-
řádku. Problém však nastává 
v odbornosti jednotlivých za-
stupitelů opozice. Mnohokrát 
kontrolují jednu a tutéž věc 

s viditelnou snahou nalézt nějaké po-
chybení, ale sami nevědí, co mají hledat, 
nerozumí rozpočtům a nedokáží v nich 
číst. Z jim předložených dokumentů pak 
získávají naprosto nesmyslné informace, 
kterými potom zásobují svůj, mnou nejme-
novaný, plátek. Nejsou schopni z rozpočtu 
vyčíst ani to, jaké práce se prováděli, 
natož pak za jakou cenu. Já sám jsem 
se několika takových kontrol zúčastnil 
a mnohdy jsem se dobře pobavil. Jako 
příklad za všechny bych uvedl výstav-
bu parkovacích míst na ul. Bosonožská. 
V plátku autor uvádí, že jedno parkovací 
místo stálo naši MČ 85 tis. Kč a že v jiné 
MČ byla cena o mnoho nižší. Skutečnost 
je však taková, že čistá cena jednoho 
parkovacího místa na novém parkovišti 
na ul. Bosonožská činila 13.223,24 Kč 
bez DPH, což je 15.867,90 Kč včetně 
DPH. Autor článku opomněl, asi z nezna-
losti, nebo snad záměrně uvést, že bylo 
nutné vybudovat také novou komunikaci, 
nové chodníky, provést přeložku vedení 
VO, část vedení NN uložit do chrániček 
a zrealizovat konečné sadové úpravy. Ko-
nečnou částku, která je v článku uvedena, 
nehodlám vůbec komentovat, protože tu 
si autor asi vymyslel. Vše výše uvedené 
jsem schopen komukoli, kdo bude mít 
zájem, dokladovat!!! Několikrát se stalo 
i to, že nejmenovaný opoziční zastupitel, 
na začátku kontroly přiznal, že si zapomněl 
brýle a že tedy nic nevidí, přesto však 
s výrazem důležitého kontrolora hleděl do 
předložených materiálů. Takovou kontrolu 
považuji za mrhání času úředníků, kteří 
materiál ke kontrole připravují a účastní 
se jí. Myslím si, že ve skutečnosti spíše 
naší opozici vadí jakákoliv činnost, kterou 
vyvíjíme, vedoucí k investicím jak do by-
tového fondu, tak do zlepšení prostředí, 
ve kterém žijeme. 

Pokračování na str. 5
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Poděkování za sbírku na odstranění povodňových škod

Nad naším územím se dne 1. 7. 2009 
střetly dvě bleskové bouře, dopro-
vázené silným deštěm a větrem, 
které během krátké chvíle zpus-
tošily vše, co jsme roky budovali 
a na co jsme byli hrdí. 
Jsme obec se 450 obyvateli, a tak 
jsme krůček po krůčku, co nám roz-
počet dovolil, obec zvelebovali, až 
jsme v roce 2002 dokonce uspěli 
v soutěži „Vesnice roku“ a získali 

1. místo v Jihomoravském kraji. 
O to těžší pro naše občany bylo se 
se vším vyrovnat a začít znovu.
Středem obce protéká potok Svodni-
ce, který bývá v letním období téměř 
vyschlý, ale nyní při bouři se proměnil 
v nezvladatelnou řeku, jak můžete 
vidět na přiložených fotografiích. 
Potok byl regulovaný panely, které 
přívalová voda loupala jak z perníku 
a brala sebou. Panely byly unášeny 

a postupně vytvářely hráze, zapří-
činily vybřežení vody. Ta postupně 
zaplavovala domy, zahrady, sklepy, 
garáže, dětské hřiště atd.
V obci zasahovaly tři jednotky Sborů 
dobrovolných hasičů a ocenit je 
třeba i vzájemnou obětavou pomoc 
místních občanů.
Dnes se už vrátil život naší obce do 
„starých kolejí“, i když s následky 

povodně se budeme vyrovnávat 
ještě několik let. 
Váš finanční dar v konečné výši 
35.000 Kč byl použit na opravu 
jedné lávky přes potok Svodnici.
A závěrem ještě jednou poděkování 
za vděčné občany Blatničky.

Jarmila Hrušková, starostka
a zastupitelé obce
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Rozhovor s Alenou Antalovou

Již nelze mlčet

Že najde v tomto uspěchaném světě čas, 
místo v sobě, energii se něčemu takovému 
věnovat. To je za prvé. 
A za druhé – chovám velkou úctu k těm, 
co přispěli. Částka není až tak důleži-
tá, protože třeba 50 korun pro někoho 
může znamenat to stejné, co 5.000  nebo 
50.000 pro někoho jiného. Takže vřelé 
díky alespoň takto.

Jste i patronkou Vícegeneračního hřiště ve 
Starém Lískovci na Bosonožské ulici. Vyzkou-
šeli jste už s rodinou někdy jeho služby?
Řeknu to takto – kdybychom neměli jiné 
aktivity, tak jsme tam každý den.

Přejděme nyní k umění. Dočetl jsem se, 
že první televizní roli jste si vyzkoušela 
už v útlém věku, je to tak?
Ano. Svou první filmovou příležitost jsem 
dostala ve věku 14 dní. Role se jmeno-
vala kojenec, měla jsem jeden natáčecí 
den. Dodnes mám schovanou filmovou 
smlouvu.

Vybavíte si, jaká byla vaše první divadelní 
role vůbec? Popřípadě muzikálová? 
První divadelní role? Asi v prvním ročníku 
na konzervatoři, kdy jsme celý ročník 
dělali křoví v pohádce Popoluška v Slo-
venskom národnom divadle. Ale to byl 
jen sbor, hrála jsem uhliarku, byla jsem 
celá špinavá od uhlí. Větší divadelní role 
jsem dostala až při studiu na JAMU, 
hned v prvním či druhém ročníku to byla 
možnost zpívat Matku v muzikálu „Sny 
svatojánských nocí“ od Zdeňka Merty 
a Stanislava Moši v Mětském divadle. 
Z velkých činoherních postav to byla jako 
první Desdemona v Othelovi v režii Zdeňka 
Černína tamtéž.

