
Vážení spoluobčané,
poprvé v novém roce 
2011 vás zdravím ze 
stránek Starolískovec-
kého zpravodaje. Máme 
za sebou hektický rok, 
který přinesl mnoho 
změn, doufám, že z dr-
tivé většiny přijímaných 
pozitivně. Nicméně nedá mi to 
a musím se zamyslet nad tím, jak 
někteří k těmto změnám (konkrét-
ně mám na mysli zvelebení naší 
čtvrti) přistupují. 
Když se nám povedlo zrealizovat 
stavbu nového „vícegeneračního 
hřiště“  na ulici Bosonožská, byli 
jsme šťastní. Hřiště navíc skvěle 
funguje, je stále plné, zdálo by se, 
že mu nic nechybí. Nechápu tedy, 
co někoho vede k tomu, aby jeho 
zařízení pravidelně poškozoval, 
znečišťoval a jinak znehodno-
coval. Nerozumím tomu a je mi 
smutno, že v dnešní civilizované 
době existují lidé, pro které je asi 
vrcholem hrdinství něco pěkného 
zničit. Pro další případ nemu-
sím chodit daleko do minulosti. 
Nově opravené prostranství před 
poliklinikou nevydrželo v čistém 
a krásném kabátku v podstatě ani 
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Základní škola Brno, Bosonožská v roce 2011 

Jmenuji se Lenka Špačková a od 1. ledna 2011 
jsem ředitelkou ZŠ Bosonožská. Nastoupila, či 
spíše naskočila, jsem do rozjetého vlaku s 19 
vagóny naplněnými více než třemi stovkami žáků, 
třicítkou pedagogických pracovníků a dalšími 
zaměstnanci, bez kterých by život školy nebyl 
možný. Zajišťují trávení volného času žáků, 
starají se o naše žaludky, pořádek a pěkné 
prostředí. 
O tom, jak škola pracuje a co vše nabízí svým 
žákům, jste si mohli přečíst v prosincovém vydání 
zpravodaje. Ve svém příspěvku bych chtěla struč-
ně představit svoji vizi školy. Moje záměry nejsou 
myslím nijak převratné, neboť chtějí navázat na 
tradice školy a co nejlépe využít potenciálu jejích 
žáků a pedagogů. Mým cílem je 

zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny žáky, • 
v rámci školního vzdělávacího programu se • 
zaměřit na všeobecnou profilaci školy,
uplatňováním vhodných metod a forem prá-• 
ce vést k všestrannému rozvoji osobnosti 
žáků, 
pokračovat v kvalitní péči o žáky se speci-• 
álními vzdělávacími potřebami s postupným 
uplatněním modelu inkluzívního vzdělávání, 
budovat otevřenou školu založenou na part-• 

nerství se zřizovatelem, rodiči, školskou 
radou, střední hotelovou školou a dalšími 
institucemi, 
prostřednictvím projektů a ve spolupráci • 
se zřizovatelem získávat finanční prostřed-
ky na zlepšení materiálních podmínek školy 
a další zkvalitnění výuky.

Smyslem inkluzívního vzdělávání, který považuji 
za optimální, je rozvíjení kultury školy vycházející 
z uspořádání běžné školy, která bezezbytku napl-
ňuje rovné příležitosti, sociální soudržnost a nabízí 
všestrannou podporu ve vyučování všem dětem 
bez ohledu na jejich individuální rozdíly tak, aby 
byl maximálně rozvíjen jejich vzdělávací potenciál. 
Lidově řečeno bych chtěla žákům vytvořit příznivé 
prostředí a podmínky (materiální i personální), 
aby dosahovali co nejlepších výsledků, ať již ve 
třídách běžných, či tzv. dyslektických. Věřím, 
že každé dítě má nějaký druh nadání či talentu, 
který by škola měla soustavně rozvíjet zejména 
ve výuce, případně prostřednictvím volnočaso-
vých aktivit. Vhodnou kombinací prověřených 
metod s moderními trendy ať již technickými 
nebo výukovými, chci maximálně podporovat 
motivaci žáků, zajímavost vyučování a přispět 
také k dobrému pracovnímu a sociálnímu klimatu 

a prevenci negativních jevů.
Vím, že mě čeká dlouhá cesta, na níž asi potkám 
nejednu nástrahu, přírodní úkaz nebo nehodu, 
ale pevně věřím, že svou prací školu nikdy ne-
dovedu na slepou kolej. Mám ráda děti a pro 
všechny v této škole chci to nejlepší, vážím si 
práce všech, kteří dobře pracují, a vždy budu 
otevřená čestné a věcné diskusi se všemi part-
nery. Nepřišla jsem bourat, ale v dobrém slova 
smyslu budovat. Proto jsou zcela nepravdivé 
„zaručené“ informace o tom, že já či zřizovatel 
chceme zrušit školu nebo třídy v ní.
Mám za sebou dva týdny poznávání – žáků, 
zaměstnanců a také rodičů. A mohu vás ujistit, 
že škola funguje, že ve vedení promýšlíme další 
možnosti zlepšování všech stránek školy, že 
už v hlavách některých osvědčených pedago-
žek klíčí nápady na důstojné oslavy letošního 
třicetiletého jubilea naší školy, že se usilovně 
připravujeme na blížící se zápis žáčků do 1. třídy 
a že se na ně i na jejich rodiče v pátek a sobotu 
moc těšíme. 

Mgr. Lenka Špačková, ředitelka 
Základní školy, Brno, Bosonožská 9
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první noc. Hned záhy se 
našel dobrodinec, které-
ho zřejmě nějaké vnitřní 
hlasy donutily k tomu, 
aby dokonale zdemolo-
val nápis u úřední desky. 
A takových případů bych 
mohl uvést mnohem 
více. Poničené lavičky, 

posprejované omítky, odpadkové 
koše…  Jako kdyby cokoliv nového 
a pěkného někoho systematicky 
dráždilo a ihned to musel poničit. 
Člověka pak napadnou různé 
myšlenky – ta nejpalčivější je, 
zda vůbec má smysl něco no-
vého dělat, když to pak nevydrží 
ani týden. 
Abych však přeladil na pozitivní 
notu – já pořád věřím, že to smysl 
má. Že většina slušných lidí si 
přeje, aby naše čtvrť fungova-
la a byla hezká. Věřím, že tato 
většina nechce, aby každá věc, 
která s mnohdy obrovským úsilím 
spousty zainteresovaných vznikne, 
nebyla vzápětí poničena těmi, 
kteří v životě nic prospěšného 
nevykonali. 

Váš starosta
Vladan Krásný

Uzávěrka příštího čísla je 18. 2. 2011

Naše čtvrť v období vánočních 
svátků letos opět prožila řadu akcí, 
které se již staly dobrou vánoční 
tradicí. Vše vypuklo již začátkem 
prosince rozsvěcením vánočního 
stromku, o kterém jsme informovali 
v minulém čísle. 
Na Boží Hod pak následoval velko-
lepý Živý Betlém, pořádaný farností 
u kostela sv. Jana Nepomuckého. 
Na jeden den tak tak v Lískovci 
ožily klasické biblické postavy, vše 
pak podbarvil božíhodový koncert 
dětského pěveckého sboru Zvonky 
(o kterém podrobněji informujeme 
na jiném místě Zpravodaje). Akce 
se zúčastnilo vedení radnice v čele 
s panem starostou Krásným a s mís-
tostarostou Dvořáčkem.
Chybět samozřejmě nemohl ani 
tradiční novoroční ohňostroj, pořá-
daný tentokrát v pondělí 3. ledna. 
Drtivá většina starolískoveckých 
občanů se již navrátila z horských 
dovolených, účast proto byla hojná. 
Chybět samozřejmě nemohl tradiční 
svařáček (pro menší byl zajištěn 
čaj). Samotný ohňostroj trval něco 
málo přes čtvrt hodiny, výsledný 
efekt byl doplněn skvělou hudbou 

Starý Lískovec opět zažil 
nezapomenutelné svátky

(na motivy Carmen), která byla 
s ohňostrojem nádherně sladěná 
a synchronizovaná. 

Martin Lísal
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Vernisáž výstavy „Němí svědci našeho mládí“ V DPS Mikuláškově náměstí

Kanalizace ve staré zástavbě

Co se děje
v únoru:

15. 2. 2011 – 18.00 hod.
Přednáška ředitele Zoo Brno 
MVDr. Martina Hovorky, PhD 
v pavilonu Anthropos na téma 
„Taiwan“. 

Jinak Zoologická zahrada 
města Brna, U Zoologické 
zahrady 46, 635 00 Brno - 
www.zoobrno.cz, listopad až 
únor otevřeno 9–16 hod. 

