
Vážení spoluobčané,
čas utíká jak splašený a léto se 
nám pomaloučku chýlí ke konci. 
Nejprve jsme ho během dlouhé 
zimy toužebně vyhlíželi, aby jej pak 
mnozí v dobách červencových 
silných vedrech zase zuřivě odhá-
něli – ale takové už lidstvo je od-
nepaměti. Vždycky velebí a žádá 
to, co momentálně nemá. 
Já osobně mám toto období 
nejraději. Již spoustu let mám 
„prázdniny“ spojené s chvilkovým 
únikem před všedním světem, 
před mnohdy neuvěřitelně stre-
sující civilizací. Neznám mnoho 
lepších způsobů relaxace, než na 
14 dní uprchnout před technikou, 
mobilní sítí, internetem a hlukem 
velkoměsta doprostřed hlubokých 
lesů. Samozřejmě se skupinou 
podobně naladěných lidí. Na čas 
žít v klidu, bez každodenního sho-
nu a ruchu přetechnizovaného 
světa. Konečně pořádně slyšet 
šumění trávy, hukot větru v ko-
runách vysokých smrků, všudy-

Zápisník starosty

přítomný pach benzínu 
vyměnit za vůni čerstvě 
posekané trávy.
Někteří takto mizí na cha-
lupy, jiní na chaty, k moři. 
Pro mne je ideální vari-
antou dětský tábor. Věř-
te nebo ne, mezi dětmi 
člověk mládne a získá 
spoustu nové energie. Navíc pak 
může mít pocit, že nežije nadarmo 
a že část ze svých životem naby-
tých zkušeností může předat dál. 
A není větší odměny, než rozesmáté 
dětské oči…
A teď již zpět k naší městské části. 
Stále pokračují práce na rekon-
strukci prostranství před poliklini-
kou. Ještě všechny čeká spousta 
práce, spousta odříkání, pevných 
nervů. Proto znovu prosím o vaši 
trpělivost a toleranci. Vím moc 
dobře, že samotná stavba přináší 
mnoho problémů, obcházení sta-
veniště  a dalších nepříjemností. 
Pevně však věřím, že s výsledkem 
budeme všichni spokojeni.  A to na-

vzdory některým nepřejí-
cím hlasům, které nelibě 
nesou „že se vůbec něco 
dělá“ a které spekulují 
například o tom, že celá 
rekonstrukce je hraze-
na z peněz nájemníků, 
a tedy z peněz patřících 
pro opravy obecních 

bytů. To je opravdu nesmysl. 
Kromě této nejmarkantnější změny 
ovšem probíhají i další zvelebovací 
projekty. Kompletně byly například 
opraveny a zatepleny školky na ulici 
Bosonožské a Kosmonautů, díky če-
muž už máme za sebou rekonstrukci 
takřka všech mateřských školek 
v naší městské části s výjimkou je-
diné. Tu plánujeme uskutečnit příští 
rok. Myslím, že v tomto případě lze 
hovořit o velkém úspěchu. Poté, co 
jsme tyto budovy všechny převzali 
ve velmi zanedbaném a chatrném 
stavu, podařilo se nám je po třech 
letech kompletně zrekonstruovat 
a dokonce i rozšířit kapacitu. A to 
i přes fakt, že doba v posledních 

letech investicím do školských 
budov příliš nepřeje. O to více mě 
těší, že naši předškoláci dnes mo-
hou vyrůstat v příjemném a kultivo-
vaném prostředí. Další podrobnosti 
o rekonstrukcích našich mateř-
ských škol naleznete v článcích 
mých kolegů.
V minulých týdnech se též rozjely 
práce na kompletním zateplení 
dvou domů speciálního určení na 
ulici Kosmonautů, v krátké době 
započne i zateplení štítových 
stěn na domě s pečovatelskou 
službou. Na ještě velmi dlouhé 
a náročné cestě k dokonalému 
zvelebení naší městské části jsme 
tak učinili další krůček. 
Zmínil jsem v úvodu, že léto po-
malu končí, neznamená to však, 
že si ještě neužijeme spousty pří-
jemných letních dní, sluníčka, 
koupání či například houbaření. 
Přeji vám všem, aby takových dní 
bylo ještě mnoho.

Váš starosta 
Vladan Krásný
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Rozhovor s Lenkou Brücknerovou
V tomto „dvojčísle“ Starolískoveckého zpravodaje jsme tentokrát 
vyzpovídali starostku Sboru dobrovolných hasičů Starého Lískovce, 
slečnu Lenku Brücknerovou. 

Jaký je Váš vztah k městské části 
Starý Lískovec? Jste rodačkou, 
nebo jste se sem přistěhova-
la?
Můj vztah ke Starému Lískovci 
je velice kladný, jsem rodačkou 
a jsem hrdá na to, že mohu naši 
městskou část reprezentovat v po-

žárním sportu.
Co říkáte na to, jakými změnami 
čtvrť prochází?
Určitě si myslím, že je důležité, aby 
městská část procházela změnami 
a jistým způsobem se vyvíjela, i když 
to někteří odsuzují, protože jsou na 
něco zvyklí a změny nechtějí. Je skvě-
lé, že dochází k rekonstrukci pane-
lových domů, že se i v naší městské 
části konečně objevily ukazatele ulic 
a výstavba dětského hřiště na Boso-
nožské ulici potěšila nejen děti.

Zajímáte se o dění v městské 
části?
Samozřejmě, ráda se účastním 
různých kulturních i sportovních 
akcí, které jsou pořádané místními 
organizacemi nebo radnicí.

Člověka trochu překvapí, když 
v čele hasičů vidí ženu. Nestá-
váte se občas terčem různých 

vtípků kolegů?
Možná ne tak vtípků – spíše se 
setkávám s udivením. Většina mých 
kolegů a známých, se kterými se 
střetávám na závodech v požárním 
sportu po celé České republice, mi 
nejdříve nechtělo věřit, že jsem se 
v 21 letech stala starostkou našeho 
sboru. Ale za dva roky si už všichni 
zvykli.

Jak se člověk vlastně stane 
starostou dobrovolných hasi-
čů? Musela jste například projít 
nějakým výcvikem, zkouškami 
a podobně?
Abych se stala starostkou sboru, 
musela jsem si získat důvěru na-
šich členů a být zvolena Valnou 
hromadou. Je pravda, že staros-
tování máme v rodině – v historii 
našeho sboru, který byl založen 
v roce 1903, byl starostou můj 
pradědeček a pak i tatínek. 

A co tato funkce konkrétně ob-
náší? 
Nejdůležitější určitě je nezklamat čle-
ny. Vzhledem k tomu, že jsem byla 
zvolena zároveň i jako jednatelka 

našeho sboru, tak mám na starosti 
veškerou administrativu, zastupuji 
sbor při jednáních na úřadech, za 
pomoci členů připravuji kulturní akce 
pořádané naším sborem. Protože 
jsem od přírody aktivní člověk, tak 
mi nestačí být jen starostkou – jsem 
také jednou z vedoucích mládeže 
a velitelkou ženského družstva.

Jaké jsou největší sportovní 
úspěchy?
V našem sboru měla sportovní 
činnost vždy velkou podporu.  Po 
několik generací naši městskou 
část úspěšně reprezentovalo druž-
stvo mužů a několikrát tu vzniklo 
i družstvo žen.
V dlouholeté úspěšné sportovní 
tradici v požárním sportu se nyní 
snažíme pokračovat i s holkama. 
Po 26 letech jsme se v loňském 
roce staly mistryněmi Brna a naši 
městskou část jsme reprezentovaly 
na krajských závodech, kde jsme 
v královské disciplíně – požárním 
útoku obsadily krásné 2. místo v Ji-
homoravském kraji.

Pokračování na str. 6
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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás sezná-
mila s událostmi, které 
proběhly v oblasti škol-
ství a kultury za uplynu-
lé období:

Rekonstrukce škol-
ských budov ve Starém 
Lískovci
Město Brno v letošním roce vyčlenilo na re-
konstrukci školských zařízení cca 20 mil. Kč. 
Školské objekty ve většině případů v městských 
částech dožívají. Je tomu tak i ve Starém Lís-
kovci.Školy a školky ve Starém Lískovci nezejí 
prázdnotou, ale žijí nutnými opravami a úpravami 
tak, aby byly nadále provozuschopné a byly 
připraveny pro nový školní rok. Městská část 
Brno-Starý Lískovec obdržela od MMB finanční 
prostředky na rekonstrukci MŠ Bosonožská 4. 
Provoz v ní byl zahájen 4. 11. 1980. Tedy téměř 
před 30 lety. V loňském roce proběhlo z  dotace 
od města přebudování služebního bytu na novou 
třídu. Tímto krokem se navýšila kapacita MŠ 
o 25 dětí. V letošním roce obdržela městská 
část další finanční prostředky od města Brna na 
dokončení rekonstrukce této MŠ. V současné 
době probíhá kompletní výměna starých oken 
za nová plastová a zateplení fasády obvodového 
pláště školní budovy. Současně je nutné dovy-
bavit školní jídelnu, kuchyň a třídu pro běžný 
denní provoz z důvodu navýšení kapacity dětí. 
Po dokončení této investiční akce dojde k celko-
vému zrekonstruování MŠ a nebude nutné dále 
čerpat několik let finanční prostředky.Od září zde 
nastoupí o 25 dětí více. MŠ Bosonožská byla 
donedávna trojtřídním zařízením s velkou školní 
zahradou. Současným navýšením kapacity o jed-
nu třídu se změní celkový počet tříd na čtyři. Tři 
z nich budou třídy běžné – klasické, čtvrtá třída 
je určena dětem s vadami řeči. Ta byla poprvé 
zřízena ve školním roce 1989–1990, kdy zde 
začala být poskytována soustavná logopedická 
péče dětem z vadami řeči. MŠ Bosonožská se 
nachází v klidném zákoutí sídliště, kde nejsou 
žádné průmyslové podniky a je dobře dostupná 
městskou hromadnou dopravou. V její těsné blíz-
kosti je několik městských hřišť a základních škol. 
Celá MŠ je zaměřena na rozvoj komunikačních 
dovedností. Dalším objektem, který prochází 
rekonstrukcí je MŠ Kosmonautů 2. Tato MŠ byla 
v loňském školním roce celá zrekonstruována 
– uvnitř, aby odpovídala hygienickým normám 
dle vyhlášky. Rovněž zde byla vyměněna stará 
okna za nová plastová a proběhla rekonstrukce 
kuchyně. V současné době probíhá zateplení 
fasády obvodového pláště budovy.Obě MŠ 
Brno, Kosmonautů 2 a Brno, Bosonožská 4 

