
Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu, 
ve vzduchu je chvíle-
mi už cítit i léto a znát 
je to i v naší městské 
části. Škoda jen, že 
dojem z rozkvetlé pří-
rody a z toho, že Starý 
Lískovec je v tomto 
období oblečen do 
mnohem hezčího kabátu, kalí 
každým dnem „práce“  některých 
jedinců – ničitelů. Opravdu moc 
nerozumím myšlenkovým pocho-
dům a důvodům, které někoho 
vedou k destruktivní činnosti. Ať 
už se jedná jen o ničení trávníků 
vozidly, ničení keřů a stromů, 
sprejerské výtvory všude možně, 
či dokonce o likvidaci dětských 
hřišť, laviček a zapalování od-
padkových košů a kontejnerů.  
K problematice vandalismu se 
podrobněji vyjadřujeme v samo-
statném článku tohoto zpravodaje, 
ve spolupráci s Městskou policií 
a Policií ČR pak chystáme projekt, 
který si klade za cíl zintenzivnění 
monitoringu vandalské činnosti 
a zpřísnění postihů. 
Abychom přeladili na pozitivní 
notu – měsíc květen již tradičně 
patří sportovní události, která 
pravidelně naladí většinu národa 
na stejnou vlnu. Hraje se světový 
šampionát v ledním hokeji. I letos 
nám reprezentanti udělali radost 
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a získali cenný kov, 
tentokrát bronz. Znovu 
dokázali, že základem 
pro úspěch je nezdol-
ná vůle po něm.
V této souvislosti mi 
dovolte se vrátit k dal-
šímu velkému úspě-
chu, který se v měsíci 
dubnu týkal výlučně 

městské části Starý Lískovec. Ná-
ročná rekonstrukce „Prostranství 
u polikliniky“ zabodovala v soutěži 
o Stavbu Jihomoravského kraje 
roku 2010. Stejně jako hokejisti 
vystoupala na pomyslnou bron-
zovou příčku, což je v konkurenci 
různých mamutích projektů takřka 
neuvěřitelné. O udělení cen roz-
hoduje rok co rok řada odborníků, 
jejichž rukama prošly stovky a tisíce 
staveb. O to je jejich rozhodnutí 
hřejivější. Jsme samozřejmě velmi 
rádi, že se nám dostalo takové 
odměny, neboť cesta realizace 
tohoto projektu nebyla zrovna jed-
noduchá. I v tomto případě byla ale 
základem víra a vůle po úspěchu. 
Bez nich se neobejde nic. 
Vážení spoluobčané, věřím, že i vy 
budete ve veškerém svém snažení 
úspěšní a dotáhnete vše do vítěz-
ného konce. Přeji co nejpříjemněji 
prožitý zbytek jara a začátek léta.

Váš starosta 
Vladan Krásný

Zápisník starosty

Vandalismus v naší čtvrti
To, že je nutno šetřit a zbytečně 
nevyhazovat peníze, si dnes uvě-
domuje zřejmě každý. Bohužel 
je tato filozofie  někdy v příkrém 
rozporu s realitou. Předsevzetí 
šetřit výdaje je sice krásné, ale 
když narazí na lidskou hloupost, 
stává se zbytečným. 
Uveďme příklad. Když městská část 
postaví krásné vícegenerační hřiště 
a sežene na něj peníze tak, aby 
na tom netratila, je na místě dobrý 
pocit. Ten ovšem záhy vystřídá 
pocit zmaru, když po necelých 
dvou letech provozu hřiště je čas 
na bilancování. Na opravy různě 
poničeného vybavení bylo totiž vyna-
loženo tolik finančních prostředků, 
že se tomu ani nechce věřit. Přitom 

oněch peněz by  bylo až zoufale 
zapotřebí jinde… A to je jen jeden 
z příklad z mnoha.
Stačí se podívat, jak vypadá každé 
veřejné prostranství (nejen) v naší 
čtvrti. Jak vypadá nedávno postave-
ná protihluková stěna. Jak vypadají 
stěny domů, jak vypadá městská 
zeleň. Ulámané větve, na kterých si 
někdo zkoušel svou sílu, pořezané 
kmeny, rozbité lavičky, neumělé 
čmáranice na kdejaké volné ploše, 
bohužel většinou bez minimální 
umělecké hodnoty. V zásadě se dá 
říci, že cokoliv se u nás postaví, má 
jen slabou šanci přežít bez šrámu 
jeden jediný rok. 