Máte nějakou nejoblíbenější divadelní roli? 
Není to třeba Markétka, za kterou jste, po-
kud se nepletu, dostala na přelomu tisíciletí 
cenu Thálie?
Je to každá, kterou hraji. Nedokáži vám říci 
jednu nejoblíbenější. Je to stejná otázka, 
jako by jste se mě zeptal, které z mých dětí 
mám nejraději. Odpovím, že všechny.

Který herecký kolega, případně kolegyně, 
je vám nejbližší? A na kterého režiséra 
vzpomínáte nejraději?
To je těžká otázka. Nechce se mi na ni 
odpovídat konkrétně, abych někoho nera-
nila. Odpovím tedy trošku zeširoka. Mám 
ráda herce, kteří mě na jevišti poslouchají, 
dívají se mi do očí, pustí mě nahlédnout do 
své duše a do svého srdce, dokáží vytvořit 
tu jevištní intimitu, to obnažení duše. Na 
nic si nehrají, jsou k sobě a k divákům 
upřímní – to je pak pro mě zážitek, ať už 
stojím vedle nich na jevišti, nebo sedím 
v hledišti. To zprostředkování a sdílení toho 
úžasného zážitku, toho kouzla, které může 
vzniknout… I proto dělám divadlo.

Jako velký fanda předválečné historie ne-
mohu nezmínit seriál Četnické humoresky. 
Byla příprava na něj náročná právě v tom, 
že se zaobíral dávnou minulostí? 
Určitě velice. Vůbec jsem to televiznímu 
štábu nezáviděla, protože najít v dnešní 
době ty exteriéry bylo velmi náročné. Mu-
selo se hlídat, aby na domech nebylo vidět 
plastová okna, takový elektrický sloup 
se musel různě kamuflovat reklamními 
cedulemi. Myslím, že to byla obrovská 
dřina, která ovšem stála za to.

To rozhodně ano. Mimochodem, v seriálu se 
širší a divadelní scénu nesledující veřejnosti 
představila celá plejáda herců z brněnského 

Městského divadla. Myslíte, že i to mohla být pří-
čina úspěchu, který seriál ve své době měl?
Myslím, že ano. První věcí byly dokonalé 
scenáře. Každý díl měl svůj uzavřený příběh 
a jen pár hlavních postav procházelo všemi 
díly, což byl výborný nápad. Pak byl samo-
zřejmě příčinou úspěchu výborný, zkušený 
režisér, pan Antonín Moskalyk, který si to 
dobře obsadil a dokázal herce vést tak, jak 
je vedl, a všechno si ohlídal na vysoké 
úrovni. Bezvadně fungoval celý štáb.

Nedávno jsem četl několik pochvalných 
recenzí na vaši novou roli v muzikálu Hello, 
Dolly! O hlavní roli v tomto kusu se často 
říká, že je snem většiny hereček. Je to 
i váš případ? 
Ne. Hrát Dolly nebyl můj herecký sen, 
ale spíš proto, že nejsem takovýto snílek. 
Takhle já nepřemýšlím. Ale je pravda, že 
Dolly je jedna z největších a nejkrásnějších 
ženských rolí, jaké znám. Jsem proto moc 
štastná, že jsme se potkaly a mám tu 
možnost jí být. Moc si to užívám.

Nebála jste se trochu toho, že muzikál byl 
jen na české scéně předveden ve více než 
dvaceti zpracováních? 
Nebála, i když k těm jménům, jako Ladka 
Kozderková nebo například moje profesor-
ka Zdena Herfortová, jsem měla a mám 
velký respekt a úctu. Je to výzva.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas? Případ-
ně jaká je vaše ideální dovolená?
Všechen svůj čas trávím s dětmi, protože 
jsem na mateřské dovolené a ještě dlouho 
budu. Jen sem tam si odskočím do diva-
dla, odreagovat se, nabrat síly. Tak jsem 
si to vybrala a jsem za to moc vděčná. 
Někdy to není jednoduché, protože jsou tři 
a všechny ještě malé, ale neměnila bych 
za nic na světě.

Kdybyste měla jmenovat svou nejoblíbenější 
knihu, jaká by to byla?
Těch je spousta. Sofiin svět, Čtyři doho-
dy, Tajemství, mám ráda knížky Zdeňky 
Jordánové, Tovaryšstvo Ježíšovo od Ji-
řího Šotoly, krásné knížky má Haruky 
Murakami.

Díky za rozhovor a ať se i nadále daří!
Martin Lísal

Dokončení ze str. 1

Mohu vás však ubezpečit, že naše investiční akce budou 
pokračovat a nadále budeme  účelně vynakládat finanční 
prostředky naší MČ. Velmi rád bych vás teď o některých 
informoval. Než však tak učiním, chci se ještě ohradit 
vůči mylné informaci, která je nám často předhazována, 
a to je, že opozice není zastoupena v kontrolním výboru 
ZMČ. Není to pravda. Předsedou kontrolního výboru je 
opoziční zastupitel, člen politické strany KSČM. A jak 
jsem již výše uvedl, každý zastupitel má ze zákona právo 
nahlédnout do všech dokumentů radnice. Mohou proto 
kontrolovat a kontrolovat… až to všechno zkontrolují. 
Jen by měli ve svém plátku podávat pravdivé informace 
a ne účelové lži.
A nyní již k akcím, které jsou dokončeny a hlavně, které 
pro vás připravujeme. Asi před čtrnácti dny byl dokončen 
další drobný počin pro naše děti. Konkrétně se jedná 
o dopravní hřiště, které je umístěno ve vnitrobloku na ulici 
Dunajská, za domy č. 37 – 45. Hřiště není svou velikostí 
nijak velké, ale svým významem určitě ano. Děti si zde 
budou moci vyzkoušet své znalosti z pravidel silničního 
provozu a jistě se zde naučí poznávat dopravní značky, 
jejich smysl a význam. Přeji všem dětem, aby jim toto 
hřiště dlouho a dobře sloužilo.