S nápadem uspořádat výstavu před-
mětů, které byly běžnou součástí 
českých domácností v 60. a 70. 
letech minulého století a obklo-
povaly klienty domova pro seniory 
v době jejich mládí a produktivního 
života, přišli zaměstnanci DSM již 
na začátku roku 2010. Inspirovala 
je k tomu odborná konference po-
jednávající o reminiscenční terapii 
neboli aktivizaci seniorů pomocí 
příjemných vzpomínek. Chtěli si 
tuto metodu motivace vyzkoušet 
v praxi, proto do domova přinesli 
pár starých předmětů, o kterých 
si s klienty povídali. Byli nesmírně 
překvapeni, jak metoda funguje, a to 
i na seniory s demencemi, včetně 
Alzheimerovy choroby. S rostou-
cím nadšením nosili další a další 
předměty a najednou jim bylo líto 
předměty zase uschovat do krabic 
a nechat na ně prášit. Rozhodli 
se proto uspořádat výstavu, jejíž 
exponáty by se staly základem trvalé 
expozice historických artefaktů 
v moderních prostorách zařízení. 
O výběr exponátů a jejich citlivé 
zakomponování do prostor domova 
požádali lidi nadmíru povolané. Role 
výtvarných poradců výstavy se ujali 
obyvatelka domova - akademická 
malířka paní Inez Tuschnerová a její 
kamarád - známý brněnský grafik 
pan František Borovec.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 
9. prosince. Pozvány byly i vý-
znamné osobnosti brněnského 
politického a kulturního života. 
Nejváženějším hostem byla ná-
městkyně brněnského primátora 
Ing. Jana Bohuňovská, společnost 
jí dělal starolískovecký starosta pan 
Vladan Krásný. Přítomné uvítala ře-
ditelka domova RNDr. Mgr. Helena 
Valkounová stylově oblečená do 
šatů „alá Pavlína Filipovská“. Po-
hovořila o smyslu a poslání výstavy 

a poté již mluvené slovo zpestřil 
bohatý kulturní program. Velké 
ovace sklidili žáci dramatického 
oboru brněnské konzervatoře 
s písní „Včera neděle byla“. Tu si 
s nimi zazpívali i klienti domova 
a pozvaní hosté. 
Po slavnostním zahájení následovala 
prohlídka vystavených exponátů. Ty 
výtvarní poradci rozčlenili do čtyř 
tematických skupin: domácnost, 
pracovní kout, volný čas a přesahy 
doby (grafiky, art protisy, kostýmní 

návrhy). Všichni ocenili, že se poda-
řilo zakomponovat staré předměty 
do nových prostor domova s velkou 
dávkou uměleckého cítění. Na závěr 
se mohli návštěvníci osobně setkat 
s realizátory výstavy a podělit se 
s nimi o své dojmy.  
Výstava „Němí svědci našeho mládí“ 
zahájila v Domově pro seniory na 
Mikuláškově náměstí společensky 
velmi plodné a na akce bohaté ob-
dobí, které by se dalo směle nazvat 
„kulturní advent seniorů“. 

Vážení a milí spoluobčané,
dříve než vás seznámím s aktuální 
novinkou, která se chystá v naší 
městské části, dovolte mi, abych 
vám ještě jednou popřál do nové-
ho roku vše dobré, pevné zdraví 
a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů.
Konec roku 2010 přinesl pro naše 
občany staré zástavby velmi potě-
šující zprávu. A tou je již mnoho 
let očekávaná a také slibovaná 
realizace akce oddílného kanali-
začního systému. Dříve ale, než 
vás seznámím s podrobnostmi této 
akce, dovolil bych si učinit malou 
rekapitulaci. 
Do historie se moc vracet nebudu. 
Je všeobecně známo, že zhruba 
před deseti lety byl na akci vydán 
územní souhlas, jehož platnost 
pro nečinnost následně vypršela. 
Vrátím se pouze o zhruba čtyři 
roky zpátky, kdy se problematika 
kanalizace začala po naší intervenci 
opět řešit. Akce byla znovu vypro-
jektována. Nový projekt zahrnuje 
mimo jiné i kompletní rekonstruk-
ci všech dotčených komunikací. 
Projekční činnost byla dokončena 
někdy v roce 2008. V roce 2009 
bylo zažádáno o stavební povolení, 
které bylo následně v polovině to-
hoto roku vydáno. Zbývalo zajistit 

„pouze“ to poslední a tím 
byly finance na samotnou 
realizaci akce. Znovu na 
tomto místě připomínám, 
že z důvodu finanční ná-
ročnosti a majetkových 
poměrů nemůže být akce 
oddílného kanalizační-
ho systému realizována 
z úrovně městské části, 
ale z úrovně města Brna. Město 
Brno nakonec finanční zdroje se-
hnalo, a tak byla v polovině roku 
2010 vyhlášena soutěž o veřejnou 
zakázku na realizaci výše uvedené 
stavby. Jako nejvhodnější byla vybrá-
na nabídka společnosti D.I.S., spol. 
s r.o., se kterou byla následně uza-
vřena smlouva na dodávku stavby. 
Koncem prosince roku 2010 bylo 
předáno staveniště a tím i oficiálně 
stavba zahájena. Fyzicky by měly být 
práce zahájeny počátkem března 
letošního roku. 
Současně naše radnice zahájila 
jednání s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. (BVaK), jakožto 
pověřeným správcem vodovodů 
a kanalizací v městě Brně a také 
koordinátorem stavby. Bylo do-
hodnuto, že budeme v předstihu 
informováni o přípravě a postupu 
prací. Všichni občané Starého 
Lískovce, kterých se stavba od-

dílného kanalizačního 
systému dotkne, budou 
společností BVaK písem-
ně informováni o zahájení 
a koordinaci prací. Dále 
také bylo přislíbeno, že se 
uskuteční výrobní schůze 
s vámi, dotčenými obča-
ny, kde se dozvíte vše po-
třebné a kde budete moci 

položit projektantům i realizační 
firmě své dotazy. V současné době 
firma D.I.S. připravuje přesný har-
monogram prací, povolení k různým 
uzavírkám, povolení kácení dřevin (to 
se týká hlavně ulice Kroupova) a vše 
potřebné k zahájení této akce. 
Je nám všem jasné, že svým rozsa-
hem to nebude akce jednoduchá 
a bude vyžadovat mnoho trpělivosti 
a pochopení z řad nás, občanů 
Starého Lískovce, a také vstřícnost 
všech, kterých se budování kanali-
zace dotkne. Jsem ale přesvědčen, 
že obyvatelům staré zástavby naší 
městské části se blýská na lepší 
časy a konečný výsledek bude stát 
určitě za trochu toho omezení. Přeji 
vám všem mnoho krásných dní a ať 
ta zima již brzy skončí.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Poděkování 
koledníků
Ve dnech 1.–14. ledna se letos 
již tradičně konala v naší městské 
části Tříkrálová sbírka, pořádaná 
Charitou Česká republika. Le-
tos bylo v naší farnosti vybráno 
v hotovosti celkem 55769 Kč 
(23962 Kč ve Starém Lískovci 
a 31807 Kč v Bohunicích). To je 
nepochybně úctyhodná částka 
při vědomí, že pro malý počet 
skupinek koledníků mohl být 
osloven jen velmi malý zlomek 
občanů. Ze strany nás, účastníků 
koledování patří veliký dík všem, 
kteří se do sbírky zapojili svým 
příspěvkem. Je přitom dobré 
připomenout, že při koledování 
nejde jen o dosažení výtěžku, 
určeného především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně potřeb-
ným skupinám lidí. Jakkoliv se 
jedná o prvotní záměr, neméně 
důležitým je ovšem i rozměr 
vzájemného setkání. Děti, které 
koledování dobrovolně věnovali 
svůj čas a úsilí totiž občanům 
skrze své představení chtěli 
dopřát trochu radosti. Věřím 
že bylo hodně míst, kde se jim 
to podařilo.

Za koledníky Štěpán Šťastník
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Zápis do mateřských škol
Přihlášky do všech MŠ v naší městské části se budou vydávat a přijímat 
v těchto termínech.

Výdej přihlášek: 
25. ledna 2011 / 8.00–16.00 hod. 26. ledna  2011 / 8.00–16,00 hod.

Zápis dětí (příjem přihlášek): 5. února 2011 

Časové rozmezí příjmu přihlášek si určí jednotlivé MŠ individuálně (viz 
weby). K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Více informací o mateřských školách najdete na internetových strán-
kách MŠ:

www.msbos4.cz, www.mskosmonautu.unas.cz, www.mslabska.cz 
www.msoderska.nomi.cz, www.zspremyslovny.cz

Naši jubilanti, vítání občánků

Auerbecková Jana 
Balosova Eva 
Beránková Miroslava 
Bílá Marie 
Bílková Leopoldína 
Blatná Helena  
Böhmová Štěpánka 
Brejchová Anna 
Brzáková Bohumíra 
Cenková Svatava 
Čechová Vlasta 
Dostal Emil 
Dostál František 
Drahošová Štěpánka 
Drápalová Hedvika 
Dufková Blanka 
Dvořák Miloš 
Dvořáková Božena 
Fabiánek Zdeněk 
Foral Arnošt 
Fuksová Anna 
Hadaš František 
Havlena Miroslav 
Henková Ludmila 
Horňáková Zdeňka 
Hortová Anastázie 
Janečka Josef 
Jelínková Růžena  
Juranová Kamila 