V roce 2009 jsme vám na stránkách našeho zpravodaje postupně 
představili vedení všech starolískoveckých škol. Od oné doby uplynulo 
v Leskavě již hodně vody (obrazně řečeno) a u dvou ze škol došlo 
ke změnám. V aktuálním čísle se tedy můžete seznámit s prvním 
z „nováčků“ na ředitelském postu – s paní Lenkou Špačkovou ze 
Základní školy Bosonožská. 

Rozhovor s ředitelkou základní 
školy Bosonožská Lenkou Špačkovou

Když byste si vybavila první zá-
žitek z dětství, který by to byl?
Vzpomínám si na pravidelné návště-
vy u babičky na venkově - příroda 
Českomoravské vrchoviny, koně, 
krávy, prasátka, hejno sestřenic 
a bratranců, zkrátka idylka.

Jste v čele jedné z lískoveckých 
škol, jaký je váš vztah k této 
městské části? Pokud nejste 
rodačkou, jak jste se do Lískov-
ce postupně dostala?
Ve Starém Lískovci nebydlím a ře-
ditelkou jsem krátce, proto si vztah 
k této městské části teprve buduji. 
I vzhledem k mému zájmu o histo-
rii jsem se seznámila s minulostí 
Starého Lískovce, potěšilo mě 
pozvání na Starolískovecké mladé 
hody (i proto, že v obci, kde žiji, se 
hodových akcí účastním), těším se 
na koncerty festivalu Živý Lískovec. 
A tak si myslím, že postupně poznám 
život Starého Lískovce i zajímavé 
lidi, kteří zde žijí.

Myslíte, že se městská část mění 
k lepšímu? A jak funguje spolu-
práce s radnicí?
Na první otázku zatím nedovedu 
odpovědět. 

Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 5
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VandalismusJako na staveništi

Prázdninový provoz školek
Po dobu letních prázdnin nebudou z důvodu nezbytných rekonstrukcí 
otevřeny školky Oderská a Elišky Přemyslovny. Ve zbylých školkách 
bude provoz následující:

 4. 7.–15. 7.  MŠ Kosmonautů, MŠ Labská
 18. 7.–29. 7.  MŠ Bosonožská
 1. 8.–5. 8.  MŠ Labská
 8. 8.–12. 8.  MŠ Kosmonautů

Jako na velkém staveništi. Tak 
si musí připadat každý, kdo 
zavítá do naší městské části. 
Stará zástavba tak skutečně 
vypadá díky právě probíhající 
akci s názvem „Dobudování 
oddílného kanalizačního sys-
tému“. Stavba ale probíhá 
přesně podle harmonogramu 
a myslím si, že stavební firmy 
odpovědné za její průběh se snaží v rámci 
možností chovat velmi ohleduplně ke 
všem obyvatelům „postižené“ oblasti 
Starého Lískovce. 
U polikliniky započala rekonstrukce scho-
diště, které bylo v havarijním stavu. Nejvíce 
se na něm podepsala zima, při které 
došlo k velké destrukci schodišťových 
stupňů. Dle schváleného harmonogramu 
by tato akce měla být dokončena na konci 
měsíce května.
Na ulici Kyjevská probíhají stavební úpra-
vy – přístavba Dětského rehabilitačního 
centra Medvídek s názvem “Centrum 
zdravotně-sociální pomoci pro děti se 
specifickými potřebami a jejich rodiny“. 
Na ulici Labská pro změnu zase přestavba 
bývalého dětského stacionáře na služeb-
nu Městské policie. Obě tyto akce jsou 
prováděny a hrazeny z úrovně Magistrátu 
města Brna. Na ulici U Leskavy je také 
velmi čilý ruch. Zde pokračuje výstavba 
obytného souboru, kterou hradí soukromý 
investor. V neposlední řadě pak průběžně 
probíhá zateplování bytových domů, ať 

už nově zprivatizovaných či 
družstevních.
Jistě to z výčtu stavební čin-
nosti v městské části Brno-
-Starý Lískovec není vše, 
protože další akce nás čekají. 
Na prázdniny se připravuje re-
konstrukce MŠ na ul. Oderské, 
stavební úpravy v MŠ na ul. 
Elišky Přemyslovny a v ZŠ 