přivítají v září letošního roku děti v novém kabát-
ku. V ostatních školských budovách v městské 
části, jak na třech ZŠ, tak i ve zbylých třech MŠ 
je také živo. Probíhá zde každoroční prázdni-
nová údržba – malování, opravy elektrických 
obvodů, výměna podlahových krytin. Na ZŠ 
Elišky Přemyslovny 10 se rekonstruuje vstupní 
schodiště. V ZŠ Labská 27 proběhla výměna 
velkých skleněných stěn a vchodů tzv. krčků prá-
vě v místech, kde dochází k největším tepelným 
únikům. Veškeré tyto rekonstrukce povedou ke 
snížení tepelné náročnost budov a tím ke snížení 
plateb za energie.

Pasování budoucích prvňáčků
Prázdniny jsou sice v plném proudu, přesto to 
není tak dávno, co skončil školní rok. Pro budoucí 
prvňáčky to byl poslední v mateřské škole, pro 
ty stávající  skončil první školní rok. Každoročně 
před koncem školního roku bývá již tradičně 
v našich mateřských školách pěkná slavnost, 
na kterou jsou pozváni rodiče a prarodiče dětí. 
Děti, které v MŠ končí a od září přechází na ZŠ, 
připraví společně s vedením MŠ a p. učitelkami 
průřez toho, co se během „mateřinky“ naučily. 
Na závěr besídky jsou děti pasovány na školáky. 
Každá MŠ má svůj specifický „obřad pasování“. 
V některé  je to provedeno v rytířském duchu, 
tedy s mečem, jinde se šerpou… Dojetí  bylo jak 
na straně rodičů a prarodičů, ale také p. učitelek 
a ředitelek. Něco končí a něco nového začíná 
a to někdy i slzička ukápne…

Muž  v mateřské škole
Při této příležitosti musím napsat, že zde ve 
Starém Lískovci máme něco, co není úplně 
běžné. V MŠ Labská 7 totiž působí muž – pan 
učitel. V přefeminizovaném školství je to spíše 
jev ojedinělý. Požádala jsem ho o krátký rozhovor 
a když jsem panu učiteli Petru  Majdlovi slíbila,že 
nebude muset poskytnout svou fotografii, svolil. 
Rozhovor je uveden na stránkách tohoto čísla 
Zpravodaje.

Předávání vysvědčení na vlnách Brněnské 
přehrady
Pro žáky prvních tříd ZŠ Bosonožská byl po-
slední den školy výjimečný tím, že se vysvědčení 
rozdávalo na místě ne zrovna obvyklém. Paní 
učitelky rozdávaly dětem vysvědčení na vlnách 
Brněnské přehrady na nové lodi Lipsko. Tato 
loď s absolventy prvního ročníku základní školy 
připlula až k mostu pod hrad Veveří. Při předávání 
vysvědčení byly děti nadšené, bezprostřední 
a plné dojmů. Po převzetí vysvědčení se z nich na 
chvíli staly „mediální hvězdy“, které poskytovaly 
rozhovor zástupcům médií. Budoucí druháčci 
jeden přes druhého líčili, jakou odměnu dostanou 

za vysvědčení a co je čeká o prázdninách. Od 
ředitele dopravního podniku obdrželi dárečky 
a od místostarostky čokoládovou zlatou minci 
se znakem městské části. Nakonec se všichni 
účastníci v pořádku vrátili do přístavu. 

Přání jubilantům městské části
V Klubu důchodců na ul. Kosmonautů 2 a v Do-
mově pro seniory na Mikuláškově náměstí zazpí-
valy a zarecitovaly děti ze ZŠ Bosonožská našim 
oslavencům – seniorům, kterým přišli popřát 
zástupci vedení MČ a sociálního odboru.

Cyklistické klání
Dopravní hřiště ve vnitrobloku na Dunajské ulici 
37–45 uvítalo první soutěžící.
Ve spolupráci s Městskou policí proběhla akce na 
novém dopravním hřišti. V doprovodu p. učitelek 
přišli žáci prvních tříd ze ZŠ Bosonožská, děti 
z MŠ Elišky Přemyslovny a MŠ Bosonožská. 

Informujeme

Mateřská škola Kosmonautů 2 v novém „ka-
bátku“

1. ročník dopravní soutěže na starolískovec-
kém dopravním hřišti

Pasování budoucích prvňáčků v MŠ Kosmo-
nautů 2

Blahopřání jubilantům v Klubu důchodců na 
ul. Kosmonautů 4

Žáci 1. tříd ze ZŠ Bosonožská 9  při slavnost ním 
předávání vysvědčení na Brněnské přehradě

Pokračování na str. 3
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Končí prázdniny

Rozhovor s panem učitelem 
Petrem Majdlem z MŠ Labská 7

Společně s policisty si děti prošly 
všechny dopravní značky a sezná-
mily se s jejich významem. Poté vy-
jely jako skuteční účastníci silniční-
ho provozu na dopravní hřiště, kde 
dokazovaly, že již značky poznají 
a vědí, jak se chovat na silnici. Pro 
děti byly připraveny další soutěž-
ní úkoly, se kterými se seznámily 
na dvou stanovištích. Malovaly na 
chodník, správně vybíraly doprav-
ní značky k dopravním situacím 
a nakonec házely kroužky na cíl. 
U posledního stanoviště mohly zís-
kat odměnu v podobě dopravního 
talismanu. Po celou dobu koná-
ní akce účastníkům přálo počasí 
a blankytná obloha byla  bez jedi-
ného mráčku. První ročník dopravní 
soutěže se opravdu vydařil.

  

V oblasti veřejného prostranství 
u Polikliniky jsou místěny velké 

tabule s informacemi o přístupu 
do jednotlivých objektů, které se 
zde nachází (pošta, poliklinika, 
Komerční banka, restaurace…). 
Velmi krátce po jejich instalaci byly 
některé vandalsky poničeny. Tyto 
tabule slouží nám všem pro lepší 
orientaci v blízkosti staveniště a pro-
to vás žádáme, abyste je svévolně 
neničili, neboť slouží nám všem.
S ohledem na množící se dotazy, 
týkající se výstavby oddílné kanaliza-
ce ve staré zástavbě, informujeme, 
že předpokládaný termín zahájení 
první etapy vybudování oddílného 
kanalizačního systému by měl být 
na počátku roku 2011. Veškeré sou-
visející činnosti, včetně schválení 
zhotovitele díla, jsou nyní již odvislé 
od Magistrátu města Brna. 
Vážení spoluobčané, přeji všem 
příjemný zbytek léta.

Mgr. Květuše Doležalová 
místostarostka

Dokončení ze str. 2

Informujeme
Vážení a milí spoluob-
čané, 
léto pomalu spěje ke své-
mu konci, s ním i prázd-
niny všech našich dětí 
a také doba zaslouže-
ných dovolených všech 
pracujících. Všichni si 
jistě říkáme, jak toto nej-
oblíbenější období z ce-
lého roku rychle uteče. 
V životě už to tak ale chodí. Vždy se 
nám zdá, že to, co je nám nejmilejší 
a co máme nejradši, uplyne rychle 
jako voda a zůstanou jen každoden-
ní všední starosti. Doufám ale, že 
jste všichni toto období využili k na-
čerpání nových sil do dalších dní 
našeho života, do další práce a po-
vinností. To, že je doba prázdnin 
a dovolených, ovšem neznamená, 
že se vše zastaví, že všichni tráví 
veškerý čas u vody nebo někde 
na cestách. Tak tomu určitě není. 
A není tomu tak ani v naší městské 
části. Důkazem toho jsou některé 
změny, které zaznamenají zvláště 
naši nejmenší spoluobčané. 
Podařilo se nám opravit další 
dvě mateřské školky a to kon-
krétně na ulici Kosmonautů a na 
ulici Bosonožská. Myslím si, že až 
půjdou děti 1. září do své školky, 
marně budou hledat tu svoji starou 
a oprýskanou budovu. Bude na 
ně čekat školka v krásném novém 
a hezky barevném kabátě s novými 
okny a dalšími úpravami, které jistě 
přispějí k lepší pohodě všech dětí, 
které ji budou navštěvovat. Poslední 
školkou ke kompletní rekonstrukci 
je MŠ Oderská, tato je připravena 
na příští rok.
A když už píši o dětech, chtěl bych 
všem dětem touto cestou popřát 
v novém školním roce hodně úspě-
chů, trpělivosti a vytrvalosti. Věřím, 
že dokážete dosáhnout všeho, čeho 
si budete v životě přát. Jen se ne-
smíte ničeho bát a musíte si jít pevně 
za svým cílem. Jste generací, která 
bude za několik let ovlivňovat dění 
v našem státě, možná i ve světě. 
A je potřeba, abyste se na tuto 
svoji úlohu dobře připravili. Stejně 
tak přeji mnoho trpělivosti a všeho 

1. Kdy jste se rozhodl jít pracovat 
do školství a kdy do MŠ?
O práci učitele jsem přemýšlel už 
na základní škole. 
Chtěl jsem ale taky studovat hotel-
nictví a turismus. Nakonec asi roz-
hodl osud a já se dostal na střední 
pedagogickou školu. 
Že bych učil v mateřské škole jsem 
po maturitě vlastně nepřemýšlel. 
Ale když jsem začal dálkově studo-
vat, hledal jsem práci a to nejlépe 
v oboru. Pak jsem dostal nabídku 
do jedné školky kousek od Brna 
jako zástup, a tak jsem to zkusil. 