Kačalová Hermína 
Kailer Karel 
Keprtová Marie 
Klementová Alenka 
Kolkopová Blanka 
Kos Miloslav 
Koukola Jiří 
Kovářová Božena 
Kozlová Marie 
Kremláčková Vlasta 
Kuncová Gertruda 
Lev Viktor 
Machálková Olga 
Malý Antonín 
Maruniaková Anna 
Mašek Teodor 
Menšík Josef 
Michel Milan 
Mrázková Jiřina 
Navrátilová Helena 
Nečasová Marie 
Nečasová Marie 
Němec Svatoboj 
Nikrmajer František 
Nohelová Drahomíra 
Nová Augusta 
Nová Augusta 
Nováčková Eva 
Obhlídal Zdeněk 

Opletal Alexej 
Pachl Jiří 
Pátek Aleš 
Pavlíček Adolf 
Pelikánová Ruth 
Pešková Gabriela 
Pfeiferová Anna 
Pilný Pavel 
Pláteníková Eva 
Polláková Květoslava 
Ptáčková Zdeňka 
Rašková Anna 
Roupcová Drahomíra 
Růžičková Eva 
Řehoř Antonín 
Staňková Milada 
Střelský Vladimír 
Svobodová Marie 
Synková Anna 
Škoudlín František 
Švábenský Slavoj 
Švéda Karel 
Tesař Jiří 
Tesářová Marie 
Tichovská Věra 
Zahradníček Jaroslav 
Zmeškal Zdeněk 

Jubilanti IV. čtvrtletí 2010

Mezi již tradiční akce v naší čtvrti 
patří samozřejmě vítání nových 
občánků, stejně jako důstojné 
gratulace těm, kteří se dožívají 
významného životního jubilea. 

Těm popřálo kompletní vedení 
radnice (reprezentované panem 
starostou Krásným a panem 
místostarostou Dvořáčkem) kon-
cem listopadu loňského roku. 

O pár dní později (konkrétně 
4. prosince) se pak uskutečnilo 
vítání přírůstků starolískovecké 
populace – dvaceti nových ob-
čánků naší čtvrti.
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To, že v současné době je inter-
net zcela běžným prostředkem 
pro šíření informací a navazování 
kontaktů, je naprosto neoddisku-
tovatelné. Internet využívá většina 
českých domácností, očekáváme 
jej v úřadech veřejné správy i ho-
telích, je zaveden do škol.  A co 
v domovech pro seniory? Tam se 
prozatím s internetem běžně setkáte 
pouze v kancelářích zaměstnanců. 
Domov pro seniory na Mikuláškově 
náměstí v Brně však představuje 
výjimku. Od prosince loňského 
roku zde mají možnost přístupu 
na internet i klienti a návštěvníci 
zařízení. S využitím vlastních PC, 
notebooků nebo mobilních tele-
fonů se mohou na internet připojit 
prostřednictvím interní bezdrátové 
sítě. A mohou se připojit nejen ve 
veřejných prostorách domova, ale 
i v soukromí klientských pokojů. 

Realizace této služby je součástí 
dlouhodobého strategického plánu 

Motto: „Vánoce, Vánoce –
  přicházejí po roce.
  Těšíme se, radujeme,
  koledy si notujeme.“

A kdo se na Vánoce nejvíce těší? 
Přece naše děti! A ty, které chodí do 
mateřských škol si Vánoce užívaly 
už od počátku prosince.
Se svými učitelkami a panem uči-
telem zpívaly písničky o zvířátkách 
v zimě, o Mikuláši i o čertech. Kres-
lily, malovaly, vytvářely přáníčka 
a dárečky, vystřihovaly sněhové 
vločky z papíru, kterými pak ozdobily 
své třídy a školu.
V Mateřské škole na Labské ulici 
vánoční oslavy s tou pravou vánoční  
náladou nebraly konce.
Na naší školní zahradě máme krásný 
urostlý vysoký smrk, který se v zim-
ním období promění v náš vánoční 
strom. Každým rokem u něj zaha-
jujeme adventní čas, který přináší 
tu pravou předvánoční atmosféru 
a také zimní radovánky. U stromu 
děti zpívají, promění se v koledníky 
a strom se jim odmění tím, že se 
krásně rozsvítí a spolu s ním zazáří 
barevnými světýlky i celá školička. 
Vše se s ním rozzáří a nejvíc dětská 
očička.
Od této chvíle na děti čeká nejedno 
překvapení. Do MŠ za nimi přichází 
Mikuláš s rozverným čertem a pl-
nou nůší dobrot pro hodné děti 
– a to jsou vždy všechny. A kdyby 
se – čistě náhodou – našlo nějaké 
„zlobívé“, tak ho schová v náruči 
paní učitelka, která před čertem 
každého ochrání.
Také žáci dramatického kroužku ZŠ 
Vedlejší, pro své malé kamarády, 
každý rok připravují mikulášskou 
nadílku. Tentokrát si připravili příběh 
s tanečním vystoupením „Přišel 

k nám Mikuláš“. Za jejich krásné 
představení jim moc děkujeme.
Dalším překvapením bylo rozsvěco-
vání vánočního stromu na ulici Oso-
vé, kam nás i ostatní děti z mateř-
ských škol naší MČ pozvali zástupci 
MČ Starý Lískovec v čele s panem 
starostou Vladanem Krásným a mís-
tostarostou Jiřím Dvořáčkem. Přišel 
i Mikuláš se svým pomocníkem 
andělem a za nimi přispěchal i čert 
s rezavým řetězem a velkým pytlem 
na ty dětské neplechy. Ten však 
odešel s prázdnou, ale zato děti si 
odnášely sladkosti a čokoládový 
adventní kalendář. Příjemnou chvíli 
u rozsvíceného vánočního stromu 
obohatili svým zpěvem koled žáci ZŠ 
Labská ze souboru Zvonky. Nakonec 
jsme si všichni zazpívali vánoční 
koledy s kytarovým doprovodem 
pana starosty.
To poslední překvapení před vánoč-
ními prázdninami připravily samotné 
děti se svými učitelkami pro své 
rodiče. Krásná vánoční pásma plná 
říkadel, veršů a vánočních koled, 
dramatizace pohádky „Křemílek 
s Vochomůrkou a zvířátka v zimě“, 
dramatizace příběhu „Za betlém-
skou hvězdou“ i tvořivé vánoční 
posezení s rodiči, kde si společně 
s dětmi zhotovili svícny z červených 
jablíček, připomněli si vánoční zvyky 
se vzájemným si popřáním všeho 
dobrého, ukončila v naší mateřské 
škole rok 2010.
Do nového roku 2011 přejeme všem 
dětem, rodičům, prarodičům, tetám 
i strýčkům, prostě všem lidem hodně 
štěstí, radosti a zdraví.

Děti a zaměstnanci 
Mateřské školy, Brno, Labská 7 

     
Zdeňka Pevná, učitelka MŠ

Bez internetu „ani ránu“ Jak jsme se loučili s rokem 2010

vedení DSM. To, vedle odborné 
ošetřovatelské péče, citlivě vnímá 
i potřebu hledat prostředky umož-
ňující sociální integraci seniorů. 
K zajištění vytčeného cíle zvolilo 
moderní způsob navazování kontak-
tů klientů domova s okolím, a sice 
internet. Domov touto službou nejen 
rozšířil alternativy možné komunika-
ce seniorů s rodinami či přáteli, ale 
nepochybně přispěl i k možnému 
sebevzdělávání, poučení a zvýše-
ní informovanosti svých obyvatel. 
Přesto, že mezi současnými klienty 
DSM je uživatelů internetu jen ně-
kolik, dá se očekávat, že ve velice 
blízké budoucnosti budou i obyva-
telé domovů pro seniory internet 
používat naprosto běžně. Vedení 
DSM se tak na tento očekávaný 
a zcela legitimní požadavek senior-
ské klientely připravilo s patřičným 
předstihem.

RNDr. Mgr. Helena Valkounová, 
ředitelka DSM

ANEB PROČ ZAVÁDĚT INTERNET I DO DOMOVŮ PRO SENIORY

Dne 25.12. 2010 už potřetí zazářily 
děti dětského sboru „Zpěváček 
a Zvonky“ při ZŠ Labská v Brně-
Starém Lískovci pod vedením paní 
učitelky Mgr. Kamily Horáčkové, jak 
zněl nápěvek jedné z vánočních 
písní „Hvězda zářila…“ v kostele sv. 
Jana Nepomuckého v Brně-Starém 
Lískovci. Na Boží hod vánoční se 
odpoledne rozezněly nádherné ko-
ledy a písně tohoto dětského sboru. 
Jedinečná atmosféra byla podtržena 
zaplněným prostorem svatostánku 
za účasti významných osobnosti 
z ÚMČ Brno-Starý Lískovec, a to  
starostou Vladanem Krásným, pod 
jehož záštitou se tato akce konala, 
místostarostou Mgr. Jiřím Dvořáč-
kem, panem ředitelem ZŠ Labská 
Mgr. Lubomírem Strnadem i ně-
kterými pedagogickými pracovníky 
a zejména panem farářem tohoto 
kostela otcem Pavlem Opatřilem. 