A nyní něco k akcím, které připravujeme. Asi největší 
akcí je chystaná rekonstrukce veřejného prostranství 
u polikliniky. Několik vizualizací, jak asi bude vypadat 
stav po rekonstrukci, naleznete na této stránce. Dále 
pak připravujeme zateplení domů zvláštního určení na ul. 
Kosmonautů 17 a 19 a zateplení štítů domu s pečovatel-
skou službou na téže ulici Kosmonautů 23. Do nového 
se „oblečou“ také další naše školky, konkrétně MŠ Kos-
monautů a MŠ Bosonožská. Dojde k výměně skleněných 
stěn a vchodů v tzv. „krčcích“ v ZŠ Labská, a to v “krčku“ 

u jídelny a u vstupu na bazén, kde dochází k největším 
tepelným únikům. Dále pak pokračuje doplňování měst-
ského mobiliáře (lavičky a odpadkové koše). Výčet prací 
není zdaleka úplný. O dalších vás budeme informovat na 
stránkách Starolískoveckého zpravodaje.
Přeji vám všem hodně úspěchů ve všech vašich činnostech 
a trochu více teplých dní.

Váš Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Dokončení ze str. 3

Jmenovky na bylinky
Zkuste si, společně s dětmi, 
vyrobit jednoduché jmenovky 
na označení bylinek. Když děti 
pošlete utrhnout pár lístků na pří-
pravu polévky či salátu, určitě se 
nespletou a přinesou ty správné. 
Naučí se tak poznávat jednotlivé 
druhy.

Potřebujeme:
podložku do sešitu, kolíky, nůžky, 
lepidlo, popisovač na folie

Z podložky vystřihneme tvar jme-
novky. Přilepíme ji na seříznutý 
kolík lepidlem nebo oboustranou 
lepící páskou. Jmenovku zbývá 
jen popsat a dozdobit stuhou 
nebo lýkem.

Šikovné ruce
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Starolískovecké mladé hody 2010

Při svátku patrona našeho koste-
la sv. Jana Nepomuckého se ve 
Starém Lískovci konají dvoudenní 
hody. Letos to byly již jedenácté 
hody, které organizuje Orel – jed-
nota Starý Lískovec.   
Zázemí pro nácviky tanečního krouž-
ku dětí a také pro stárky jsme našli 
v budově ZŠ Elišky Přemyslovny ve 
Starém Lískovci. O výuku České 
besedy stárků a pásmo lidových 
tanců dětí se postarali manželé Jitka 
(choreografka) a Mirek Kroutilovi 
(mistr tance), pod jejichž taktov-
kou se týden po týdnu stávali z dětí 
tanečníci. O výuku „tanců u cim-
bálu“se zasloužila Jitka Kalábová 
z folklorního souboru Javorník 
Hodový běh jsme odstartovali zá-
bavou, kterou uspořádali stárci za 
účasti místní skupiny Eu!burg, do-
plněné hosty, Vladanem Krásným 
a Simonou Křížovou. A to opět 
v sokolovně ve Starém Lískovci, 
jako každý rok přesně týden před 

vlastními hody. Druhý den stárci 
poctili návštěvou Klobouky u Brna 
a jejich vinné sklípky, kde si vybrali 
zásoby vína na další dny.
Hlavní hodový týden začal středeč-
ním „žádáním“, kdy každý stárek 
žádá rodiče své stárky o povolení 
účasti jejich dcery na hodech. Ně-
kdy po smlouvání, jindy po splnění 
zadaných úkolů, ale nakonec pře-
ce jen dali rodiče svým ratolestem 
souhlas, a tak se letos sešlo všech 
16 párů. Ve čtvrtek dopoledne vyjeli 
stárci pro břízky – májky a po obědě 
pak pro hlavní symbol hodů, vysoký 
smrk – máju. Za pomoci hasičů a za 
podpory městské policie ve Starém 
Lískovci ji stárci šťastně dopravili do 
Starého Lískovce. Mája byla tažena 
koňským spřežením pana Rudolfa 
Pazourka ml. 
V pátek odpoledne za velkého zá-
jmu dětí, mládeže a dospělých byla 
nazdobená  mája  dopravena na 
místo určení – k sokolovně. Stárci 

letos (poučeni loňskými patáliemi) 
předvedli při stavění máje velkou 
vůli a zručnost. Tento nejznámější 
symbol hodů, mája vysoká 21 m 
byla postavena již v 18,30 hodin. 
Starolískovecké hody byly oficiálně 
zahájeny v sobotu 16. května od-
poledne požehnáním hodům a vínu 
v  kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Před kostelem předal starosta naší 
MČ stárkům hodové právo. Průvod 
začal pod zamračenou oblohou, ale 
ani ta neodradila spoustu návštěv-
níků, kteří se spolu se všemi stárky, 
muzikou i pořadateli nakonec do-
čkali sluníčka, které vykouknulo 
z opony mraků. Čelo průvodu tvořili 
zástupci  SDH a Orelské jednoty 
a nesli prapory naší městské části, 
SDH a Orlů. Na jednotlivých za-
stávkách se postupně připojovaly 
všechny stárky. Průvod ukončili 
stárci položením kytice k soše sv. 
Jana Nepomuckého v ulici Točné. 
Hodové veselí se přesunulo v so-
botu večer do místní sokolovny. 
K tanci hrála slovácká dechovka 
ze Vnorov a sálem zněl po celý 
večer zpěv stárků i návštěvníků. 
Příjemnou atmosféru hodového 
večera navíc obohatili stárci o Čes-
kou besedu, kterou s přehledem 
zatančili.
Hody pokračovaly v neděli dopoled-
ne slavnostní mší v našem kostele 
za účasti krojovaných stárků. Od-
poledne od 16 hod. si mohli všichni 
přijít zazpívat a zatančit s cimbálo-
vou muzikou Vonica z Krumvíře. 
S napětím se čekalo na vystoupení 
malých tanečníků z našeho taneční-
ho kroužku, kteří se stali s pásmem 
lidových tanců z Čech a Moravy 
ozdobou nedělního podvečera. Své 
premiérové vystoupení perfektně 
zvládly i nejmladší  tanečnice – 
Anička Skřičková a Maruška Jando-
vá. V průběhu podvečera vystoupily 
děti z folklorního souboru Jasenka 
z Blatničky, které předvedly tan-