Kde jste studoval?
Na střední pedagogické škole 
v Brně na Lerchově ulici. Nyní stu-
duji na Pedagogické fakultě Ma-
sarykovy univerzity, obor sociální 
pedagogika. Ale už kombinovanou 
formou, tedy dálkově.

Jak Vás vnímají podle Vašeho 
názoru děti?
Je to pro ně určitě změna. Učitel 
může mít v různých aspektech před-
školního vzdělávání trošku jiné ná-
zory než jeho kolegyně, což vytváří 
větší rozmanitost. Ale nechci o tom 
mluvit příliš akademicky. Děti mě 
berou a mají rádi a to je hlavní.

Jak Vás vnímá kolektiv pracov-
níků v MŠ?
No, to je spíš otázka na ně. Ale 
s každou skupinou lidí potřebujete 
nějaký čas, abyste si na sebe zvykli. 
Já jsem ve školce teprve dva měsí-

dobrého všem učitelům 
a pedagogům při výchově 
a vzdělávání našich dětí. 
Vy jste těmi, kdo vycho-
vávají generaci, která 
jednou bude tvořit dějiny. 
Vím, že vaše povolání není 
lehké a je velmi odpověd-
né a mnohdy naprosto 
nedoceněné. Velmi si 
vážím vaší práce.

A nyní mi dovolte, abych zde ne-
vystupoval jako místostarosta naší 
městské části, ale jako vedoucí 
skautského střediska Starý Lísko-
vec Brno. Tato naše organizace pro 
vás všechny, ať malé či dospělé, 
připravuje již druhý ročník akce 
s názvem „Živý Lískovec“. Jedná 
se o kulturně společenskou akci 
pro široké spektrum publika žá-
nrově zaměřenou na folk a country. 
Tato akce je ojedinělá na území naší 
městské části. Již samotný název 
„Živý“ je podstatou celého projek-
tu. Našim cílem je oživit místo, ve 
kterém žijeme a ve kterém trávíme 
svůj volný čas. Právě svým cíleným 
zaměřením nejenom na dospělé 
účastníky, ale také na děti, se tato 
akce stala mezi dětmi velmi popu-
lární. A co je pro vás konkrétně 
připraveno? Pro dospělé je to vy-
stoupení několika kapel, ze kterých 
bych vyjmenoval alespoň některé 
a to kapelu HOP TROP, NEZMA-
ŘI, F.T. PRIM, ŽALMAN A SPOL. 
a další. Pro děti je připraven také 
bohatý program v podobě soutěží, 
dílen a dalšího vyžití jako je skákací 
hrad, trampolína, jízda na šlapa-
cích motokárách, parní vláček 
a mnoho dalšího. Zveme vás proto 
všechny bez rozdílu věku, protože 
si myslíme, že zde můžete spolu 
s námi strávit příjemné odpoledne. 
Budeme se na vás těšit v sobotu, 
dne 4. září 2010 od 14 hodin na 
zatravněné ploše před ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny.
I když léto končí, přeji vám všem 
ještě hodně prosluněných dnů 
a mnoho úspěchů ve vašich osob-
ních životech.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

ce, takže jsem potřeboval zjistit, jak 
tu věcí chodí. Je to ale profesionální 
team a myslím si, že si rozumíme 
a dokážeme si vyjít vstříc.
Plánujete zůstat ve školství?
Jak jsem již uvedl, nyní studuji so-
ciální pedagogiku, což je práce 
spíš s většími dětmi nebo přímo 
s dospělými, takže plánuji zůstat 
v pedagogické nebo sociální oblas-
ti. Obecný problém je, že školství 
je podhodnocené. Mám na mysli, 
jak společenské postavení učite-
le, které bylo před desítkami let 
nesrovnatelně vyšší, tak i finanční 
podmínky. Ale nechci nad tím takto 
přemýšlet. Ta práce mě prostě baví, 
a proto ji dělám.
A podle mě to podobně vidí i většina 
mých kolegů...

Muž ve školství.  Je to spíš vzác-
ný úkaz. Co Vy na to?
Na základních a středních školách 
už to zas tak výjimečné není. Ale 
v mateřských školách to asi výjimka 
je. O důvodech, proč muži nechtějí 
příliš do školství jsem v podsta-
tě mluvil už v předchozí otázce. 
V budoucnu si ale budeme muset 
uvědomit, že různé stupně našeho 
vzdělávání vlastně formují každého 
člověka a i tím celou naši společ-
nost. Vzdělání a schopnosti jsou 
totiž naší největší hodnotou.
                                                                                                                                                      
Děkuji Vám za rozhovor a přeji 
hodně úspěchů v další pedago-
gické práci.

K. Doležalová



srpen 2010starolískovecký zpravodaj

4 strana

 Letních prázdnin jsme na naší škole 
využili k různým opravám budovy. 
Velice nutnou a největší akcí byla 
výměna hliníkových rámů a skleně-
ných výplní ve vstupních krčcích 
u bazénu a u školní jídelny. Rámy 
byly nahrazeny plastovými a stará 
skla vyměněna za nová, s lepšími 
izolačními parametry. Hlavním důvo-
dem bylo zamezení úniků tepla a tím i 
snížení jeho spotřeby.
Celé dílo bylo provedeno na zákla-
dě operativního rozhodnutí vedení 
ÚMČ, který též zajistil mimořádné 
finanční prostředky ve výši 655.150 
Kč. Výsledkem bude ne jen úspora 

energie, ale i estetické vylepšení 
školního prostředí a zvýšení bez-
pečnosti žáků.
Dále na škole byla provedena opra-
va učebny fyziky a části jídelny po 
zatečení, vyměněna část sociál-
ních zařízení, podlahových krytin, 
modernizovány byly počítačové 
učebny a infocentrum. Provedeny 
byly též práce malířské, natěračské 
a zednické. 

Vše se stihlo v termínu a tak nový 
školní rok může začít.

Lubomír Strnad, ředitel školy

Prvňáčci ze Základní školy Boso-
nožská 9, zakončili školní rok netra-
dičním způsobem. Vysvědčení za 1. 
třídu obdrželi na palubě lodi Lipsko 
a to v průběhu plavby po Brněnské 
přehradě směrem k hradu Veveří. 
Tato akce se stala tradicí, kterou po-
řádá Dopravní podnik města Brna 
vždy pro jednu vybranou školu. 
V letošním roce byla oslovena naše 
škola, aby reprezentovala MČ Sta-
rý Lískovec. Zástupci dopravního 

podniku odměnili děti drobnými 
dárky. Na akci přijala pozvání i mís-
tostarostka naší MČ Mgr. Květuše 
Doležalová. Samotná plavba byla 
dětem největší odměnou za jejich 
celoroční úsilí a snahu o pěkné 
školní výsledky. Počasí nám přá-
lo a akce se setkala s obrovským 
úspěchem.
    

Mgr. Hana Pohlídalová
statutární zástupce školy

Opravy ZŠ Labská

Vysvědčení na lodiNejen se svými třídami se na konci 
června rozloučili školáci a studenti. 
Skončila také většina zájmových 
aktivit. To je možné říci i o plavec-
kých hodinách, které na základní 
škole na Labské organizovala br-
něnská univerzita. „I když je vždycky 
co zlepšovat, s výsledky prvního 
roku naší práce jsme spokojení,“ 
říká trenérka Věra Zaoralová, která 
současně dodává, že výsledky se 
samozřejmě lišily podle toho, zda 
děti chodily jednou nebo dvakrát 
týdně i podle jejich věku. Osmiletí 
se pochopitelně zlepšovali rych-
leji než třeba pětiletí. U některých 

menších dětí také chvíli trvalo, než 
ztratily strach z vody.    
Protože se drtivá většina těch, kteří 
navštěvovali úterní a čtvrteční hodi-
ny, rozhodla pokračovat i v příštím 
školním roce, zahájí Univerzita 7. 
září další ročník plaveckých kurzů. 
Zápis se uskuteční od 16.30 hodin 
při vstupu do bazénu (z boku školy). 
Další možnost je ve čtvrtek 9. 9. 
ve stejnou dobu. Předběžné při-
hlášky je možné zasílat na adresu: 
povolnyj@seznam.cz. Jiří Povolný 
na  telefonu 739 389 711 poskytne 
také zájemců bližší informace. 

(pov)

V září nashledanou

Gratulace našim jubilantům

V uplynulém čtvrtletí oslavilo 7 
klientů našeho domova zvlášť 
významná životní výročí. Stalo se 
již tradicí, a to krásnou tradicí, že 
těmto jubilantům přicházejí popřát 
čelní představitelé  Úřadu městské 
části Brno-Starý Lískovec. Oslava 
se konala již v letní den, dopoled-
ne 23. června, ve společenské 
místnosti našeho zařízení - krásně 
vyzdobeném a příjemném prostředí. 
Úvodní slovo a gratulaci pronesla 
vrchní sestra domova, paní Alena 
Hemalová. Jako gratulanti nepři-
šli jen zástupci starolískovecké 
radnice Mgr. Květuše Doležalová 

a Mgr. Jiří Dvořáček, ale také děti ze 
ZŠ Bosonožská. Potěšili nás pás-
mem písniček, básniček a vtipných 
scének, které zahřály u srdíčka. 
Program slavnostního dopoledne 
obohatily i naše zpěvačky gratulační 
písní „Živijó“, a písničkami na přání 
oslavenců. Nechyběly krásné kvě-
tiny, dárkové balíčky a blahopřání 
od všech přítomných. Slavnostně 
prostřené stoly zpestřilo linecké 
cukroví z ergokuchyňky a moučník 
připravený kuchařkami domova. 
Příjemné posezení ukončily do-
jemné písničky z repertoáru Jožky 
Černého.