Na závěr si všichni společně za-
zpívali s panem starostou známé 
vánoční koledy.
Touto cestou mám možnost po-
hlédnout tři roky zpět na úspěchy 
dětského sboru „Zpěváček a Zvon-
ky“ a přiblížit Vám, co všechno pod 
vedením paní Mgr. Horáčkové děti 

dokázaly a kde všude vystupovaly. 
Měla jsem jedinečnou příležitost tuto 
atmosféru přímo prožít a teď se o ni 
s Vámi podělit. Když vzpomenu na 
rok 2008 až 2010, kdy tento sbor 
vystupoval v Brně na Vánočních tr-
zích na nám. Svobody, Zelném trhu, 
Brněnském veletrhu, naladil určitě 

hodně lidi do příjemné adventní ná-
lady. Nesmíme zapomenout na velký 
úspěch zahraničního vystoupení 
na Vánočních trzích na Slovensku 
v hlavním městě Bratislavě, kde tito 
zpěváčci roztleskali celé náměstí. 
V roce 2009 vedle už tradičních 
vánočních vystoupení v Brně čekala  
sbor velká pocta, kdy byli vybráni 
mezi dvanáct sborů, které zpívaly 
v Praze na Staroměstském náměstí, 
kde si vedli znamenitě. K nejú-
spěšnějším vánočním písním určitě 
patřila „Zabíjačka“, kdy roztleskali 
Staroměstské náměstí zaplněné 
v podvečer i zahraničními turisty.
Na závěr bych chtěla poděkovat 
paní učitelce Mgr. Horáčkové za 
trpělivou, houževnatou, vynikající 
práci a popřát i dětem tohoto sboru 
do Nového roku 2011 a dalších let 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 

Ing. Eva Kotršová

Pěvecký sbor ZŠ Labská  „Zpěváček a Zvonky“ opět zazářil jako hvězda
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Studio dramatické výchovy 
Labyrint, Švermova 19, Brno

PROGRAM NA LEDEN
Cestovatelský večer: Írán - Cesta za šírázskou růží

Přednáší Jaroslav Stohl
13. ledna 2011  •  18.00 - 20.00 hod.
Putování velmi zajímavou zemí, pro mnohé stále zemí tajemnou. Podma-
nivou zemí krásných hor, vodopádů či pouští, zemí plnou mešit a paláců. 
Putování zemí dýchající bohatou historií, zemí srdečných a přívětivých lidí.
Vstupné dobrovolné

Otevřená dílna: Výroba mýdla 
20. ledna 2011  •  15.00 - 16.30 hod.
Můžete vytvořit dárky pro své blízké, nebo si jednoduše vyrobit voňavé 
mýdlo, které je vždy po ruce. Pokud máte nějaké okvětní plátky, můžete 
si je přinést s sebou.
Na dílnu je třeba se přihlásit na kontaktu: SDV Labyrint, tel. kancelář: 
547354383, Olga Batrakova, email: ob_wise@rocketmail.com
Cena: 50 Kč

Tak jako každý rok připravili rodiče žáků naší školy ve spolupráci s HC 
KOMETA několik hokejových turnajů. O turnaji E.ON Hockey Cup 2010 
se již psalo v celostátním tisku.
Velmi úspěšný byl též turnaj pro žáky 7. a 8. hokejové třídy, který se konal 
jako 8. ročník Memoriálu dr. Martina Strnada ve dnech 26. a 27. prosince 
2010 v halách za Lužánkami. Sešla se zde špičková družstva z celé ČR. 
V turnaji zvítězilo družstvo HC Třinec, naše omladěné  družstvo skončilo 
na 4. místě. Turnaje se zúčastnil a ceny předával i starosta naší MČ pan 
Vladan Krásný.
Poděkování patří obětavým rodičům a sponzorům za vzornou organizaci 
turnaje. Chlapci mohli tak aktivně a smysluplně využít části vánočního 
volna.
 Lubomír Strnad, ředitel školy

Hokejové vánoce žáků ZŠ Labská Již 90 let s Vámi

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
v roce 2011 slaví 90 let od svého 
založení. I v tomto věku je energic-
kou, ale současně chytrou a vlídnou 
dámou. Díky lidem, kteří v ní pracují, 
je stále moderní a plná nových nápa-
dů. Naše narozeniny chceme spolu 
s Vámi – čtenáři a návštěvníky (ať již 
stávajícími nebo budoucími) slavit 
celý rok, a to především v podobě 
zajímavých novinek ve službách.

Svoji devadesátiletou historii zapo-
čala knihovna psát 1. 2. 1921. Za 
dobu své existence zažila chvíle 
chmurné i veselé, ale i přes mno-
há úskalí se stala druhou největší 
veřejnou knihovnou v ČR, získala 
četná ocenění a je trvalou součástí 
brněnského kulturního, vzdělávací-
ho a společenského prostředí. 

V posledním desetiletí se významně 
rozvíjela síť poboček, jak z hlediska 
kvality - poskytování služeb v auto-
matizovaném systému, využívání 
internetu a dalších nově vznikajících 
informačních zdrojů, tak z hlediska 
technického – nové prostory, vy-
bavení a rekonstrukce.

Nejrozsáhlejší rekonstrukcí byla 
komplexní obnova historického 
Schrattenbachova paláce, který je 
sídlem ústřední knihovny. Znovuo-
tevření se uskutečnilo v listopadu 
2001 a to je další důvod k rekapi-
tulaci činnosti i k připomenutí této 
události.

Připravované akce a nabídku nových 
služeb knihovna zabalila do dárko-
vých balíčků a od února do listopa-
du bude s vámi jeden po druhém 
rozbalovat. V únoru se tak můžete 
těšit na soutěžní kvíz, výstavu „Již 90 
let s Vámi“, jež představí co vše se 
v historii knihovny událo, a v týdnu 

od 14. do 20. 2. budeme nabízet 
roční registraci zdarma. Březnový 
balíček přinese například e-knihy 
a čtečky elektronických knih a pro 
teenegery fotografický workshop „To 
by se Mahen divil“ o tom, kam by 
Mahena v současnosti pozvali. 

V květnu nahlédneme prostřednic-
tvím Koncertu ve tmě pod hvězd-
nou oblohou do světa nevidomých 
a na pobočce v Maloměřicích při 
zahradní slavnosti bude vysazen 
strom „Mahenovník“. Říjnový balíček 
otevře dveře do „knihovní kuchyně“ 
a budete tak moci nahlédnout do zá-
kulisí fungování knihovny a nabídne 
také nového průvodce po službách 
„Den v knihovně“. Při listopadovém 
výročí 10 let od otevření zrekonstru-
ovaného Schrattenbachova paláce 
nás bude v průzkumu zejména 
zajímat vaše spokojenost s našimi 
službami.

V balíčcích není ještě zabaleno vše, 
co vám chce knihovna nabídnout. 
Malým čtenářům a jejich rodičům 
připravuje k půjčování tématické 
kufříky, speciální program čeká 
držitele Rodinných a Senior pasů, 
plánujeme připravovat knihy do 
košíku dle individuální objednáv-
ky, osvědčené kurzy pro seniory 
(trénování paměti, digitální foto) 
a mnohé další. Velkým hitem bude 
vydání turistické známky pro his-
torický Schrattenbachův palác, 
jako turisticky zajímavého místa, 
což jistě ocení sběratelé těchto 
suvenýrů.

Srdečně vás zveme k oslavám na-
šeho významného výročí a těšíme 
se na setkání s vámi při našich ak-
cích i využívání nabízených služeb. 
Aktuální podrobnosti najdete vždy 
v bulletinu a na www.kjm.cz.

KJM Brno, pobočka Kurská, 
Starý Lískovec

Vás srdečně zve na

-  výstavu fotografií Taťány Slavíkové a Jiřího Šopfa
Místa, kde pobýval Buddha

od 9. 2. do 14. 3. 2011 ve výpůjční době knihovny

- přednášku  doc. PhDr. Jiřího Sedláka, CSc.
Humoristé USA a Kanady

1. února v 10.00 hod.

I v letošním roce zůstávají registrační poplatky ve stejné výši:
děti do 15 let 50 Kč, důchodci a studenti 100 Kč, dospělí 200 Kč, senioři 
na 75 let a držitelé průkazů ZTP zdarma. Poskytujeme slevy na rodinné 
pasy a nově i na senior pasy.