ce ze svého regionu.  Stárci poté 
v podvečerních hodinách znovu 
skvěle zatančili Českou besedu.
O tom, že Starolískovecké mladé 
hody jsou významnou společen-
skou událostí v naší obci s vysokou 
kulturní úrovní, svědčí také účast 
několika významných osobností – 
bývalého hejtmana Jihomoravského 
kraje Stanislava Juránka, starostky 
Blatničky Jarmily Hruškové, starosty 
MČ Vladana Krásného, místostaros-
tů MČ Květuše Doležalové a Jiřího 
Dvořáčka, místostarosty Nového 
Lískovce Jana Privarčáka, duchov-
ního otce Pavla Opatřila a zástupců 
SDH Petra Kouřila a starostky So-
kola Boženy Sotolářové.
Na závěr se ještě sluší poděkovat 
všem, kteří pro nás tento krásný 
zážitek, jímž bezesporu mladé hody 
ve Starém Lískovci jsou, připravili. 
Zejména Orelské jednotě ze Sta-
rého Lískovce, která za podpory 
statutárního města Brna a měst-
ské části Starý Lískovec tuto akci 
uspořádala. Dále všem stárkům 
i stárkám, dětem a každému, kdo 
se svou pomocí a prací a účastí na 
letošních hodech podílel. Podě-
kování patří i našim partnerským 
organizacím, a to SDH Starý Lís-
kovec a Sokolům.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

SDH na 1. máje
Na 1. máje se družstvo žen a mužů 
z SDH Starý Lískovec vydalo pomě-
řit síly s družstvy z celého Brna na 
soutěž Městského kola pro okres 
Brno-město, která se konala před 
hasičskou zbrojnicí v Husovicích, 
zároveň s Memoriálem Ludvíka 
Minaříka, který pořádají místní 
dobrovolní hasiči.
Soutěž probíhala dvoukolově a nej-
dříve se na start postavily ženy. 
Naše družstvo mělo startovní číslo 
3, bohužel jsme se při obou poku-
sech potýkali s velkou nervozitou 
a objevilo se pár chyb, ale i přes-
to jsme v městském kole byli na 
druhém místě a v memoriálu na 
místě třetím. Poté začala katego-
rie mužů, kdy naši kluci startovali 
až jako poslední, ale myslím, že 
mohu říct, že oba pokusy předčily 
jejich očekávání a v konečném po-

řadí obsadili 2. místo v memoriálu 
i v městském kole.
Byly to pro nás první závody letošní 
sezóny, kdy obě družstva poprvé 
soutěžila s novou posilou našich 
týmů – s novou sportovní mašinou, 
kterou jsme si mohli pořídit díky 
štědré podpoře Jihomoravského 
kraje.
Na závody se dopravujeme hasič-
ským vozidlem Avia, kterou používá 
i Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů k záchranným akcím a o kterou 
bychom teď měli přijít a to díky 
požadavkům Hasičského záchran-
ného sboru. Pevně věříme, že nás 
Úřad městské části podpoří.
Ráda bych  poděkovala všem našim 
fanouškům za podporu a doufám, 
že na dalších závodech budou vý-
sledky ještě lepší.

Lenka Brücknerová

KJM Brno, 
pobočka Kurská 1
KJM Brno, pobočka Kurská 1
Vás srdečně zve na výstavu fo-
tografií Jiřího Tvrdého 
„Čtvero skupenství vody“
22. 6.–22. 7. 2010
v půjčovních dnech knihovny
Vernisáž výstavy v úter ý 
22. června v 17.00 hod.
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Urban centrum na Staré rad-
nici nabízí od 16. dubna 2010 
výstavu o naučných stezkách 
v Brně a okolí.  
Okolí Brna je plné krásných přírod-
ních zákoutí, která stojí za zhlédnutí 
v každém ročním období. Vydejte 
se k nim po naučných stezkách, 
turistických a cyklistických trasách 
zřízených a udržovaných péčí úřa-
dů brněnských městských částí, 
občanských sdružení a spolků 
ochránců přírody. 
Snahou města Brna je postupně 
budovat a obnovovat stezky, které 
by propojovaly a zpřístupňovaly 
mozaiku významných přírodních 
i historických lokalit. V současné 
době je takových tras v Brně a jeho 
okolí patnáct. Aktuální přehled 
o nich poskytuje studie Mapování 
naučných stezek v městě Brně, kte-
rou pro Odbor životního prostředí 
brněnského magistrátu zpracovalo 
loni na podzim Sdružení pro ekolo-
gickou výchovu a ochranu přírody 
Rezekvítek. S jejími výsledky se 
můžete seznámit na výstavě v Ur-
ban centru.
Výstava nabízí mapky, fotografie 
a popisy tras patnácti naučných 
stezek. Trvá od 16. dubna do 
konce června 2010.