O Z N Á M E N Í 
Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), 
působící v Brně, Králově Poli, přijímá děti a mládež do souboru.
Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu! 
Začínáme 13.9.2010 potom vždy každé pondělí a úterý, dle věku dětí, 
nábor není  časově omezen.
Nácviky:  
pondělky – Oddělení dětské: 17.00–19.00 hod, děti od 7–12 let
úterky – Oddělení mládeže: 17.00–19.00 hod, mládež 12–18 let
(lze až do 26 let)
Místo nácviků: 
Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole, školní družina. 
Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, 613 00 Brno
Tel.: 605 111 196, E-MAIL: iskerka@seznam.cz, www.iskerka.wz.cz
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Jak pokračuje rekonstrukce 
prostranství před poliklinikou?

Vážení čtenáří, nabízíme vám několik fotografií, na kterých jsou za-
chyceny horečně pokračující práce na rekonstrukci nevábného pro-
stranství před starolískoveckou poliklinikou. Jejich autorkou je Taťána 
Absolínová.

Aqua vitae („Živá voda“)
poradna pro ženy v tísni s celorepublikovou 
působností je provozována občanským 
sdružením Hnutí pro život ČR. Nabízí 
poradenství ženám a rodinám, které se 
ocitly v tíživé životní situaci spojené ze-
jména s těhotenstvím, porodem a péčí 
o narozené dítě. 
Pokud vás trápí těhotenství, na které jste 
nebyli připraveni, existenční otázky  spoje-
né s péčí o dítě po narození, neporozumění 
otce dítěte, nejasné výsledky vyšetření 
v těhotenství, potíže přijmout sama sebe 
po provedeném umělém či spontánním 
potratu, douhodobé neúspěšné snahy o  
otěhotnění - pokusíme se spolu s vámi 
najít to nejlepší možné řešení
Pomůžeme vám zejména: zorientovat se 
v sociální síti; najít seriózní odborný kon-
takt v oblasti, kterou potřebujete; najít 
azylové ubytování; analyzovat konkrétní 
výsledky prenatálních  těhotenských vy-

šetření a vyrovnat se s obavami z narození 
nemocného dítěte; konzultovat v případě 
zvažování náhradní rodinné péče; pomoci 
nalézt další mžnosti k dosažení početí 
dítěte přirozenou cestou. 
Rádi vás budeme doprovázet tak dlouho, 
jak budete sama potřebovat.
Telefonická poradna je v provozu  v pondělí 
od 16 do 21 hod., ve středu  od 16 do 
19 hod. a večtvrtek od 18 do 21 hod. na 
lince 800 108 000. Poradna na internetu 
je na adrese http://linkapomoci.cz, e-mai-
lová adresa je poradna@linkapomoci.cz. 
Na internetových stránkách je uveden 
formulář pro odeslání dotazu. Garantu-
jeme, že dotazy budou zodpovězeny do 
3 pracovních dnů. Plně respektujeme 
soukromí klientky i ev. anonymitu, pokud 
si ji přejete zachovat. Po dohodě je možná 
i osobní konzultace. Veškeré služby jsou 
poskytovány bezplatně.

MUDr. Petr Dvořák

Sociálně-zdravotní komise informuje

Na radnici máme po 
roce opět dva dopisy 
od naší malé občanky 
v Indii - první vánoční 
a druhý z konce školní-
ho roku s vysvědčením 
a fotografií. Na té vidíte 
již patnáctiletou sleč-
nu, která právě ukonči-
la celé základní školní 
vzdělání.
V dopisech, jako vždy, 
děkuje za podporu ve studiu a za 
drobné dárky, které dostává vlože-
né do obálky s dopisem (na př. – sa-
molepky, tužky, kosmetiku, korále, 
náramky, apod. – předměty, které 
se vejdou do velké obálky). Píše 
o indických svátcích slavených na 
jejich škole a o soutěžích. Získala 
první cenu ve zpěvu; velmi ji ale 
mrzelo, že nezískala cenu v soutěži 
maškarních kostýmů.
Samozřejmě píše především 
o svém studiu. Navštěvovala třídu 
zaměřenou především na matema-
tiku a „science“  (přírodní vědy). 
„Science“ a jazyk kannada jsou její 
oblíbené předměty. Angličtina jí při-
padá velmi obtížná. V letošním roce 
úspěšně ukončila 10. třídu a tím 
i celé základní vzdělání. Závěrečné 
zkoušky byly asi přísnější, protože 
vysvědčení není tak krásné, jako 
obvykle. Výsledky jsou tentokrát 
vyjádřeny v procentních bodech, 
ne písmeny A-D, jako dříve. V ja-
zycích (kannada, hindi, angličtina) 
a v „science“ se pohybují mezi 50 
a 100 body; pod touto hranicí je 
ale matematika a „social“ ( asi naše 
občanská či společenská nauka). 
Postoupila však do I. ročníku PUC 
(pre-university classes), což je pří-
prava na vyšší či vysokou školu. 
Protože Vedavathi chce být stále 
lékařkou, udělala k tomuto cíli vý-
znamný krok.

V červnu nastoupila do 
této nové školy. Píše, že 
jsou u nich v této době 
velké deště a chodit do 
školy je velmi nesnadné. 
Slyšela, že v naší zemi 
padá i sníh, ale sama jej 
nikdy neviděla.
Na závěr píše, že když 
vidí u nich doma cizin-
ce, vždy myslí na nás. 
Modlí se, aby nám dal 

Bůh dobré zdraví a pokoj v mysli.
A ještě v minulém článku slíbený 
dodatek k indickému systému 
studia:
Po ukončení 10 tříd základního 
školního vzdělání (jehož vyšší stu-
peň, 8.–10. třída, se též označuje 
jako střední škola) mohou studenti 
v Indii navštěvovat některé 2–3leté 
učňovské obory „vocational cour-
ses“ a získat certifikát. Nebo mohou 
pokračovat 2 roky v PUC (pre-uni-
versity classes), ukončit studium 
zkouškou obdobnou naší maturitě 
na gymnáziu a pokračovat ve 2–3 
letých vyšších odborných školách či 
učňovských oborech označovaných 
jako „diploma courses“ a získat 
diplom. Konečně může absolvent 
PUC studovat na univerzitě a získat 
(obdobně jako u nás) bakalářský či 
magisterský titul. 
Pro četné děti (převážně z chudých 
rodin), které nedokončí základní 
vzdělání a jsou i negramotné se 
snaží vláda i neziskové organizace 
zakládat nejrůznější technické a uč-
ňovské školy různé úrovně s délkou 
studia od půl roku do 5 let.
Vyšší vzdělání dává vždy naději na 
samostatné uplatnění a získání lep-
šího zaměstnání. 
Budeme tedy naši Vedavathi dále 
sledovat a přát jí, aby se jí ve studiu 
a v celém životě dobře dařilo a do-
sáhla cílů, po kterých touží.

Naše Vedavathi



srpen 2010starolískovecký zpravodaj

6 strana

Rozhovor s Lenkou Brücknerovou

Návrat do práce po mateřské Maminko, máš na to

Projekt „Aktivní rodina“

Sportovní činnost mládeže, ale i nás 
dospělých můžeme dělat i díky ne-
malé finanční podpoře radnice.

Jaké je vaše „civilní“ povolání, 
kde jste studovala?
Vystudovala jsem obor hotelnictví 
a turismus v Lomnici u Tišnova, 
tam jsem i dostala příležitost za-
hraniční stáže v Anglii, které jsem 
samozřejmě ráda využila. Nyní pra-
cuji v klientském servise České 
pojišťovny.

Jak nejraději trávíte volný čas?
Většinu mého volného času mi zabí-
rají hasiči, tréninky s ženským  druž-
stvem, kroužek mládeže a i když 
zrovna nezávodím, ráda se jezdím 
dívat na závody požárního sportu 
za mými kamarády, které mám po 
celé republice. Pokud mi zbývá 
čas, tak ráda cestuji. 

Co za druh zábavy preferuje-
te – film, knížku, hudební akci, 
posezení s přáteli?
Protože jsem velice společenská 
a nesnáším samotu – tak určitě 
posezení s přáteli, zajít na nějakou 
hudební akci.

Na závěr jedna trochu specifická 
otázka – jste v nějakém příbu-
zenském vztahu s někdejším 
trenérem české fotbalové repre-
zentace Karlem Brücknerem?
Nic potvrzeného bohužel nemám, 
ale řekla bych, že nějaká podob-
nost s některými mými příbuznými 
je – asi bych měla začít pátrat v ro-
dokmenu (smích).

Děkujeme za rozhovor!

Martin Lísal

Mateřská dovolená bývá dlouhou 
odmlkou od pracovního procesu. 
Je to čas,  kdy se naplno věnuje-
me rodině, kdy nám nezbývá moc 
prostoru na jiné aktivity. O to těžší 
je potom návrat do práce, tedy do 
zcela jiného rytmu. Zvlášť těžké je, 
když končíme mateřskou a musíme 
si hledat zaměstnání.
Tématu návratu do práce po mateř-
ské nebo rodičovské dovolené se 
již rok úspěšně věnuje bezplatný 
projekt Aktivní rodina financovaný 

z ESF. Desítky maminek a tatínků 
si již vyzkoušeli výběrové řízení, 
pracovní pohovor, dozvěděli se tipy 
a rady, jak sladit pracovní a rodinný 
život. 
Nyní projekt pokračuje s dalšími 
zájemci. V brněnských Černovicích 
se můžete vždy jedno dopoledne 
týdně setkat a vyměnit si zkušenosti 
s dalšími účastníky s podobnými 
zájmy a starostmi. O hlídání dětí 
bude se postaráme. Více se dozvíte 
na www.aktivni-rodina.cz. 