NOVÉ KNIHY NA NAŠÍ POBOČCE:
romány: 
Ahern: Vzpomínky na zítřek, Roberts: Sen v bílém, Holcová: Romance na 
tři doby, Ježková, Kocábová, Nesvadbová: Tři maminky a tatínek,  Palmer: 
Druhý názor, Vondruška: Apage Satanas!, Kriseová: Necestou slečny H. 
a dnešní Afrikou,  Cook: Zákrok, King: Pod kupolí, Kepler: Hypnotizér, 
Sansom: Zjevení,  Monyová: Dvacet deka lásky, Kubátová: Převozníci, 
Váňová: Kukaččí mládě , Urbaníková: Svět je mi dlužný, Whitton: Levan-
dulová princezna

naučná literatura: 
Prekopová: I rodiče by měli dělat chyby, Halík: Divadlo pro anděly, Cherish: 
Můj táta, velitel Osvětimi, Fédorovski: Carevny širé Rusi, Vašíček: Italské 
záhady, Toušlová: Toulavá kamera 11,  

pro děti: 
Tomáš a jeho přátelé, Zvědavá ovečka Molly, Štaflík a špagetka  
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V roce 2010 jsme se zúčastnili 
48 soutěží. Umístění na těchto 
soutěžích bylo různé. 23x jsme 
stáli na stupních vítězů a dalších 14 
umístění do 10.místa. V některých 
případech nebyl požární útok dokon-
čen z důvodu poruchy na požárním 
stroji nebo prasklé hadice, či vinou 
selhání lidského faktoru. 
Jsme pravidelnými účastníky Okres-
ního kola Brna–města a několika-
násobnými mistry Brna i pro rok 
2010. Za soutěžemi a na tréninky 
jsme najeli téměř osm tisíc kilo-
metrů. Účastníme se  Extraligy, 
Žďárské a Blanenské ligy a zá-
vodů na Vyškovsku, Znojemsku, 
Třebíčsku a Brněnsku. Zvítězili 
jsme na nejprestižnějších závodech 
v Telči (noční). Dále jsme první 
místo obsadili v Dolních Loučkách 
a ve finále získali do držení pohár 
Hejtmana Jihomoravského kraje, 
Velešovicích, Hostěrádkách-Rešově 
(noční), Husovicích, Šaraticích na 
denní i noční soutěži, Hostěradicích 
(noční), Střelicích také 2x na po-
hárovce a osmě, Katově, Miroslavi, 
Herolticích a Kuřimi. Stříbrnou 
příčku jsme obsadili v Moutnicích, 
Šošůvce, Ocmanicích a Bohunicích, 
bronz jsme brali na krajském kole 
v Blansku. Celkově jsme zvítězili 
v Osmacupu a páté místo získali 
ve žďárské lize.
Organizovali jsme 4.ročník atletické 
soutěže zaměřené na jednu z dis-
ciplín požárního sportu - 100 m 

Ohlédnutí za uplynulou sezonou SDH Starý Lískovec

Po uplynulém roce, se o slovo ve 
Starém Lískovci opět přihlásil tra-
diční a velice oblíbený Mikulášský 
turnaj v malé kopané, který 
již jedenáctým rokem pořádá 
místní jednota Orel Starý 
Lískovec.
Dvoudenní turnaj zahájili na 
ZŠ Bosonožské podle tradi-
ce v sobotní dopoledne mladí 
fotbalisti do 15 let. Favoritem 
letošního ročníku se stali 
hráči reprezentující ZŠ El. 
Přemyslovny, kteří v dvou-
kolovém systému turnaje 
předvedli nejvíce fotbalového 
umu a zaslouženě se radovali 
z celkového vítězství. Druhé 
místo si vybojoval Orel Obřa-
ny a na bronzové příčce se 
umístila ZŠ Labská.
Také v neděli 5/12 opět 
ožila ZŠ Bosonožská fot-
balem, neboť se zde konal 
prestižní turnaj mužů – Ti-
psport Pepíno Cup. Turnaje 
se zúčastnilo 10 týmů, které 
byly rozlosovány do dvou zá-
kladních skupin, ze kterých 
první dva celky postupovaly 

Mikulášský turnaj v sálové kopané

Vepřové s jablky

Ingredience:
500 g vepřové kýty nakrájené 
na deset kousků, 1 lžíce hladké 
mouky, 2 lžíce olivového oleje, 
1 cibule jemně nakrájená, 1 velké 
jablko,oloupané a zbavené jádřin-
ce, na plátky, 300 ml zeleninového 
vývaru, 2 bobkové listy, 1 lžíce 
hrubozrnné hořčice, 2 lžíce pe-
trželové nati, nakrájené najemno, 
sůl a pepř na dochucení

Jak dlouho?
Doba přípravy: 25 minut• 
Vaření: 15 minut• 

Příprava jídla:
Osolené maso obalte v mouce 
a pak osmahněte na 1 lžíci roz-
páleného oleje. Vyjměte z pánve 
a nechte stranou. Přilijte zbylý 
olej a opečte na něm cibuli, aby 
zesklovatěla. Do pánve přidejte 
jablko a opékejte je, až lehce 
zhnědne. Přilijte vývar a důkladně 
v něm rozpusťte všechny pří-
pečky z předchozího opékání.
Do směsi vraťte maso, přidejte 
bobkové listy a hořčici. Nechte 
probublávat asi čtvrt hodiny; po-
kud by se vám zdálo, že se šťáva 
příliš vyvařuje, můžete podle 
potřeby přilít trochu vody. Hotové 
jídlo posypte petrželovou natí.
Podávejte s vařenými brambo-
rami.

Gourmet

do semifinále. Hlavními aspiranty 
na celkové prvenství se stali od 
úvodních zápasů zejména domácí 

s překážkami - „STOVKY V BRNĚ“ 
(54 žen a 82 mužů) v areálu ZŠ 
Horníkova v Líšni. A v neposlední 
řadě již několik let pořádáme 2x 
ročně schůze Extraligy ČR v PÚ 
jejímiž jsme zakládajícími členy.
Aktuální informace o činnosti sboru 
a výsledkový servis i s videi najdete na 
www.sdhstaryliskovec-sport.xf.cz

Vize do roku 2011: 
účast na Městském kole, kde • 
chceme obhájit 1. místo a tím 
postoupit do krajského kola 
a tam chceme  co nejlépe re-
prezentovat město Brno
účast ve většině závodů Extra-• 
ligy
organizace 5.ročníku „Stovek • 
v Brně“

pořádání soutěže pro žáky i do-• 
spělé při Pyrosu 2011 na BVV
zúčastnit se tradičních soutěží • 
v blízkém i dalekém okolí.
zakoupit prostředky na chod • 
soutěžního družstva: hadice, 
savice, rozdělovač, požární 
stříkačka PS12 (náhradní díly), 
proudnice. Vybavení pro spor-
tovní činnost, včetně oděvů pro 
požární sport (dle pravidel po-
žárního sportu).
oslovení možných sponzorů• 

Všem spoluobčanům a našim 
příznivcům přejeme v Novém roce 
2011 mnoho zdraví, štěstí a poho-
dy SDH Starý Lískovec - SPORT.

Výbor SDH

hráči Pepína a Orel Bohunice. Tyto 
týmy také bez větších problémů 
zvítězily v základních skupinách 

a úspěšně prošly i semifi-
nalovým duelem. Finálový 
souboj pak přinesl drama-
tickou podívanou v podání 
fotbalistů Pepína a Bohunic, 
která skončila nerozhodným 
výsledkem 3:3. O celkovém 
vítězi tak rozhodovaly pokutové 
kopy, v nichž měli pevnější 
nervy a přesnější mušku  hráči 
z Bohunic, kteří tak mohli začít 
oslavovat turnajové vítězství. 
Důvod k radosti nakonec měli 
i poražení finalisté, neboť po-
hár pro nejlepšího střelce 
turnaje získal hráč hájící barvy 
Pepína - Marek Hrabálek, 
který zatížil konta soupeřů 17 
brankami. Také o třetím místě 
se rozhodovalo až v penal-
tovém rozstřelu, ze kterého 
vyšel vítězně tým Čutálisti. Na 
nepopulární čtvrté pozici se 
umístil Orel Obřany.  
Naopak mnoho důvodů k rado-
sti tentokrát neměla  pořádající  
orelská jednota Starý Lískovec 

neboť oba její zástupci se nedoká-
zali po nadějném vstupu do turnaje 
probojovat ze základní skupiny.
Závěrečné slovo bude poděkováním 
orelské jednotě Starý Lískovec, 
která tuto významnou akci zorga-
nizovala a připravila snad všem 
účastníkům příjemný sportovní 
víkend. Poděkování míří také na ZŠ 
Bosonožskou, která  nám každo-
ročně poskytuje své zázemí. Proto 
doufáme, že i v příštím roce, všichni 
přijmete pozvání na další ročník 
Mikulášského turnaje.

Stanislav Plechl 
Orel Starý Lískovec
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Již dvacet let využívají rodiče s dětmi i dospělí 
pacienti služeb Centra dětských odborných 
zdravotnických služeb Brno, p.o. (CDOZS). 
Zřizovatelem tohoto nestátního zdravot-
nického zařízení je  Statutární město Brno 
a jako jeho příspěvková organizace vzniklo 
CDOZS l.1.1991.  Kromě polikliniky „Bílý dům“ 
na Žerotínově náměstí provozuje CDOZS také 
Dětské rehabilitační centrum na ul. Kyjevská, 
Logopedický stacionář na ul. Synkova v Líšni 
a pro zdravé děti do 3 let věku zajišťuje péči 
v jeslích na ulici Stamicova, Fügnerova a Fr. 
Skaunicové.
V poliklinice „Bílý dům“ je poskytovaná speci-
alizovaná ambulantní zdravotní péče, a to nejen 
dětem - jak je uvedeno v názvu zařízení, ale 
doplňkově i pacientům dospělým. Poliklinika 
je se svými 46 specializovanými ambulancemi 
a odbornými pracovišti (včetně pracoviště radi-
odiagnosticky, hematologické a biochemické 
laboratoře, pracoviště domácí péče a činnosti 
sociální pracovnice) největším dětským sdru-
ženým ambulantním zařízením v městě Brně. 
V poliklinice je ročně v jednotlivých ambulancích 
poskytnuta péče cca 80 tis. pacientům. Velkou 
výhodou polikliniky je její umístění v centru Brna, 
s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. 
Ve dvorním traktu budovy je parkoviště, určené 
především imobilním pacientům.