Urban centrum Brno, Mečová 5
út–pá 10–18, so 13–16
tel.: 542 210 297
www.urbancentrum.brno.cz

Jednou z prvních osobností, která 
již v roce 1873 propagovala ideu 
žehu, byl JUDr. Ctibor Helcelet. 
Léta plynula, následovaly různé 
návrhy na pohřbívání žehem, až 
byla ke konfrontaci názorů využita 
přednáška Ing. F. Mencla, která 
se konala v únoru 1923 v Brně. 
Městská rada zvažovala několik 
návrhů na vybudování krematoria, 
mezi nimiž byla mimo jiné i stavba 
krematoria na Špilberku. Nakonec 
však určila pro nové krematorium 
pozemek na vyvýšeném pozemku 
nad Ústředním hřbitovem a v květ-
nu roku 1925 vypsala soutěž pro 
zpracování návrhů.
Vítězným návrhem se stal projekt 
architekta Arnošta Wiesnera, který 
sám autor popisuje následovně: „Za 
rozšířený ve všech směrech bude 
možno považovati systém stavby 
krematoria teprve tehdy, budou-li 
půdorys a stavba tvořiti nejúplnější 
jednotu. Rozvržení prostorů musí 
být takové, aby variabilita hlavní 
dispozice nebyla vlastně již ani 
možná, stavba pak taková, aby to 
vyjadřovala. Dispozice musí být for-
movaným typem, jako je egyptský 
hrob nebo křesťanský kostel, že 

po stránce formy individualizace 
při tom vždy bude moci se uplatnit, 
je samozřejmé.“ 
Samotná stavba krematoria byla 
realizována v letech 1926–1929. 
Krematorium dodnes patří k vý-
znamným stavbám funkcionalistické 
architektury a emocionálně působí 
svojí majestátností. 
V letošním roce čeká brněnské 
krematorium rozsáhlá rekonstrukce 
světlíku, který prosvětluje celou 
obřadní síň. I přes obrovskou ná-
ročnost budou práce probíhat tak, 
aby nijak neomezovaly probíhající 
smuteční obřady. Služby krematoria 
budou poskytovány v plné míře. 
Po ukončení rekonstrukce jsou 
připraveny opravy vnitřních dispozic 
krematoria, abychom mohli veřej-
nosti poskytnout co nejdůstojněj-
ší prostory k rozloučení s jejich 
blízkými. 
Za společnost Pohřební a hřbitovní 
služby města Brna, a. s.

Naděžda Křemečková
předsedkyně představenstva

Ing. Jiří Kratochvil
ředitel

Pisciotta – koláč 
s olivovým olejem

Ingredience:
2 vejce, 100 g krystalového cuk-
ru, nastrouhaná kůra z jednoho 
citronu, sůl, 50 ml dezertního 
vína, 50 ml mléka, 100 ml extra 
panenského olivového oleje + 
trocha na vymazání formy, 1 lžíce 
prášku do pečiva, 160 g polo-
hrubé mouky

K podávání:
250 g čerstvých jahod, cukr pod-
le chuti, šlehačka

Jak dlouho?
Doba přípravy:•  15 minut
Pečení: 50 minut• 
Chladnutí: 10 minut
Počet porcí:•  8 kousků

Příprava jídla:
1.  Předehřejte troubu na 200, 
horkovzdušnou na 180 °C. Vejce 
utřete s cukrem do pěny, přidejte 
nastrouhanou citronovou kůru, 
sůl, víno, mléko a olivový olej. 
Přisypejte mouku smíchanou 
s práškem do pečiva a důkladně 
promíchejte.
2.  Formu na chlebíček o obje-
mu jeden litr potřete tenkou vrst-
vou olivového oleje, vlijte těsto 
a pečte v horní třetině trouby 
zhruba padesát minut. Po upe-
čení nechte koláč asi deset minut 
chladnout.
3.  Vychladlý koláč vyklopte. 
Těsně před podáváním připrav-
te jahodovou omáčku. Čerstvé 
jahody pokrájejte na větší kusy 
a dejte je do hrnce. Přilijte dvě 
lžíce vody, podle kyselosti ovoce 
přislaďte a za občasného míchání 
prohřejte. Omáčku s kopečkem 
šlehačky servírujte k plátkům 
pisciotty.

Gourmet

Brněnské krematorium oslaví 80 let

Chystáme společně s Městskou 
policií i speciální akce pro žáky  
prvních tříd a předškolní děti. 
Věřím, že toto dopravní hříště je 
dalším přínosem pro naši měst-
skou část a je dalším rozšířením 
možností pro naše děti. Současně 
bych touto cestou chtěl poděkovat 
občanskému sdružení  „Více pro 

Brno“, jehož předsedou je senátor 
Richard Svoboda, za vybudování 
a věnování pétanquového hřiště 
naší městské části. Je to už druhý 
dar této organizace pro Starý Lís-
kovec, po herním prvku, který je 
umístěn v prostorách u „Sluníček“. 
Nové pétanquové hřiště najdete 
v areálu nového „vícegeneračního 
hřiště“ na Bosonožské ulici, které 
velmi vhodně doplňuje. Tím tedy 
zvu všechny, kteří mají chuť si pé-
tanque zahrát, k návštěvě areálu 
na Bosonožské. 
Na závěr mi dovolte, abych po-
děkoval všem, kteří přispěli ke 
zdárnému a úspěšnému průběhu 
starolískoveckých hodů, zvláště 
pak „hodové chase“. Přes nepří-
zeň počasí si dovolím říci, že svoji 
atmosférou, vystoupením všech 
souborů a výbornou náladou se 
jednalo o jedny z nejlepších hodů, 
které jsem měl možnost společně 
se všemi účastníky zažít. Proto ještě 
jednou díky!
Vážení občané, přeji vám všem ko-
nec uplakaných dní a brzký příchod 
sluníčka.

Váš starosta Vladan Krásný 

Jaro na naučných 
stezkách

Zápisník starosty

Dokončení ze str. 1

Co je to ROSKA?