Připravili jsme pro vás rozhovor 
s maminkou, účastnicí projektu 
aktivní rodina (www.aktivni-rodina.
cz). Projekt zaměřený na snadnější 
přechod z mateřské nebo rodi-
čovské dovolené zpět do práce 
a jednodušší hledání zaměstnání 
probíhá už od listopadu v dvoumě-
síčních intervalech a má před sebou 
ještě řadu pokračování. Mohl by být 
zajímavý i pro jiné maminky.

Proč jste se do projektu přihlási-
la a jaká byla Vaše očekávání?
Chtěla jsem se lépe připravit na pře-
chod z MD do běžného pracovního 
života, seznámit se s novinkami, 
tj. současným vedením pracovní-
ho pohovoru, zjistit, jak se na ně 
připravit. Měla jsem velké obavy 
z pohovorů a doufala jsem, že mi 
projekt pomůže lépe vše zvládnout 
a vyvrátit můj názor, že jsou poho-
vory tak obtížné. 
Chtěla jsem potkat jiné lidi, zlep-
šit své komunikační schopnosti, 
vybočit ze stereotypu MD, navá-
zat nové kontakty, nová přátelství. 
Také jsem chtěla zjistit, jak skloubit 
rodinu a práci, pracovat na sobě. 
Očekávala jsem, že se naučím no-
vým dovednostem a zjistím pohled 
z druhé strany.

Co Vám projekt přinesl, v čem 
jste se zlepšila?
Uvědomila jsem si, v čem jsem 
dobrá a v čem se musím zlepšit, na 
čem mám pracovat. Ujasnila jsem 
si, jak napsat životopis a motivační 
dopis. Zvedla jsem si sebevědomí 
a poznala skvělé lidi. Věřím, že lépe 
zvládnu výběrový pohovor a jen tak 
mě něco nezaskočí.

Co Vás na projektu nejvíce za-
ujalo?
Celý projekt byl skvělý, precizně 
vedený a profesionální. Zaujalo 
mě, že i přesto, že je to zadar-
mo, je zde vysoká angažovanost 
lektorů a účastnic. Nejzajímavější 
byla témata komunikace a time 
managementu a aktuální způsoby 
výběrových řízení. Výborné byly 
interaktivní hry a testy.

Co je pro Vás nejtěžší při hledání 
zaměstnání?
Tréma,nízké sebevědomí a dlouhá 
pauza v zaměstnání. Připadá mi 
také těžké vybrat tu správnou po-
zici, která mě zaujme, odhodlat se 
odpovědět na inzerát, vyrovnat se 
s neúspěchem a dopředu si ho ne-
připouštět. A skloubit čas na rodinu 
a práci, to je hodně těžké.

V čem vidíte rozdíl oproti jiným 
kurzům?
V praktickém přístupu zaměřeném 
na úspěch ve výběrových řízeních, 
v příjemné atmosféře, interaktivnosti 
a vytvořenými vztahy. Organizace 
byla výborná s bezplatným hlídáním 
dětí. Kurzy navštěvovaly sympatic-
ké maminky, které mají zájem na 
sobě pracovat. Také od nich jsem 
se dozvěděla spoustu zajímavých 
informací.

Projekt Aktivní rodina je financován 
z ESF a rozpočtu ČR a je určen pro 
maminky a tatínky na rodičovské 
nebo mateřské dovolené. Pokud 
jste maminka nebo vaše kamarádka 
je maminka z Jihomoravského kraje 
řekněte jí o projektu www.aktivni-
rodina.cz.

Projekt je určen maminkám a ta-
tínkům na RD/MD v JMK, kteří po 
rodičovské dovolené plánují znovu 
nástup do zaměstnání. Může pro ně 
být velmi přínosný proto, že to, co 
se v něm naučí, jim pomůže sladit 
rodinný a pracovní život a v nepo-
slední řadě také zvládnout úspěš-
ně výběrové řízení. Nejde v nich 
jen o jednostranné školení lektory 
– účastníci si mohou vyzkoušet 
situace, které jsou používány v re-
álných výběrových řízeních, natré-
novat vyučované dovednosti. Velmi 
cennou součástí setkání je sdílení 
zkušeností, nejen s lektory, ale 
i s ostatními účastníky. Díky tomu 
navíc mohou získat velmi cenné 

aktuální informace a kontakty.
Tento projekt je pro rodiče zcela 
zdarma a je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR.
Jak projekt probíhá?
Je organizován do sedmi dopoled-
ních kurzů v Brně Černovicích., 
vždy stejný den v sedmi po sobě 
následujících týdnech. Každé se-
tkání má jiné téma. Na to navazuje 
osmé setkání, které bude společné 
vždy pro 3 běhy kurzů. Některé 
maminky navštěvují kurzy i s dět-
mi, jsou hlídané v dětském koutku 
zdarma pedagogem. 
Více na www.aktivni-rodina.cz. 

Dokončení ze str. 1
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Italský chléb focaccia

Ingredience:
300 g hladké mouky, 2 lžíce ex-
tra panenského olivového oleje, 
7 g sušeného droždí (2 lžičky), 
180 ml vlažné vody, 1/2 lžičky 
krupicového cukru, lžička soli, 
černé vypeckované olivy, čerstvý 
rozmarýn, sůl, nejlépe hrubou 
mořskou, na posypání plechu 
i těsta, 4 lžíce olivového oleje na 
těsto a na plech, stroužek nase-
kaného česneku

Jak dlouho?
doba přípravy:•  125 minut
příprava těsta: 15 minut• 
kynutí: 90 minut• 
pečení: 20 minut• 

Příprava jídla:
1. Promíchejte droždí, cukr a 
vodu v misce. Přikryjte a nechte 
na teplém místě asi deset minut, 
aby kvásek vzešel.
2. Mouku nasypte na pracovní plo-
chu a vytvořte v ní důlek. Do něj pak 
vlijte vzešlé droždí, sůl  a olej.
3. Důkladně propracujte těsto ru-
kama a vydržte ho hníst minimálně 
deset minut. Výsledný polotovar by 
měl být hladký a krásně pružný.
4. Z vypracovaného těsta vytvořte 
hladkou kouli. Tu pak vložte do 
misky lehce vymazané olejem, 
přikryjte a nechte na teplém místě 
kynout až zdvojnásobí objem. 
5. Pak těstem několikrát bouch-
něte o pracovní plochu, na po-
moučněné ploše jej ještě jednou 
prohněťte dohladka.
6. Vymažte olejem a posypte 
hrubou mořskou solí pekáček 
o rozměrech 20 x 30 cm, vylož-
te ho těstem. Nechte 30 minut 
kynout.
7. Vytlačte prstem do vykynuté 
placky patnáct důlků. Zakapejte 
těsto lžící oleje s česnekem a 
posypte solí.  Do důlků zatlačte 
černé olivy a zapíchněte jehličky 
rozmarýnu. Ještě nechte těsto 
znovu 30 minut v klidu.
8.Troubu předehřejte na 200 °C, 
horkovzdušnou na 180 °C. Pečte 
asi 20 minut, až foccacia zezlátne 
a bude znít na poklep dutě.
9. Potřete ji ještě zatepla zbylým 
česnekovým olejem a podávejte 
pokrájenou na řezy. Nejlepší je 
na nic nečekat  a pustit se do 
focaccii hned, je to skutečně 
lahoda!

Gourmet

Voňavé balíčky
Vytvořte si vlastní voňavé balíčky 
proti molům.

Potřebujeme:
gázu, mušelín 
nebo jinou jemnou látku, 
stuhu, 
sušené bylinky – tymián, 
levandule, mateřídouška, 
rozmarýn, hřebíček

Mušelín nastříháme na čtverce 
20 x 20 cm. Do čverců látky 
úhledně zabalíme buď jeden 
druh bylinek nebo si vytvoříme 
směsi. 
Balíček převážeme stuhou a po-
věsíme na ramínka do šatníku. 
Každou sezonu balíček vyměníme 
za nový.

Šikovné ruce

Stovky v Brně 2010

V sobotu 31. července 2010 pro-
běhl 4.ročník závodů na 100m pře-
kážek pod názvem „Stovky v Brně“ 
pořádaný „dědkem“ a SDH Starý 
Lískovec-SPORT v pěkném areálu 
ZŠ Horníkova. Počasí přálo, bylo 
pod mrakem a sem tam vylezlo i slu-
níčko, a to po přívalech vody v mi-
nulých dnech byl malý zázrak.
Nejdříve se konal start kategorie 
ženy a dorostenky. Celkem zde 
startovalo 43 závodnic. V kategorii 
dorostenek vyhrála Monika Koneč-
ná z SDH Velké Meziříčí s časem 
19,095s, za ní skončila Dana Ma-
tyšková z SDH Miroslav, poslední 
místo na stupních vítězů získala 
členka SDH Český Těšín - Mosty 
Veronika Machalová. V kategorii 
žen zvítězila Magdaléna Krayzlová 
z SDH Těškovice s časem 17,643s, 
stříbrnou medaily získala Andrea 
Frgálová SDH Otaslavice a třetí 
místo obsadila vítězka loňského 
závodu Soňa Bělehrádková SDH 
Sychotín. Vítězný čas je zároveň 
překonaným rekordem zdejší trati, 
který držela S.Bělehrádková časem 
17,88s z loňského roku.
Po vyhlášení výsledků krásnější 
polovině lidstva, ceny a poháry 
předával náměstek hejtmana Ji-
homoravského kraje Mgr.Václav 
Božek, starosta sboru br.Dvořák 
a nestor stovek v Brně br.Chvátal, 
se rozeběhla mužská kategorie 

opět rozdělená i na část doroste-
neckou. Celkem se prezentovalo 
78 zástupců z celé republiky. Do-
rosteneckou kategorii vyhrál Voj-
těch Vavrečka SDH Těškovice čas 
16,794s, před druhým Jaroslavem 
Konečným SDH Lhotky Sport a tře-
tím Stanislavem Paulíčkem SDH 
Široký Důl. Mužskou kategorii 
vyhrál, kdo jiný než Jakub Paulí-
ček, jelikož pár rozběhů před jeho 
druhým pokusem udělal parádní 
čas Václav Novotný z SDH Bačetín 

a to 16,317s, Jakub šel na to co 
umí a s časem 16,143s vyhrál, třetí 
skončil Kamil Králík SDH Výrava. 
Oba nejlepší časy jsou překonáním 
dosavadního rekordu.
Chtěl bych jménem sboru podě-
kovat organizátorům, rozhodčím 
a hlavně sponzorům, bez kterých by 
jsme tento závod nemohli pořádat. 
Všem závodníkům bychom chtěli 
popřát mnoho zdaru při dalších zá-
vodech a doufat, že se v příštím roce 
sejdeme ještě ve větším počtu.
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Tipy na výlet – Býčí skála

V letních měsících a během krásného počasí 
přirozeně stoupá chuť opouštět město a relaxovat 
v lůně přírody, byť by to mělo být na jeden jediný 
den. Většina z vás určitě má spoustu oblíbených 
míst na víkendové výlety, stejně tak je máme i my. 
Proto jsme se rozhodli se o ně s vámi podělit. 
Považujte to za drobnou inspiraci pro plánování 
vašich víkendů.