Začátky vzniku polikliniky nebyly lehké. 
Poliklinika vznikala v prostorách, které dříve 
sloužily jako kanceláře a postupná přeměna 
těchto prostor v ordinace lékařů, odborná 
pracoviště a čekárny pro pacienty byla velmi 
náročná. V prvním desetiletí existence zařízení 

se optimalizoval rozsah služeb, které CDOZS 
poskytuje, vytvořila se stabilní klientela a orga-
nizace našla pevné místo v síti zdravotnických 
zařízení v městě Brně. 
V druhém desetiletí své činnosti se organizace 
zaměřila na ekonomickou stabilizaci a zkva-
litňování poskytovaných služeb, kultivaci 
a zpříjemňování prostředí ve všech svých 
zařízeních.
V posledních 8 letech organizace hospodaří 
s kladným výsledkem. 
V poliklinice „Bílý dům“ byly provedeny velké 
opravy. Proběhla například oprava střechy, do-
stavba evakuačního výtahu a rekonstrukce 
dvou původních výtahů. Z vlastních finančních 
prostředků organizace byly v letošním roce 
dokončeny opravy sociálních zařízení ve 
všech podlažích budovy a dále byla provedena 
oprava elektroinstalace, včetně výměny 
podhledů v chodbě ve 4.NP a byla prove-
dena výměna požárních dveří. Průběžně se 
doplňuje a obnovuje zdravotnická technika.

Současně se zkvalitňováním poskytovaných 
odborných služeb jsme se zaměřili na zpří-
jemňování prostředí pro návštěvníky i zaměst-
nance polikliniky. Všechny ordinace a čekárny 
polikliniky byly vybaveny novým nábytkem 
a vybavením. 
Rozlehlá, dříve neútulná vstupní hala poliklini-
ky se proměnila v příjemné místo pro maminky 
s dětmi a další návštěvníky polikliniky. Barevné 
dětské hrací koutky s hračkami, boxy na kočárky, 
přebalovací pulty, tím vším se snažíme zpříjemnit 
prostředí pro malé pacienty. Ostatní návštěv-
níci polikliniky mají v hale k dispozici nápojový 

automat, mohou navštívit prodejnu Zdravé výživy 
a Kavárnu White House Café, která se nachází 
v přízemí Vyšší odborné školy zdravotnické. 

V rámci zkvalitňování služeb se nezapomnělo na 
modernizaci v začleněných zařízeních CDOZS.
V roce 2004 proběhla z rozpočtu města Brna 
celková rekonstrukce celého objektu jeslí 
na ulici Fügnerova, v roce 2005 se usku-
tečnila částečná rekonstrukce jeslí na ulici 
Stamicova a o čtyři roky později, po rozsáhlé 
rekonstrukci, vzniklo z původních dvou Dětských 
rehabilitačních stacionářů na ulici Kyjevská 
a Labská nové Dětské rehabilitační centrum 
„Medvídek“ pro tělesně handicapované děti. 
Rekonstrukce stála 30 milionů a byla hrazena 
z rozpočtu města Brna. 
V loňském roce byla zahájena přístavba to-
hoto centra, která rozšíří Dětské rehabilitační 
centrum o Centrum zdravotně-sociální po-
moci pro děti se specifickými potřebami 
a jejich rodiny se zapojením fondů z EÚ. 
Postupná modernizace a zlepšování vnitř-
ního prostředí probíhala současně i v dalších 
zařízeních –  Logopedickém stacionáři na ul. 
Synkova a jeslích na ulici Fr. Skaunicové.

MUDr. Rut Svobodová 
ředitelka CDOZS

Více informací o CDOZS naleznete na webových 
stránkách www.cdozs.cz

CENTRUM DĚTSKÝCH ODBORNÝCH 
ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB BRNO, p.o.
Žerotínovo nám. 4/6, 602 00 Brno, 
tel.: 533 302 111, e-mail: info@cdozs.cz

20 let činnosti Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p.o.

Country bál 2011

V sobotu 15. 1. 2011 se konal již 
tradiční „Country bál“, který uspo-
řádala orelská jednota ze Starého 
Lískovce v novém prostředí bohu-
nické orlovny a s novými mladými 
moderátory Petrem Novotným ze 
Starého Lískovce a Luckou Brabl-
covou z Ostopovic. Velkým lákadlem 
byla známá skupina „Zimour“, která 
svou hudbou a zpěvem provázela 
celý večer. Mnozí návštěvníci byli 
zvědaví na vystoupení našeho taneč-
ního klubu dětí a mládeže, kterého 
se dočkali hned po slavnostním 
zahájení bálu a přivítání hostů. Osm 
dětských párů za velkého potlesku 
přitančilo na parket a zahájilo svoje 
náročné vystoupení. Velký obdiv 
si zaslouží zejména naši nejmladší 
tanečníci – sourozenci Lubošek 
a Maruška Jandovi a Anička Skřič-
ková. Již v průběhu tance se ozýval 
mohutný potlesk návštěvníků a po 
skončení předtančení dětem nad-
šeně aplaudoval celý sál. 
Letos jsme pro velký zájem zařadili 
opětovně soutěž „o Otesánka“. Při-
hlášení odvážlivi museli co nejrychleji 
splnit několik zdánlivě jednoduchých 
úkolů. Soutěž byla napínavá až do 
posledního okamžiku, nebo chcete-li 
do výbuchu balónku.

Přesně o půlnoci začalo největší 
taneční překvapení večera, a to 
„Kankán“ v podání sedmi našich 
mladých tanečnic. Kankán vystřihla 
děvčata s velkým nadšením. Do-
kladem toho budiž velký aplaus, 
projevy příchozích pistolníků a prou-
dy vypité whisky. Jak už bývá na 
našich plesech zvykem, tak ani 
na letošním Country bále nemohla 
chybět bohatá a pestrá tombola.  
Zábava pokračovala a plný, i když 
tentokrát menší, sál se vesele bavil 
až do časných ranních hodin. 

Na závěr nesmíme zapomenout 
poděkovat všem, kteří pro nás tento 
krásný kulturní zážitek připravili. 
Slova díků patří zejména orelské 
jednotě ze Starého Lískovce, která 
tuto akci uspořádala a také všem 
sponzorům večera. Velký dík patří 
orelské jednotě Bohunice, která nám 
poskytla zázemí ve své orlovně.
Doufáme, že s milovníky country 
hudby a dobré zábavy se při další 
akci ve Starém Lískovci opět brzy 
setkáme.         Josef Jaňura

Orel Starý Lískovec

Nedaří se Vám sehnat práci 
a chcete s tím něco udělat?
Je Vám víc jak 50 let nebo máte 
nízké vzdělání, a přesto chcete 
být plně zapojeni do pracovního 
života?

Centrum podpory 
zaměstnanosti

V A Klubech ČR můžete využít 
služeb profesionálů při hledání 
zaměstnání, psychologické pora-
denství a můžete se naučit novým 
dovednostem potřebným na ote-
vřeném trhu práce …

„Vybruslete ze starých cest…“

Křenová 62a, Brno, 1. patro
Tel: 541 247 233, 
e-mail: krenova@akluby.cz
Po-Čt: 8:00 – 16:00 
a Pá 8:00 – 15:30

A KLUBY ČR
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Informace z usnesení 3. schůze 
Rady MČ Brno – Starý Lískovec 
ze dne 8.12.2010:
– schválila společný nájem k bytu č. 11 

na ul. Vltavská č.o.6
– souhlasila s podnájmem části bytu č. 