Roska je občanské sdružení pro lidi s roztroušenou sklerózou, 
jejich rodinné příslušníky a přátele, která vznikla v Brně-městě 
v r. 1995. Jde o chronické zánětlivé onemocnění centrálního 
nervového systému (mozek, mícha), které poškozuje obaly 
nervových vláken i vlákna samotná, čímž negativně ovlivňuje 
řízení celé řady tělesných, mentálních i psychických funkcí. 
I když je nemoc nevyléčitelná, je léčitelná a její průběh se dá 
ovlivnit zejména při časné dostatečné léčbě. Členem této or-
ganizace se může stát každý člověk s roztroušenou sklerózou, 
pokud se obrátí na centrum Roska na ulici Srbská 53, Brno
Pondělí:  9.00–15.00
Středa: 10.00–15.00

email: roska.bm@tiscali.cz, web: http://home.tiscali.cz/roska.bm/
Po domluvě – veřejnost (pacienti a jeho rodina) RNDr. Kamila Neplechová 
– předsedkyně, mob:731 513 409 
POZOR! Každou 2. středu v měsíci rádi poskytneme informace na klu-
bovém setkání ve Vaňkovce v Cafe Práh od 15 do 17 hod.

Náplní této organizace jsou nejen klubová setkání, ale také:
Rekondiční pobyty – rehabilitační a psychorelaxační pobyty se zdra-
votním programem, informační servis – prodej knižní publikace, video 
a audiokazety z edice Roska, prezentace – UNIE ROSKA mezinárodní 
výstava MEDICAL FAIR na BVV v Brně, rehabilitační pomůcky – psy-
chowalkmany, rotoped, MOTOmed viva

Při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy a 15ti letého založení 
regionální organizace Roska Brno – město, si Vás dovolujeme pozvat 
na akci  

Den otevřených dveří Roska Brno-město  26. května 2010 ve 14.00 
hodin na škole Lerchova 63,65 v Brně, kde se bude konat: 

rehabilitační cvičení plus relaxace, odborné přednášky, prezentace 
a prodej výrobků firmy Aromatica, koncert, ukázky výrobků pacientů 
s roztroušenou sklerózou z výtvarné dílny, k dispozici budou knižní pu-
blikace, občerstvení.
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Nový projekt Transfuzního oddělení a krevní banky 
pro studenty Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně

Česká populace stárne. Fakt, 
který už dnes nikoho nepřekvapí, 
se razantně projevuje i v oblas-
tech, na které si člověk hned 
nevzpomene. Například v dár-
covství krve. Výrazně to pociťuje 
i Transfuzní oddělení a krevní 
banka Fakultní nemocnice Brno, 
jejíž základna skalních dárců 
stárne a noví nepřibývají tak 
rychle, jak je potřeba. Proto ne-
mocnice ve spolupráci s Masary-
kovou univerzitou a Mendelovou 
univerzitou v Brně odstartovala 
projekt s názvem O pohár aka-
demické krve. 
Co si však pod názvem klání 
O pohár akademické krve před-
stavit? Je to projekt, jehož cílem 
je získat minimálně 300 nových 
dárců krve. Má podobu meziu-
niverzitní soutěže. Oficiálně od-
startoval 1. února. Obě vysoké 
školy mezi sebou budou až do 
konce června soupeřit v tom, ze 
které z nich se zapojí více studen-
tů, resp. zvítězí ta univerzita, ze 
které se dostaví k odběru krve 

větší relativní počet studentů. 
Vítězná univerzita pak získá pu-
tovní pohár. 
O motivaci však mají postaráno 
i sami studenti. Každý, kdo na 
výzvu zareaguje, na transfuzní
oddělení v bohunické nemocni-
ci přijde a úspěšně podstoupí 
odběr krve, si vyplní soutěžní 
registrační kartu, která bude 
slosovatelná. Na konci projek-
tu pak bude z každé univerzity 
vylosován jeden výherce, který 
za odměnu pojede na návštěvu 
do španělské Barcelony, kde si 
mimo jiné bude moci prohléd-
nout továrnu na zpracování lid-
ské krevní plazmy. 

POHÁR AKADEMICKÉ KRVE

Projekt je určen studentům Masarykovy univerzity a Mendelovy 
univerzity v Brně.
Pokud se rozhodnete zapojit do projektu, musíte splňovat následující 
podmínky:

studovat prezenční formou studia• 
splňovat kritéria pro dárcovsktví krve• 

Další postup:
dostavit se v dobré náladě a pevně rozhodnut do Transfúzního • 
oddělení a krevní banky Fakultní nemocnice Brno
prokázat se průkazem ISIC nebo platným potvrzením o studiu ve • 
školním roce 2009/2010 a občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem (pro občany SR je nutný doklad o zdravotním pojiš-
tění)
absolvovat odběr krve ve FN Brno• 
vyplnit registrační kartu studenta, která bude slosovatelná• 

Projekt probíhá v době od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2010. Po jeho 
skončení bude z každé univerzity vylosován jeden dárce krve, který 
bude pozván k návštěvě Barcelony v léte 2010. Vylosovaní výherci 
budou kontaktoáni pracovníkem Transfúzního oddělení a krevní banky 
Fakultní nemocnice Brno.