V úvodu této rubriky jsme zvolili jednu z klasic-
kých výletních tras s mnoha variantami pochodu. 
Na celé trase je mnoho míst, kde se v případě 
únavy dá nasednout na vlak a dopravit se domů, 
poněkud slabší je ovšem obslužnost, co se 
restaurací a hospůdek týče. Nezapomeňte tedy 
na dostatečné zásoby, hlad a žízeň turismu 
nepřejí.

Ideální východiště trasy jsou Babice nad Svitavou 
(sem můžete dojet vlakem, krásným údolím podél 
Svitavy). Odtud se vydáte po žluté směrem na 

Býčí skálu. Hned za obcí můžete odbočit na 
Malou Macochu, menší zdržení se zde určitě 
vyplatí. Pak následuje cesta nádherným a po-
lodivokým lesem a sestup do údolí Křtinského 
potoka. Kousíček po silnici, a jsme na místě.

Býčí skála určitě stojí za prohlídku, zároveň skýtá 
možnost odpočinku a chvilku na nabrání dalších 
sil. Variant další cesty je několik, my zvolíme cestu 
údolím Křtinského potoka (jinak též Josefovským 
údolím), tedy po modré značce. Tu zpříjemňuje 
spousta skalních a jeskynních útvarů, které 
sice nedosahují monumentálnosti Býčí skály, 
ale rozhodně vás nezklamou. Samozřejmostí 
je stálá přítomnost polodivokého lesa, plného 
vývratů, k tomu šumění vody. 

Po pěti kilometrech přijdete do Adamova, ze 
kterého uvidíte jen menší část, toho ale nemusíte 
litovat, neboť kromě kostela a několika paměti-
hodných staveb toho zde k vidění mnoho není. 

Město skýtá (jako jediné místo na celé trase) 
možnost odpočinku a občerstvení, je zde celá 
řada restaurací. 

Pro cestu zpátky je ideální zelená značka, od roz-
cestí u Sedmi dubů pak modrá. Poněkud prudší 
výstup je odměněn „klasickými“ panoramaty, 
les je zde opravdu divukrásný a hlavně celkem 
opuštěný (možná jsme jen měli štěstí, nicméně 
nepotkali jsme ani nohu). Pak už nezbývá než 
se napojit zpět na žlutou a dojít do Babic, kde 
už na vás čeká vlak a cesta domů. 

Trasa se nedoporučuje (zejména v období dešťů) 
pro jízdní kola, určité pasáže by byly technicky 
hodně náročné. Pro pěsí výlet v celkové délce 
cca 16 kilometrů je však ideální. S výjimkou 
Býčí skály totiž skýtá relativní klid, není tolik 
frekventovaná. Šťastnou cestu!

Martin Lísal

Děti z Ratolesti Brno se ani o prázdninách nenudí

Nízkoprahový klub Likusák pořádá 
pro mladé lidi z brněnských sídlišť 
Vinohrady a Líšeň pravidelné úterní 
promítání filmů, středeční nohejba-
lové turnaje a za pěkného počasí 
koupání v Mariánském údolí. Na 
začátku srpna se mohli návštěvníci 
klubu Likusák vypravit na paintbo-
lové bojiště a také strávit příjemný 
večer u grilování a promítání filmů 
na přání v rámci večera Filmová 
noc v Likusu.     
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Pavlač, které se věnuje 
dětem pocházejícím ze sociálně 
vyloučené lokality, připravilo na 
léto mix sportovních, kulturních 
i seberozvojových aktivit. Ve velkém 
klubu si mohou návštěvníci Pavlače 
zahrát každou středu a čtvrtek ping 

pong a také je pro ně třikrát týdně 
otevřená PC místnost. V červenci 
se mohly děti z Pavlače zúčastnit 
pobytové akce v Ochozi u Brna 
nebo společně navštívit Bongo 
park. Probíhají také společné ná-
vštěvy kina a workshopy různého 
typu: například malování na sklo, 
kreslení pískem nebo společné 
vaření.
Sociálně aktivizační program pro 
děti a mládež SAP, který pomáhá 
sociálně znevýhodněným dětem, 
zrealizoval za významného přispění 
dobrovolníků například dobročinný 
bazárek oblečení nebo výtvarný 
workshop na téma lovců mamutů, 
kde měly děti možnost malovat, 
tvořit z hlíny, vyrábět oděvy a zahrát 
si spoustu zábavných her na souši 

i ve vodě. V srpnu se uskutečnila 
také pobytová akce pro malé i vel-
ké. Než začne školní rok, mohou 
se děti ještě těšit na taneční work-
shop a rozloučení s prázdninami 
na výletě za poznáním do blízkého 
okolí Brna. 
Občanské sdružení RATOLEST 
BRNO podporuje od svého založení 
v roce 1995 ohrožené a sociálně 
znevýhodněné děti a mladé lidi ve 
věku od 6 do 24 let, kteří pochá-
zejí z nepodnětného rodinného 
prostředí nebo prostředí ústavní 
výchovy. Pomáhá jim jejich nepří-
znivou životní situaci řešit anebo jí 
alespoň předcházet tak, aby měli 
rovné šance žít kvalitní život a za-
členit se do společnosti. Sdružení 
v rámci své činnosti také podporuje 
a rozvíjí dobrovolnictví.           

Více informací poskytne: 
Dana Burianová
Tel.: +420 777 718 188
Email: dana@toyono.cz

Brno, 13. 8. 2010 – Nestátní nezisková organizace RATOLEST 
BRNO, o.s., pořádá i v létě pro své klienty řadu aktivit. Její sociální 
programy, které se věnují pomoci ohroženým a sociálně znevýhod-
něným dětem a mladým lidem z Brna a okolí, připravily na měsíc 
červenec a srpen mnoho volnočasových akcí.

Galerie Ratolest 
vystavuje v Domě 
pánů z Lipé  

Galerie Ratolest se po roce 
vrací do výstavních prostor 
starobylého Domu pánů 
z Lipé na náměstí Svobody 
v Brně, tentokráte s výsta-
vou na téma Nebe-peklo-ráj. 
Výstava proběhne od 2. do 
31. srpna 2010 v přízemí, 
prvním a druhém patře atria 
obchodního domu.

Galerie Ratolest je charitativní 
umělecko-sociální projekt ne-
státní neziskové organizace RA-
TOLEST BRNO. Jeho cílem je 
podpořit mladé výtvarné umělce 
a zároveň děti a mládež v tíživé 
životní situaci. Galerie v sou-
časnosti nabízí díla více než 
20 mladých výtvarníků a jejími 
garanty se stali uznávaní umělci 
Věra Tataro, Pavel Čech a Kriš-
tof Kintera.

Tatran chystá oslavu
Dochované materiály a informa-
ce o založení fotbalového klubu 
ve Starém Lískovci sahají do roku 
1950. V letošním roce tedy slaví 
oddíl kopané Tatran Starý Lískovec 
šedesát let od svého založení.
Výbor klubu se rozhodl pro bývalé 
i současné hráče, činovníky, příz-
nivce, fanoušky, přátele, sponzory 
a také především pro širokou ve-
řejnost zorganizovat oslavu tohoto 
jubilea.
Celá akce se bude konat v prosto-
rách areálu hřiště a nově vybudova-
ného sport-baru „U Ligáča“.
Termín konání: 28.9.2010  od 
14.00 (úterý – st. svátek)

Akce bude probíhat formou spor-
tovně-společenského odpoledne 
s modelovým zápasem veteránů 
a po nich našich nejmladších hrá-
čů. Pro děti budou organizovány 
zábavné dovednostní soutěže s fot-
balovou tematikou. Pro všechny pří-
chozí pak bude zajištěno nezbytné 
občerstvení.
Pokud má někdo jakékoli materiá-
ly z dějin lískovecké kopané, pak 
jejich zapůjčení přivítáme.
Co nejsrdečněji Vás na akci zveme 
a těšíme se na přátelské setkání 
a příjemně prožité sváteční odpo-
ledne.