11 na ul. Vltavská č.o. 17
– schválila pronájem bytu č. 9 na ul. Se-

vastopolská č.o.11 a pronájem bytu č. 
1 na ul. Dunajská č.o. 39

– schválila uhrazení dosud neumořené 
finanční částky za výměnu balkónové 
stěny v bytě č. 38 na ul. Vltavská 
č. o. 19

– souhlasila s dohodou zániku nájmu 
k bytu č. 48 na ul. Kosmonautů č.o. 19

– schválila výměnu bytu 
- schválila uzavření smlouvy o nájmu 

bytu č. 22 na ul. Kyjevská č.o.1
– schválila prodloužení náhradního uby-

tování v bytě č. 41 na ul. Sevastopol-
ská č.o.1

– nedoporučila ZMČ  prominutí poplat-
ku z prodlení nájemcům bytu č. 32 na 
ul. Vltavská č.o.17

– nesouhlasila s tím, aby firma Big 
Board Praha, a.s. umístila stavbu re-
klamního zařízení na pozemku p.č. KN 
906/1

– vzala na vědomí žádost k pověření 

Zprávy z radnice
vykonávání obřadu „Vítání občánků“ 
a nesouhlasila s žádostí

– schválila dání výpovědi z nájmu bytu 
č. 13 na ul. Kurská č.o.4; z bytu č. 14 
na ul. Kurská č.o.2; z bytu č. 19 na 
ul. Labská č.o. 29; z bytu č. 9 na ul. 
Sevastopolská č.o.3; z bytu č. 39 na 
ul. Kosmonautů č.o.19

– jmenovala členu do školských rady 
ZŠ ze strany zřizovatele

– jmenovala pana Vladana Krásného 
členem konkurzní komise v řízení na 
místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Brno, Eliš-
ky Přemyslovny 10

– schválila rozpočtová opatření č. 
75,76,77,78,,79,80

– vzala na vědomí Zápisy z jednání 
škodní a likvidační komise

– nesouhlasila s úhradou nákladu spo-
jených s odstraněním vozidla při blo-
kovém čištění

– souhlasila se záměrem Občanského 
sdružení Více pro Brno darovat naší 
MČ tabuli pro umístění pravidel hry 
petanque na Vícegeneračním hřišti 
Bosonožská

– schválila dotaci Římskokatolické far-
nosti u kostela sv. Jana Nepomucké-
ho Brno ve výši 5.000,-Kč

– nesouhlasila s vydáním stavebního 

povolení Poliklinice St. Lískovec pro 
realizaci stavby „Rekonstrukce pří-
stavby polikliniky“

Informace z usnesení 4. schůze 
Rady MČ Brno – Starý Lískovec 
ze dne 22.12.2010
– schválila slevu na nájemném za vý-

měnu plastových oken nájemci bytu 
č. 14 na ul. Osová č.o. 2; za výměnu 
balkónové stěny nájemci bytu č. 3 na 
ul. Vltavská č.o.15

– schválila finanční podíl na opravu by-
tového jádra v bytě č. 7 na ul. Kursk 
č.o.2 a v bytě č. 16 na ul. Labská č.o. 
37

– schválila společný nájem k bytu č. 6 
na ul. Labská č.o.31 a k bytu č. 37 na 
ul. Sevastopolská č.o.5

– určila, že byt č. 13 na ul.Vltavská 
č.o.6 bude pronajat jako předem ne-
opravený

– schválila pronájem bytu č. 16 na ul. 
Osová č.o.4

– vzala na vědomí souhlas SmB, Byto-
vého odboru s uzavřením smlouvy o 
nájmu k bytu č. 37 na ul. Kosmonautů 
č.o.17

– souhlasila s dohodou o zániku nájmu 
k bytu č. 24 na ul. Kosmonautů č.o. 
23

– souhlasila s dohodou o zániku nájmu 
k bytu č. 34 na ul. Kosmonautů č.o.17 
a zároveň s jeho pronajmutím nové-
mu nájemci

– schválila výměnu bytů 
– souhlasila s tím, aby pro realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 13 na ul. 
Sevastopolská č.o. 5“ byl vybrán 
uchazeč MTc-stav, s.r.o. a zároveň 
schválila smlouvu o provedení díla

– schválila rozpočtové opatření č. 81
– souhlasila se zařazením pozemku p.č. 

2292/15  - hřiště na ul. Dunajská 17-
25 do soutěže pro architekty

– doporučila ZMČ trvat na svém usne-
sení z IX./08, bod č. 7 a nesouhlasit 
s prodejem/pronájmem pozemku 
p.č.KN 463/1

– souhlasila s ukončením smlouvy na 
pronájem garážového dvora a s uza-
vřením nové smlouvy s novým nájem-
cem

– souhlasila s tím,aby realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „MŠ Oder-
ská – oprava vchodových dveří“ pro-
vedl zhotovitel IDEAL OKNO s.r.o.

– souhlasila s výpovědí mandátní 
smlouvy s JUDr. Františkem Mozgou, 
advokátem

Zastupitelstvo MČ Brno – Starý 
Lískovec na svém I. zasedání 
9.prosince 2010 projednalo
(výpis usnesení):
– schválilo předložený návrh rozpočtu 

na rok 2011 
– souhlasilo s výkupem a následným 

prodejem pozemku p.č.KN 73 o vý-
měře 333 m2

– souhlasilo s bezúplatným převodem 
pozemku p.č.KN 463/12 – lokalita 
ul. Kroupova, z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových do vlastnictví SmB

– schválilo podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu JMK v souladu s dotačním 
programem JMK na požární techniku

– nesouhlasilo s předloženou úpravou 
OZV SMB č. 20/2001 (Statut města 
Brna) v oblasti zastupování města 
v územních řízeních, dále požaduje 
úpravy v oblasti životního prostředí, 
s dalšími úpravami souhlasí

– stanovilo výši měsíčních odměn ne-
uvolněným členům ZMČ a nečlenům 
ZMČ za členství v Komisích a Výbo-
rech

– schválilo výši finančních částek ur-
čených k vyplacení nájemcům, které 
vznikly přestavbou společných pro-
stor v bytových domech na ul. Miku-
láškovo nám. č.o. 1, 2, 3, 4, 12, 13

Ptačí krmítko z PET láhve
Co potřebujeme:

PET láhev od mléka• 
malou pánev• 
trychtýř• 
nůž• 
bodec• 
nepoužitý tuk na smažení• 
semínka pro ptáky (třeba • 
loupané slunečnice), 
tyčku, provázek• 

Na pánvi rozehřejte tuk. Pak jej 
nechte trošku prochladnout, aby 
vám při nalévání  tuku PET láhev 
neroztála. Když se tuk ochladí 
a ještě je tekutý, nalejte ho po-
mocí trychtýře do PET lahve. 
Pak přidáte semínka. Tuk nechte 
více prochladnout, občas lahví 
zatřepejte, aby se semínka rov-
noměrně rozptýlila. Pro urychlení 
práce můžete dát láhev na chvíli 
do mražáku.
Když tuk ztuhne, propíchněte 
bodcem láhev a otvorem pro-
táhněte tyčku. Já jsem použila 
starou vařečku. Nožem prořízněte 
v plastu otvor, aby měli ptáci pří-
stup k potravě.
Na hrdlo láhve přivažte provázek 
a zavěšte ji na větev.

Šikovné ruce

Centrum volného času Linka
CENTRUM VOLNÉHO ČASU LINKA, 
Kosmonautů 4, 625 00 Brno, tel. 547 223 074, linka@luzanky.cz

NABÍDKA VOLNÝCH MÍST V KROUŽCÍCH CVČ LINKA NA 2.POLOLETÍ: 
keramika pro rodiče s dětmi, keramika pro školáky, karate, chovatel-
ský kroužek Mazlíci, turistický oddíl Šipky, tanečky, taneční přípravka, 
angličtina, dramaťáček pro předškoláky. Informace a přihlášky na 
sitarcikova@luzanky.cz

STÁLÁ NABÍDKA POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DOSPĚLÉ:
Cvičení na gymballech: úterý 18.00–19.00, čtvrtek 9.00–10.00
Bodystyling: úterý 19.00–20.00, čtvrtek 18.30–19.30
Kontakt na lektorku: katves75@seznam.cz
Orientální tanec: pondělí 19.30-20.30
Kalanetika: čtvrtek 19.30–20.30

PRO RODIČE S DĚTMI:
Barvínek: každý čtvrtek 10.00–11.30, hraní, cvičení tvoření. Můžete 
přijít bez přihlašování, 1 vstup/ 50 Kč

HLÍDACÍ KOUTEK KULIČKA
Hlídací koutek s rozvíjejícím programem pro děti od 3 let. 
Ve všední dny 8.00 – 12.00, 50 Kč/hod, přihlašování na jednotlivé dny 
předem na tel. 605 035 256. Bližší informace na kisa@luzanky.cz

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH PRO DĚTI PŘIPRAVUJEME:

Příměstský tábor ZA LESNÍM SKŘÍTKEM 14. – 18. 3. 2011
Příměstský tábor pro všechny holky a kluky - výlety, poznávání přírody, 
hraní her, rukodělná činnost, poznávání nových kamarádů...
Každý den 9.00–16.00, cena 650 Kč
V ceně je zahrnut program, materiál a pedagogický dozor. Informace 
a přihlášky na sykorova@luzanky.cz

ZA HAGENEM … 12. – 19. 3. 2011, Srbsko u Berouna
Jarní prázdniny s oddílem Šipky v Českém krasu. 
Na děti čekají hry, soutěže, výlety a noví kamarádi. Navštívíme Karlštejn, 
berounský aquapark, podíváme se do Prahy a hlavně se vydáme po 
stopách tajemného Hagena z lomů Malé a Velké Ameriky.
Pro děti od šesti do patnácti let (nemusí být členy oddílu), cena 2000 Kč 
(v ceně doprava, ubytování, stravování, program, materiál, pedagogický 
dozor). Informace a přihlášky na kisa@luzanky.cz
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HERECKÁ P ÍPRAVKA
V ka dém kousek herce d íme.

Hlas, t lo i duch budi  pomocníkem 
k jeho probuzení. 

Chce -li to zkusit a zjistit co dál,
p ij  k nám a uvidíme.