Více info na www.fnbrno.cz/opoharakademickekrve
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Informace z usnesení 110. schů-
ze Rady MČ Brno–Starý Lískovec 
ze dne 14. 4. 2010:
- schválila vyplacení složené kau-

ce na byt č. 6 na ul. Dunajská 
č.o. 41 a na byt č. 2 na ul. Kos-
monautů č.o. 9

- schválila výměnu bytů č. 21 na 
ul. Mikuláškovo nám. č.o. 12 
a bytu na náměstí SNP č.o.14

- schválila pronájem volných bytů 
č.7 na ul. Labská č.o. 31 a č. 
23 na ul. Sevastopolská č.o. 9

- schválila společný nájem k bytu 
č. 4 na ul. Osová č.o.8

- vzala na vědomí přechody ná-
jemního práva u bytu č. 32 na 
ul. Kosmonautů č.o. 11; bytu 
č. 3 na ul. Mikuláškovo nám. 
č.o. 1; bytu č. 21  na ul. Vltav-
ská č.o. 21

- souhlasila s předloženým návr-
hem odpovědi bytovému druž-
stvu Labská 11 ohledně žádosti 
o výměnu měřičů tepla

- souhlasila s pronájmem pokoje 
v bytě č. 41 na ul. Sevastopol-
ská č.o.7

- neschválila prominutí poplatku 
z prodlení nájemci bytu č.26 na 
ul. Labská č.o.29 a stanovila 
splátkový kalendář

- schválila opravu bytového jádra 
bytu č. 16 na ul. Sevastopolská 
č.o.5 na náklady MČ

- souhlasila s předloženým Návr-
hem změn a doplňků Pravidel 
pronájmu bytů v majetku SmB

- schválila likvidaci věže na sušení 
hadic ve dvoře Požární zbrojni-
ce

- schválila objednávku č. 40 na 
dodání odpadkových košů od 
firmy Komunální technika, s.r.o.

- schválila smlouvu týkající se 
úprav ploch veřejné zeleně – ul. 

Zprávy z radnice

U Hřiště a ul. Labská 19 – Vltav-
ská 5 – nášlapné dlaždice v linii 
stávajících prošlapů, výsadby 
keřů, zatravnění

- schválila smlouvu na nákup lavi-
ček od firmy KARIM, s.r.o.

- schválila smlouvu s panem Ra-
dimským na umístění prodejního 
stánku na grilování kuřat

- schválila Rozpočtová opatření č. 
12, 13, 14

- souhlasila, aby byla v lokalitě 
Kroupova rekonstrukce NN pro-
vedena podzemním vedením

- schválila smlouvu o poskytnutí 
dotace pro DTJ

- schválila text odpovědi na žádost 
o informace podanou zastupite-
lem Petrem Hudlíkem

- vzala na vědomí termíny zajištění 
prázdninového provozu v jed-
notlivých MŠ

- schválila podání návrhu na vykli-
zení bytu č. 39 na ul. Kosmo-
nautů č.o.17; bytu č. 2 na ul. 
Dunajská č.o.23

- schválila podání žaloby na vykli-
zení bytu č. 32 na ul. Vltavská 
č.o.17; bytu č. 31 na ul. Dunaj-
ská č.o.43

- vzala na vědomí pořádání akce 
Sportovní den ODS

- schválila uzavření smlouvy o náj-
mu bytu č. 5 na ul. Mikuláškovo 
nám. č.o.13

Informace z usnesení 111. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 23. 4. 2010:
- schválila Smlouvu o přistoupení 

k závazku, předmětem je uhra-
zení dlužné částky, která vznik-
la v důsledku neplacení úhrad 
s užíváním bytu č. 5 na ul. Miku-
láškovo nám. č.o.1

Informace z usnesení 112. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 28. 4. 2010:
- schválila slevu na nájemném za 

výměnu balkónové stěny a okna 
na náklady nájemce v bytě č. 16 
na ul. Vltavská č.o.4

- schvaluje změnu užívání společ-
ných prostor sušárny na pros-
tory nebytové na ul. Labská 
č.o.33

- požadovala zrušení vyhrazeného 
parkovacího místa pro invalidy 
před domem na ul. Dunajská 
č.o.1 a navrácení místa do reži-
mu běžného parkoviště a pokud 
to bude prostorově možné, zřídit 
běžná parkovací místa pro dvě 
vozidla

- souhlasí se sepsáním reklamač-
ního protokolu pro „Vícegene-
rační hřiště Bosonožská“

- souhlasila s textem výzvy k po-
dání cenové nabídky na realizaci 
veřejné zakázky „Výměna pro-
sklených stěn ZŠ Labská 27“ 
a s oslovením uchazečů

- schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o náj mu  pozemku 

- revokovala usnesení č. 10/108 
a souhlasila s pronájmem po-
zemku p.č.KN 2402 pouze pod 
manipulační rampou a to podle 
velikosti zastavěných ploch jed-
notlivými uživateli přilehlých pro-
vozoven

- neschválila zpětvzetí výpovědi 
z nájmu bytu č. 10 na ul. Kos-
monautů č.o.23

- navrhla kandidáta na funkci 
přísedícího Městského soudu 
v Brně

- nesouhlasila s úpravou textu 
OZV k zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, kte-
rou se vymezuji prostranství, na 

nichž se zakazuje žebrání umož-
ňující toto konání pod záminkou 
symbolického protiplnění

- požadovala v předložené úpravě 
OZV o zákazu požívání alkoholu 
na veřejných prostranstvích zce-
la odstranit text pod písmeny c), 
d), e) článku 2

- schválila rozpočtová opatření č. 
15, 16, 17, 18, 19

- schválila dotaci zájmové orga-
nizaci Orel jednota z rozpočtu 
MČ, Starolískovecké hody

- souhlasí s uhrazením škodní 
události – úraz při zimní údržbě 
– z pojištění odpovědnosti za 
škodu

- doporučila ZMČ souhlasit s po-
dáním písemné žádosti na Ma-
jetkový odbor MMB na svěření 
pozemků za účelem pronájmu 
budoucím vlastníkům garáží

- schválila převedení nerozděle-
ného zisku do rezervního fondu

- souhlasí s předloženým návrhem 
OZV, kterou se doplňuje OZV č. 
20/2001, kterou se vydává Sta-
tut města Brna

- schválila ustanovení hodnotící 
komise pro posouzení nabídek 
uchazečů  pro akci „Veřejné 
prostranství u polikliniky“

- vzala na vědomí přehled nejnut-
nějších oprav v objektu ZŠ Brno, 
Labská 27

- neschválila definitivně umisťová-
ní stánků v okolí veřejného pro-
stranství u polikliniky z důvodů 
přípravy rekonstrukce a to až do 
doby zrekonstruování plochy „P“

- schválila bez výhrad závěrečný 
účet MČ Brno – Starý Lískovec 
za rok 2009 a uložila vedoucími 
FO zabezpečit zveřejnění zá-
konným způsobem před projed-
náním v ZMČ

V krizi poznáš přítele
Ing. Stanislav Juránek

17
VOLTE
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Inzerce

z

 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

 Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí hledá nového provozo-
vatele kantýny. Bližší informace: Ing. Vomela tel. 547 139 333, e-mail: 
ddmikulskovo@centrum. cz.  