Karel Šidlo
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Informace z usnesení 117. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 9. 6. 2010
– schválila firmu EVOM s.r.o. na Rekon-

strukci MŠ Kosmonautů – zateplení
– navrhl úpravu dopravního značení 

u tramvajové zastávky Osová přes 
komunikaci směrem ke schodům na 
druhé straně a dále přes parkoviště 
k domům Vltavská 2–8 a Mikuláš-
kovo nám. 10–17; umístění zábrany 
s výplní u domu Klobásova 11

– schválila smlouvu o poskytnutí dota-
ce pro SDH Sport

– neschválila prominutí poplatku z pro-
dlení nájemci bytu č. 23, Kurská č.o.2

– nedoporučila ZMČ souhlasit s prode-
jem části pozemku p.č.KN 2485/27 
společnosti Poliklinika, s.r.o. na reali-
zaci parkoviště

– schválila rozpočtová opatření č. 27, 
28, 29, 30

– souhlasila s předloženými pracovními 
podklady podchodu Točná, souhlasila 
s přípravou investičního záměru

– schválila obchodní smlouvu se spo-
lečností Accor Services CZ s.r.o.

– neschválila umístění mobilního stán-
ku pro prodej sezónního ovoce na p.č. 
1684/15

– doporučila ZMČ schválit dodatek č. 2 
Statutu sociálního fondu

– doporučila ZMČ vyjádřit souhlasné 
stanovisko k návrhu OZV o stanoviš-
tích taxislužby

– schválila dání výpovědi z nájmu bytu 
č. 13, Osová č.o.2

– schválila návrh smlouvy, jejímž před-
mětem je komplexní zhotovení 1 až 
3 etapy s názvem „Veřejné prostran-
ství u polikliniky ve Starém Lískov-
ci“

– schválila povolení výjimky z počtu 
žáků v ZŠ Brno, Bosonožská 9

Informace z usnesení 118. schůze Rady MČ 
Brno–Starý Lískovec ze dne 14. 6. 2010
– schválila rozpočtová opatření č. 31–34
– schválila firmu PSK Brno s.r.o. pro 

akci „Rekonstrukce MŠ Bosonožská 
4 – výměna oken a zateplení“

– doporučila ZMČ schválit doplnění OZV 
o místních poplatcích v č. 12 – Poplat-
ku za užívání veřejného prostranství 
spočívajícího ve vyhrazení trvalého 
parkovacího místa nepodléhají osoby 
zdravotně postižené, město Brno, or-
gány škol, policie ČR, městské policie 
a hasičů

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
týkající se zhotovení stavby „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“, předmětem je redukce prací

– schválila mandátní smlouvu se společ-
ností S – Incest CZ s.r.o. – technický 
dozor investora a koordinace BOZP

Informace z usnesení 119. schůze Rady MČ 
Brno–Starý Lískovec ze dne 23. 6. 2010
– schválila navýšení nájemného o in-

flační přípatek – nebytové prostory a 
byty pro PVO

– vzala na vědomí přechody nájemní-
ho práva – byt č. 21 na ul. Vltavská 
č.o.17; byt č. 12 na ul. Sevastopolská 
č.o.1; byt č. 26 na ul. Labská č.o.29; 

– schválila pronájem bytu č. 11 na ul. 

Zprávy z radnice

Labská č.o.33
– schválila pronájem bytu č. 32 na ul. 

Kurská č.o.6; bytu č. 31 na ul. Se-
vastopolská č.o.1; bytu č. 23 na ul. 
Labská č.o.37

– souhlasila s dohodou o zániku nájmu 
k bytu č. 1 na ul. Labská č.o.37

– neschválila společný nájem  k bytu č. 
29 na  ul. Vltavská č.o.21

– schválila společný nájem k bytu č. 31 
na ul. Vltavská č.o.21

– schválila výměny bytů
– neschválila výměnu bytu na ul.Miku-

láškovo nám. č.o.4 a Lidická č.o.9
– souhlasila s textem výzvy k podání 

nabídky na realizaci veřejné zakázky 
„Oprava zdravotechnické instalace 
v bytových panelových domech v MČ 
Brno-Starý Lískovec“

– schválila vrácení neumořených fi-
nančních částek k vyplacení jednot-
livým nájemcům bytů, které vznikly 
přestavbou společných prostor v by-
tových domech

– schválila uhrazení dosud neumořené 
finanční částky za výměnu plastových 
prvků nájemci bytu č.  4 na ul.  Osová 
č.o.8 a bytu č. 21 na ul. Mikuláškovo 
nám. č.o.12

– schválila dohodu o předání bytu č. 8 
na ul. Kosmonautů č.o.19

– schválila pro zajištění zimní údržby 
chod níků v zimním období oslovení 
firem

– vzala na vědomí vyhodnocení sběru 
textilu „dům od domu“ a souhlasila 
s provedením dalšího sběru textilu na 
podzim 2010

– neschválila navýšení prostředků na 
provoz pro ZŠ Brno, Labská 27 na 
realizaci úpravy dopravního značen u 
budovy školy

– vzala na vědomí návrh upřesnění Do-
pravního plánu pro rok 2011

– schválila vyřazení majetku ZŠ Labská 
27 dle likvidačního protokolu 

– schválila RO č. 35–40
– schválila dání výpovědi z nájmu bytu 

č. 14 na ul. Osová č.o.6 a bytu č. 11 
na ul. Kurská č.o.8; dále schválila po-
dání žaloby o vyklizení bytu č. 10 na 
ul. Kosmonautů č.o.23

– souhlasila s výzvou k podání ceno-
vých nabídek na veřejnou zakázku 
„Zateplení bytového domu Kosmo-
nautů 19“ a „Zateplení bytového do-
mu Kosmonautů 17“

– schválila zpětvzetí výpovědi z nájmu 
bytu č. 13 na ul. Labská č.o.1

– vzala na vědomí Závěr zprávy o zjiště-
ní rozdílu mezi znaleckým posudkem 
a výší škody uváděnou školou na ZŠ 
El. Přemyslovny

– souhlasila s výzvou k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku „Zateplení 
štítů, zateplení stropů v technic-
kých místnostech 1. NP a výměna 
sklepních oken v bytovém domě 
zvláštního určení na ul. Kosmonautů 
č.o.23“

– schválila žádosti o příspěvek z FVB 
na akce: Zateplení štítů atd. na Kos-
monautů 23, Zateplení obvodového 

pláště na Kosmonautů 17 a 19
– souhlasila s tím, aby na realizaci ve-

řejné zakázky „Výměna prosklených 
stěn ZŠ Labská 27“ byl vybrán zhoto-
vitel IDEAL OKNO s.r.o.

Informace z usnesení 120. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 30. 6. 2010
– schválila RO č.41
– schválila SOD na „Výměnu proskle-

ných stěn v ZŠ Labská 27“ s firmou 
IDEAL OKNO s.r.o.

– schválila uzavření Nepojmenované 
dohody s Dagmar Rejdovou na sprá-
vu víceúčelového hřiště na ul. Boso-
nožská

– souhlasila v souladu s dodatkem 
č.1 smlouvy o dílo na akci „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“se zahájením prací na 2. a 
3. etapě

– vzala na vědomí podání OTS MMB 
o „Odpojování odběratelů ze soustavy 
CZT“

Informace z usnesení 121. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 12. 7. 2010
– schválila slevu na nájemném za vý-

měnu plastových prvku na bytě č. 17 
na ul. Osová č.o.4

– schválila pronájem nebytového pro-
storu na ul. Mikuláškovo nám. č.o.12

– schválila finanční podíl na opravu by-
tového jádra v bytě č. 2 na ul. Dunaj-
ská č.o.43 a bytě č. 27 na ul. Kurská 
č.o.6 a bytě č. 8 na ul. Kurská č.o.8

– schválila nájemní smlouvu s Hasič-
ským záchranným sborem JmK, kde 
předmětem smlouvy je část objektu 
v ul. Točná 5 pronajata nájemci k uží-
vání pro zabezpečení úkolů pro zajiš-
tění požární ochrany

– souhlasila s umístěním vodorovného 
dopravního značení u vjezdu do areá-
lu Institutu odborného vzdělávání

– schválila RO č. 42, 43
– schválila dotaci zájmové organizaci 

Orel jednota Brno-Starý Lískovec ve 
výši 12000,- Kč

– schválila podání návrhů na vyklizení 
bytů č. 18 na ul. Kurská č.o.2 a bytu 
č. 2 na ul. Labská č.o.1

– schválila podání žádosti o udělení 
souhlasu RmB k uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou 30 let na 
pozemek p.č.2485/2

– schválila uzavření Smlouvy o dodáv-
ce vody pro veřejnou potřebu a odvá-
dění odpadních vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu

– neschválila umístění stánku se ze-
leninou pod přístřeškem MHD na ul. 
Osová

– souhlasila s uzavřením smluv o náj-
mu nemovitosti, jejichž předmětem je 
pronájem části pozemku p.č.2402 – 
zásobovací dvůr Kurská 

– schválila pro realizaci zakázky „Kos-
monautů 19 – zateplení“ firmu MTc-
stav, s.r.o.

– schválila pro realizaci zakázky „Kos-
monautů 17 – zateplení“ firmu KP 
stavby s.r.o.

Informace z usnesení 122. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 26. 7. 2010
– vzala na vědomí přechody nájemní-

ho práva u bytů : byt č. 4 na ul. Lab-
ská č.o.29; byt č. 7 na ul. Labská 
č.o.35; byt č. 24 na ul. Sevastopol-
ská č.o.9; byt č. 20 na ul. Dunajská 
č.o.43

– neschválila výměnu bytů : Dunajská 
č.o.25, Oblá č.o.11, Kamínky č.o.6

– souhlasila s uzavřením smluv o nájmu 
bytů : byt č. 10 na ul. Dunajská č.o.43, 
byt č. 4 na ul. Dunajská č.o.37; byt č. 
3 na ul. Kosmonautů č.o. 19

– neschválila prominutí poplatku z pro-
dlení nájemci bytu č. 10 na ul. Dunaj-
ská č.o.37

– revokovala usnesení č. 3/78 a pro-
dloužila termín úhrady poplatku z pro-
dlení bývalému nájemci bytu č. 21 na 
ul. Mikuláškovo nám. č.o.10

– schválila vyplacení složené kauce na byt 
č. 19 na ul. Mikuláškovo nám. č.o. 16

– souhlasila s tím, aby pro realizaci 
veřejné zakázky „Oprava zdravotech-
nické instalace“ byl vybrán uchazeč 
MoTec, spol.s.r.o.