Kdy: po domluv
V k: 13 a  18 let

Cena: dle po tu a rozsahu zkou ek

DIVADELNÍ P ÍPRAVKA
Hravé, dobrodru né a dramatické cestování 

r zn mi p íb hy, ve kter ch budeme 
moci b t k mkoliv i ímkoliv. 

D ti se atraktivní formou seznámí 
se základy divadla.

Kdy: po domluv
V k: 7 a  9 let(mlad í v doprovodu rodi )

Cena: 400,- K /p l roku

internet: http://labyrint.luzanky.cz

bli í informace na: labyrint.luzanky.cz

VOLNÁ MÍSTA
V KROUŽCÍCH

bli í informace u petr.labyrint@luzanky.cz

JARNÍ
PRÁZNINY

JARNÍ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR

14. – 18. 3. 2011

TEMNÉ
PØÍBÌHY z 
BOHUNIC

Pøímìstský tábor pro všech-
ny, kteøí mají rádi divadlo, 
herectví a objevování pøíbì-
hù. 

Inspirací nám budou povìs-
ti z Bohunic a okolí.
 
To vše bude smìøovat k 
autorskému 
divadelnímu, 
nebo filmovému 
pøedstavení. 

Výsledek bude prezento-
ván na závìr projektu 
veøejnosti.    

Urèeno pro nebojázné
od 8 do 16 let

CENA 1000,- Kè
v cenì je teplý obìd a pitný režim

aneb Labyrint povìstí a mýtù

e smìøovat k 
u 
,

ému 
í. 

o-

ázné

WILDCATS cheerleaders

Kdy: dle v ku dít te
V k: 6 a  18 let 

Cena: dle v ku dít te

Spoleènì nacvièujeme skupinové povzbuzování s 
ménì èi více složitou choreografií. 

S tìmito choreografiemi vystupujeme na 
veøejných akcích èi soutìžích.

Pø
ny
h
h

In
t

T
a
d
ne
pø
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Inzerce

Pečovatelská služba MČ Brno-střed je zařízení, které prostřednictvím 
svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením 
setrvávat ve svých domovech, umožňuje zachovat si v maximální míře svůj 
dosavadní způsob života, zvýšit jeho kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat 
vazby na své blízké a příbuzné. Pečovatelskou službu poskytuje ob-
čanům v těchto městských částí: Brno – střed, Kohoutovice, Starý 
Lískovec, Nový Lískovec, Bosonohy.
Sídlí na ul. Lipová 31, Brno-střed, tel. na sociální pracovníky: 543 212 702; 
542 526 127; 542 526 129, tel. na vedoucí pečovatelské služby: 
543 217 445,
Cílem pečovatelské služby ÚMČ Brno-střed je poskytovat kvalitní služby 
pro obyvatele uvedených městských částí.

Pečovatelská služba poskytuje své služby
seniorům• 
občanům, kterým byl přiznán invalidní nebo částečně invalidní důchod• 
občanům se zdravotním postižením• 
občanům se sníženou mobilitou• 
občanům, kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další • 
osoby k zajištění svých potřeb
rodinám s trojčaty a vícerčaty do věku 4 let• 

R o z v o z    o b ě d ů 
Rozváží obědy autem pečovatelské služby do domácností klienta. Rozvoz 
v pracovních dnech, i v sobotu. 

C e n t r u m   d e n n í c h    s l u ž e b
Centrum denních  služeb je určeno pro seniory, kteří nechtějí nebo  
nemohou být sami doma.
Pokud se nás rozhodnete navštívit, čeká Vás po celý den zajímavý program, zá-
bava a rozptýlení, program je vždy přizpůsoben Vašim zálibám a zájmům.
Individuální aktivity umožňují změnu jednotvárného života, proto vybíráme 
a připravujeme vhodné nápady a podněty k činnosti.  Programy jsou 
přizpůsobeny zdravotnímu stavu.
Denní centrum je otevřené celoročně, každý všední den od 8.00 do 
14.30 hodin. Klienti do centra docházejí nebo je zajištěn dovoz a odvoz 
autem pečovatelské služby.
Můžete si sami zvolit dny, které budete chtít v našem centru strávit. Je také 
možnost si pobyt na jeden den zdarma vyzkoušet. Setkáváme se ve spole-
čenské místnosti, k dispozici je jídelna, relaxační místnost, terasa s výhledem 
na zahradu. Služby denního centra jsou poskytovány za úhradu.

S t ř e d i s k o o s o b n í    h y g i e n y 
Nabízí služby klientům se sníženou mírou soběstačnosti, kteří potřebují 
pomoc či dopomoc při denních běžných aktivitách – koupel, stříhání 
vlasů, vlasová ondulace, pedikúra, praní a žehlení prádla.

T e r é n n í    p é č e
Poskytuje pomoc v domácnosti klienta Po–Pá  od 7.00 do 15.30 hodin. 
Pomoc při ranní toaletě, nachystání a podání snídaně a obědu, běžné 
úkony osobní hygieny, koupel klienta, úklid domácnosti, nákupy a po-
chůzky, dohled u uživatele, vycházky, doprovody. 

D o m y   s  p e č o v a t e l s k o u s l u ž b o u 
Pečovatelská služba ÚMČ Brno-střed poskytuje své služby v těchto 
domech s pečovatelskou službou :
DPS, Kosmonautů 23, Brno-Starý Lískovec tel. 547 351 002
DPS, Libušina třída 8, Brno-Kohoutovice tel. 547 381 213
DPS, Hybešova 65a, Brno-střed tel. 543 213 463
DPS Zderadova 5, Brno –střed tel. 543 215 649
DPS, Křenová 39, Brno-střed tel. 543 256 020
(pozn. pečovatelská služba nezajišťuje ubytování v domech s pečova-
telskou službou)
Více informací o pečovatelské službě, ceníku služeb, smlouvě o posky-
tování pečovatelské služby, získáte na  uvedených telefonních číslech, 
na webových stránkách MČ Brno-střed www.brno.stred.cz /sociální 
oblast/pečovatelská služba, nebo na Odboru sociálních věcí úřadu Vaší 
městské části. 

Bc. Květoslava Ráčková
vedoucí pečovatelské služby OSZ, ÚMČ Brno - střed

Pečovatelská služba ÚMČ Brno-střed

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

   Koupím byt, i zadlužený, privatizovaný. Tel. 720 551 215

   S přítelem hledáme ke koupi byt 1+kk – 2+kk z důvodu stěhování za 
rodinou. Máme hotovost z prodeje jiné nemovitosti. Tel. 608 778 168, 
email: thomas.suzan@seznam.cz

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

   Krmiva a doplňky pro zvířata. Možnost osobního odběru v Brně- 
-Starém Lískovci. www.kupkrmivo.cz  Zaváděcí ceny.

   Masér s 14letou praxi, z důvodu stěhování do St. Lískovce, nabízí 
volná místa na občasné i pravidelné regenerační, rekondiční a zdravotní 
masáže. Tel.: 777 648 846

   Vyměním obecní byt 1+kk na ul.Kurská za 3+1 ve St.Lískovci. 
 Tel.605 515 404 po 18.hod.

Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.webz.cz

Duha nad starým lískovcem. Foto Taťána Absolínová.
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Centrum komplexních služeb 
pro rodinu a domácnost 

  non stop pobytové služby pro seniory  
(i pro imobilní) – doba pobytu je 
neomezená 

  hlídání děti – mini školka – pracovní 
doba 7dnů 

  další služby podle vašich požadavku 
Kabátníkova 18, Brno-Královo Pole

tel./f. 541 211 110, mob. 774 155 561
provozovatel OS Niť Ariadnina

IČO: 28555465, www.nitariadnina.cz

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 DÍLYKREMATORIUM ZVÍŘAT BRNO s.r.o.
Je jediné krematorium v ČR určené pro psy, kočky a jiné drobné 
zvířectvo. Mezi naše služby patří individuální transport ve speciál-
ním vaku do krematoria, uložení v chladícím boxu do doby kremace, 
vlastní individuální kremace včetně posledního symbolického roz-
loučení, výdej ostatků bezprostředně po kremaci ve vybrané urničce 
nebo rozptyl či vsyp ostatků na naší loučce.
telefon nonstop +420 737 110 790
www.krematoriumzvirat.cz, e-mail:info@krematoriumzvirat.cz

Gymnázium P. Křížkovského
s uměleckou 

profilací

www.gymum.cz

Den 
otevřených 

dveří
8. 2. 2011

Kristenova 27
624 00 Brno
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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

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme t  stále pro vás

ČESKÁ VÝROBA  JISTÁ KVALITA

kvalitní české výrobky

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Parkování zajištěno

Prac. doba: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42

Vídeňská 14, Brno
Prac. doba: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28

Koliště 13
Prac. doba 7.00–17.00 hod.

Tel.: 545 53 43 37

mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

19 let tradice a zkušeností na Vaší straně

  Uvažujete o prodeji nebo koupi 
nemovitosti?

Zajistíme rychlý a profesionální prodej.
Odborně a bezplatně Vám poradíme.

Kontaktujte Vašeho  
osobního makléře pro

Starý Lískovec a Bohunice

Leoš Řádek  777 119 831

leos.radek@rkmatras.cz
www.rkmatras.cz
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