 Naléhavě hledám ke koupi byt 2kk a větší, ne přízemí a poslední 
patro, rychlé a serózní jednání. Tel.: 775 667 214. 

 PS Radlice-Medlánky pořádá dětský letní tábor v termínu 5. 7. 2010 
– 24.7.2010 v oblasti Jižních Čech, poblíž města Jindřichův Hradec. 
Cena 3850,-. Kontakt : Kuropatová Barbora, tel. : 777 155 448 nebo 
www.ltradlice1.unas.cz

 Pronajmu garáž na ul. Pod Nemocnicí za 2000,- Kč měsíčně. 
Tel. 728248514, ne sms.

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

 Vyměním OB 2+1, 58 m2, lokalita Žabovřesky – Jindřichova, 2P 
ze 4 za menší. Nejlépe 1+1. 606 570 486

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

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

A Kluby ČR, o.p.s.

A Kluby ČR, o. p. s. poskytující sociální a jiné poradenství osobám závis-
lým na alkoholu a jiných škodlivých látkách a osobám znevýhodněným na 
trhu práce, otevírají nové Terapeutické centrum Rokycanova. Centrum 
nabízí ambulantní léčbu a následnou péči po návratu z léčebny osobám 
závislým na alkoholu a hazardních hrách, včetně pomoci jejich rodinám 
a blízkým. Součástí služeb je i sociální a dluhové poradenství či pomoc 
při uplatnění na trhu práce. Nabízené služby jsou bezplatné.
Kontakt: Mgr. Veronika Šuráňová, tel: 722 484 213, Rokycanova 48, 
Brno-Židenice, 61500

Poradna rané péče Dorea
Poradna rané péče Dorea nabízí své služby rodinám s dětmi se zdravot-
ním postižením.
Podporujeme rodiny s dětmi se zdravotním postižením (tělesným, mentální 
nebo kombinovaným postižením) a ohroženým vývojem (např. v důsledku 
nízké porodní hmotnosti nebo dlouhodobé nemoci) od 0 do 7 let věku 
dítěte. Služby poskytujeme na území Jihomoravského kraje, a to převážně 
terénní formou, tzn. navštěvujeme rodiny v místě jejich bydliště.
Služba rané péče je ze zákona bezplatná.
Pokud se chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky 
www.dorea.cz nebo nás kontaktujte jedním z níže uvedených způsobů. 
Osobně na adyrese: Poradna rané péče Dorea (po předchozí domluvě)
Kamenná 21, 639 00 Brno, Telefonicky na čísle: +420 543 212 551, 
Emailem: rp.dorea@slezskadiakonie.cz

V pátek 23. dubna, v předvečer 65. výročí 
osvobození  Starého Lískovce  Rudou 
armádou, se u památníku obětem 1.  a 2. 
světové války na ulici Točná sešli obča-
né, členové základních organizací KSČM, 
zástupci Klubů důchodců, tělovýchovné 
jednoty SOKOL, poslanci místního zastu-
pitelstva za KSČM a Nezávislé demokraty 
a také kandidát na poslance do PS Daniel 
Borecký.
Položením květin přítomní uctili památku 13 
vojáků padlých při osvobozování naší obce,  
kteří byli později pochováni v bratrském 
hrobě v Novém Lískovci, ale i místních ob-
čanů, kteří během války zahynuli, nebo byli 
popraveni. Společně si připomenuli důležité 
okamžiky osvobozovacích bojů a jak přímo 
ve Starém Lískovci v dubnových dnech 

Připomínka osvobození Starého Lískovce
roku 1945 probíhal konec války. 
V zápisech lískovecké kroniky o osvobo-
zení můžeme číst:
„Občanstvo dojatě vítalo a přijímalo své 
slovanské bratry a s radostí naslouchalo 
nám srozumitelnému jazyku. 
Předaleká byla cesta, kterou tito hrdinové 
kráčeli, aby nám přinesli osvobození. Je 
vroubena hroby jejich spolubojovníků, 13 
jich položilo životy i v katastru naší obce. 
Nevrátili se ke svým matkám, ženám 
a dětem, budou však žít v srdcích našich 
lidí. Nikdy jich nezapomeneme.“
Zpestřením pietního aktu byla účast 4 
mladých milovníků vojenské historie v do-
bových vojenských uniformách.

Věra Hádlíková Ondrášková

foto Rostislav Maleňák
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KUPÓN NA NÁVRH KUCHYNĚ ZDARMA
JMÉNO:………………………………………..…….……… TEL:……………………..……
ADRESA: ……………..................……………………… MAIL:……………………..…
Při předložení kuponu Vám vypracujeme 1 návrh kuchyně zdarma.
NORE TRADE, s.r.o. Minská 109, Brno Platnost do 30. 8. 2010

KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ

Minská 109, Brno
tel.: 541 247 755, 602 933 328
po–pá 10–12  13–18
e-mail: nore@volny.cz

www.noretrade.cz

www.nabyteknovapohoda.czwww.nanabbybyteteknknovovapappohohhododaa.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

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

Česká výroba – jistá kvalita

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

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Tel.: 777 / 595 525

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

T. 777 572 773, 773 553240

Rychlé vyřízení.
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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

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

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

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
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