– souhlasila s tím, aby pro realizaci ve-
řejné zakázky „Zateplení štítů, stropů 
atd. na ul. Kosmonautů č.o.23“ byl vy-
brán uchazeč WARSTAV, spol. s.r.o.

– schválila plošnou výměnu rozdělova-
čů topných nákladu SONTEX 501 za 
elektronické indikátory s radiovým 
přenosem

– neměla námitek proti záměru výstav-
by ocelové konstrukce – Portálu P1 
pro umístění proměnné informační 
tabule avšak nesouhlasila s vedením 
přípojky NN přes pozemky p.č.KN 
2395/1 a 2395/2 z důvodů napájení 
této stavby a žádá, aby pro připojení 
byl zvolen jiný nápojný bod

– vzala na vědomí vyjádření Koopera-
tiva, pojišťovna, a.s. o neposkytnutí 
pojistného plnění ke škodní události 
č. 4103041361

– vzala na vědomí o úpravě celkového 
počtu zaměstnanců na 33

– schválila RO č. 44

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec 
na svém XIX. zasedání 24. června 2010 
projednalo (výpis usnesení):
– souhlasilo se sepsáním splátkového 

kalendáře s bývalým nájemcem bytu 
č. 26 na ul. Kyjevská č.o.3

– souhlasilo se sepsáním splátkového 
kalendáře s bývalými nájemci bytu č. 
5 na ul. Sevastopolská č.o.3

– schválilo Kritéria výběru žadatelů na 
pronájem bytů v majetku města Brna 
svěřených MČ Brno – Starý Lískovec

– doporučilo ZmB prodej  bytových 
domů na ul. Vltavská č.o.15,17,19,21 
a na ul. Labská č.o. 1 bez přístupo-
vých chodníků

– souhlasilo s návrhem OZV o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů s výjimkou 3.článku

– vzala na vědomí zprávu Kontrolního 
výboru

Pokračování na str. 10
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Inzerce

 Čištění koberců a čalouněného nábytku, tel. 605 983 853

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

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

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

 Mandlovna, tel. 720 200 464, www.zehleni.webz.cz

 S přítelkyní hledáme nutně ke koupi byt 1+kk až 2+kk v blízkosti 
Campusu, máme hotovost. Tel. 608 778 168, johann001@seznam.cz

 Pěstitelská palírna lihovaru Svatý Urban v Syrovicích nabízí: vypálení 
Vámi připraveného kvasu na dvoukotlovém měděném destilačním  zařízení; 
zpracování Vámi dodaného ovoce (zvážení, řádné vykvašení a vypálení). 
Info : tel. 608 855 582, Ripe Comp. s.r.o., Syrovice 143, 664 67, 
Ripecomp@seznam.cz

 Vyměním obecní byt 3+1 na ul. Labská  - plovoučky, vykachličkovaná 
koupelna a wc, dlažba v předsíni a kuchyni, nová kuch. linka. Možno 
shlédnout po domluvě. Byt je v přízemí. Vyměním za 3+1 nebo menší. 
Nejlépe na ul. Kurská, Sevastopolská apod. Nemusí být zařízení. Tel. 
777 558 095.

 Pronajmu nebytový prostor ve St. Lískovci (cca 80m2) na sklad. 
Tel. 773 275 307

A Kluby ČR, o.p.s.
A Kluby ČR, o.p.s. je obecně prospěšná společnost  usilující o pre-
venci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislos-
ti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. 
Na podzim proběhne hned několik akcí. 29.září chystáme Den otevřených 
dveří v Centru podpory zaměstnanosti na Křenové 62a.  Lidé, co sem přichá-
zejí, zde nacházejí podporu a pomoc v oblastech pracovního trhu, mohou vy-
užít počítačovou učebnu, PC kurzy, Job Club či některé z tréninkových míst 
od různých zaměstnavatelů. V rámci Dne otevřených dveří, který bude trvat 
od 10 do 16 hodin, jsme přichystali přednášku na téma závislostí dětí na po-
čítači a počítačových hrách. Přednáška a následná debata začíná v 10:00.
V pátek 1. října mohou lidé procházející centrem města navštívit náš informa-
tivní stánek na náměstí Svobody. Dozví se zde vše o závislostech na alkoholu 
a hazardních hrách, mohou si vyzkoušet alkotest nebo psychowalkman.
Stánek bude otevřený od 13 do 18 hodin.
Obě události probíhají v rámci rozsáhlé akce Brněnských dnů pro zdraví, 
které pořádá Magistrát města Brna.

Mgr. Šárka Syslová

Zprávy z radnice

– nesouhlasilo s tím, aby před komu-
nálními volbami byla umožněna poli-
tickým stranám bezplatná prezentace 
ve  zpravodaji

– schválilo dodatek č. 2 Statusu sociál-
ního fondu

– schválilo OZV o stanovištích taxisluž-
by

– stanovilo pro volební období 2010-
2014 21 členů ZMČ

– nesouhlasilo s prodejem části pozem-
ku p.č. KN 2485/24 společnosti Po-
liklinika s.r.o., prodej bude realizován 
z úrovně města

– trvalo na usnesení č. 11/II. ze dne 

28.6.2007 
– souhlasilo s prodejem pozemků p.č. 

KN 2062,2325/1 a 2325/2, na kte-
rých je stavba provozovny  DELIKA 
a dále souhlasila s prodejem části 
pozemku p.č. KN 2328, kde hodlají 
vybudovat přístavbu vchodového pro-
storu

– schválilo RO č. 25, 28, 32, 33, 37, 
38, 39, 40

– schválilo návrh OZV o místních po-
platcích s tím, že ve č. 12.1 doplňuje : 
Poplatku za užívání…nepodléhají oso-
by zdravotně postižené, město Brno, 
orgány škol, policie ČR, městské po-
licie a hasičů

Dokončení ze str. 9

Brněnské dny pro zdraví 2010

Na podzim se uskuteč-
ní již 16. ročník tradiční 
oblíbené akce, která se 
uskuteční v rámci projek-
tu Brno-Zdravé město. 
Brněnské dny pro zdra-
ví 2010 se uskuteční ve 
dnech 24. září až 3. říj-
na 2010. Během deseti dnů je na 
mnoha místech po celém městě 
připraveno pro veřejnost všech 
věkových kategorií více než sedm-

desát rozmanitých akcí, 
zaměřených na sportovní 
a pohybové aktivity pro 
děti, dospělé i seniory, 
soutěže, hry a závody 
pro děti, relaxační me-
tody, zdravou výživu, 
prevenci civilizačních 

chorob, poradenství v oblasti zdraví 
a mnoho dalších. Podrobný pro-
gram kampaně naleznete na www.
zdravemesto.brno.cz.

S novým školním rokem se 
v Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně (KJM) rozběh-
ne 8. ročník projektu 
Poprvé do školy – Po-
prvé do knihovny, jež 
si klade za cíl podpo-
rovat dětské čtenářství. 
V době od 1. září do 10. 
října 2010 se mohou prv-
ňáčci bezplatně registrovat na 
kterémkoli provozu KJM a celý 
rok si tak zdarma půjčovat knížky. 
Ve čtvrtek 7. října 2010 pak bu-
dou pasováni na rytíře knihovny. 
Po dobu volných registrací je pro 
děti připravena výtvarná soutěž Co 
ukrývá makovice? Soutěž bude 

Poprvé do knihovny

vyhlášena 9. září 2010 
v ústřední knihovně na 

Kobližné 4 (16.30–18 
hod.) a splněný sou-
těžní úkol „nakreslit, 
jak bydlí Makový mu-
žíček v makovičce“ 

mohou děti odevzdá-
vat do 17. října 2010. 

Veškeré další podrobnosti 
se dozvíte v knihovně nebo na 

www.kjm.cz.
Projekt vrcholí na konci prvního 
školního roku dětí, kdy samy před-
staví, co se jim povedlo během to-
hoto roku přečíst, a získají pomyslný 
klíč od knihovny.
Těšíme se na vás i vaše prvňáčky.

Doprovodný program v ústřední knihovně (Kobližná 4):

1.–30. 9. František Nepil – výstava představí dílo a osobnost známého 
spisovatele a vypravěče.
9. 9. Jak namalovat knížku? – beseda se známým ilustrátorem o tom, jak 
vzniká knížka (16.30h)
23. 9. Zlatá stuha – dobrodružství v obrázcích na každém kroku, na každé 
stránce... zábavné odpoledne představí dětem i rodičům knížky oceněné 
ve stejnojmenné soutěži (13–18 hod.)
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Brno Kohoutovice, Chalabalova 2
623 00 Brno 

www.aquapark-kohoutovice.cz

provozni doba 

Pokladna 
06.00–22.00  
Bazén
06.00–21.45 

Posilovna a Sauna
Po–Pá: 09.00–21.45 
So, Ne, Sv: 09.00–19.45

Dospělí 80,-Kč / 1 hod.
Mládež do 18 let 65,-Kč / 1 hod.
Dě  do 3 let  zdarma

25 m plavecký bazén 25 x 12,5 m,  
hloubka vody 1,8–2,0 m (6 drah) 
Rekreační bazén (perličkové rošty,  
chrliče vody, vodní trysky) 
Tobogán 90 m 
Divoká řeka 
Whirpool 
Dětské brouzdaliště s vodním hřibem 
Slunečná „vyhlídková“ terasa s venkovním 
bazénem 12 x 8m (v letním období) 
Pára 
Sauna 
Posilovna 
Mokrý bar 
Masáže
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NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

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

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

CVIČENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7 

a Bezručově 3
www.joga.cz/brno

tel. 608 508 108

×

×
×

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Tel.: 777 / 595 525

KLEINER

www.levnesporaky.cz
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