Bosonožská, oprava balkónů v domech 
zvláštního určení Kosmonautů 17 a 19. 
Opravu balkónů a dozateplení čeká pak 
ještě dům s pečovatelskou službou na 
ul. Kosmonautů 23. S největší pravděpo-
dobností proběhne také oprava balkónů 
v domech, kde se nachází obecní byty, 
tedy na ul. Kyjevská, Kurská a Dunajská. 
Připravujeme se také na rekonstrukci 
výtahů, vybudování nových parkovacích 
míst, opravu chodníků, legalizování pro-
šlapů, doplnění a modernizaci městského 
mobi liáře – odpadkové koše a lavičky. 
Čeká nás spousta práce, která mění naši 
městskou část doslova před očima. Jsem 
si vědom toho, že je stále co zlepšovat 
a vše nejde vždy tak rychle, jak bychom 
si to představovali. Mám ale jednu životní 
zkušenost. Vše, co je kvalitní a hodnotné, 
se většinou rodí v bolestech a těžkostech. 
Těším se na krásnější, přívětivější a kva-
litnější život ve Starém Lískovci.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Obrazem se ještě vracíme k významnému úspěchu, kterého dosáhla v soutěži Stavba 
Jihomoravského kraje roku 2010 rekonstrukce „Prostranství u polikliniky“. Na pódiu 
(zleva) předseda JSS Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc., starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný, obchodní ředitel  IMOS Brno a.s. Ing. Eduard Hrouzek, zástupce  
P.P. Architects s.r.o. Ing. arch. Pavel Pekár, náměstek hejtmana Jihomoravského 
kraje Mgr. Václav Božek, CSc.

Dokončení ze str. 1
A jako bonus navíc neuvěřitelný ne-
pořádek okolo kontejnerů, některým 
je zřejmě zatěžko odvézt příslušný 
odpad do sběrného dvora.
To, že je nutno neustále věnovat 
finance na opravu již realizovaných 
projektů, je pak logicky příčinou 
toho, že máme jen omezenou 
možnost rozjíždět projekty nové. 
A někdy se už člověku vnucuje na 
mysl otázka, zda má vůbec smysl 
něco dělat, když plody něčí práce 
jiný naprosto bez studu a morálních 
zábran zhatí. 
Duševní pohnutky vandalů jsou 
těžko k pochopení. Když před 
mnoha lety jistý Hérostratos z Efesu 
zapálil jeden z divů světa – Artemidin 
chrám, a to se záměrem vstoupit do 
historie, se zlou se potázal. Jisté je, 
že normální onen člověk asi nebyl. 
A nezlobte se, ale normální nemů-
že být ani někdo, kdo za účelem 
pochybné seberealizace škrtne 
zapalovačem a propálí třeba síť na 
dětském hřišti, případně se vyřádí 
na lavičce. Škody materiální jsou 

sice diametrálně odlišné, princip 
je ale podobný. Starověký žhář 
byl za svůj čin přísně potrestán, 
vandal moderní je ovšem začasto 
nepostihnutelný. Tedy…
Tedy pokud si tento problém koneč-
ně všichni neuvědomíme a nezačne-
me konat. Pro začátek třeba tím, že 
se budeme více věnovat našim rato-
lestem, zajímat se o to, co dělají ve 
svém volném čase. Neměli bychom 
zapomínat, že děti jsou pořád ještě 
důležitější než naše kariéra. Ruku na 
srdce – každý z nás udělal v mládí 
hloupost, rozbil při kopané okno, 
při hře na schovávanou zválel keř 
a něco rozbil. Ale nikdo se zdravým 
rozumem nic takového nemůže chtít 
udělat cíleně. Dobrou výchovou se 
zajisté nedá vyřešit úplně všechno, 
je ale dobrým základem pro to, 
abychom podobné chování výrazně 
omezili. Nebojme se ani upozornit 
na vandalismus policii. Ohlášení 
podobného činu není nic, z čeho 
bychom měli mít obavy.

ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec 
se sejde ve středu 1. 6. v 17 hodin v sále hasičské 

zbrojnice, Točná 5. Zasedání je veřejné.
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TÉMA ČÍSLA – Den dětí

Den dětí je svátkem, který si svou tra-
dici buduje od poválečného období. 
Poprvé se slavil v roce 1950, pevného 
data (kterým je od té doby 1. červen) 
se dočkal o dva roky později. Termín 
to je jistě výhodný – lze doufat v pěkné 
počasí, což je pro ideálně strávený 
svátek drobotiny základ. Navíc se škola 
chýlí ke konci, ve vzduchu už jsou cítit 
prázdniny… Tak nezapomeňte, první 
červen je dnem, který patří vašim ra-
tolestem!
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Tipy na výlet – Tišnov a okolí

Rozhovor s Lenkou Špačkovou

Dokončení ze str. 1
S radnicí je zatím spolupráce bez-
problémová a společně budeme 
pracovat na zlepšení věcí, které nám 
– tedy škole i Radě městské části – 
vadí. Máme také připravený projekt 
k prevenci vandalismu a nežádoucího 
chování „Bezpečný Lískovec“. 

Kdy jste se rozhodla, že se dáte 
na pedagogickou dráhu? A kde 
jste studovala?
U nás doma bylo vždycky hodně 
knížek o historii, protože můj děda 
byl historik. Byl i učitel, stejně jako 
několik let můj táta. Chtěla jsem jít 
v dědových stopách, a proto jsem 

Den dětí – jedním ze způsobů, jak jej příjemně strávit, je nějaký ten 
výlet. Pokud chcete skloubit  pobyt v přírodě s kulturním zážitkem 
a zároveň mít jistotu, že toho na vaše ratolesti nebude moc, nabízí

Do tohoto malebného 
městečka je samozřej-
mě možné se dopravit 
autem, svůj půvab má 
ale zejména vlak. Z Brna 
jich do Tišnova jezdí dost 
a dost, cesta příjemně 
uplyne a rozhodně je co 
sledovat, příroda v okolí 
trati se může pochlubit 
zvláštním kouzlem. 
Co v Tišnově? Nabízíme vám dva 
tipy. Ideální je začít den v přírodě, 
takže z nádraží je nutno se napojit 
na modrou turistickou značku a po 
ní dojít až na vrch Klucanina. Cesta 
vede povětšinou lesem s občasnými 
výhledy na část města. Součástí 
je i naučná stezka, kde se dozvíte 
několik informací o místní fauně 
a flóře. Odměnou za nepříliš nároč-
ný výstup po schůdné cestě je pak 
výhled z rozhledny. Ta je vysoká 30 
metrů a stojí ve výšce 401 metrů, 
takže výhled je za krásného počasí 

dokonalý. Rozhodně stojí 
za to vyšlapat tu stovku 
schodů.
Po návratu a nezbytném 
občerstvení pak můžeme 
jen doporučit návštěvu 
starobylého kláštera Por-
ta Coeli v Předklášteří. 
K tomu vás spolehlivě 
navede nepřehlédnutel-

né značení, od vlakového nádraží je 
to kilometr a půl po modré značce. 
Klášter sám je velmi rozsáhlý, se 
spoustou různých zákoutí, o pořádek 
se stará i početná kočičí rodina. 
Prohlídka s průvodcem vám představí 
baziliku se světoznámým portálem 
(který dal také klášteru jméno – Porta 
Coeli, Brána nebes) a křížovou chod-
bu, ve které se nachází expozice 
místních archeologických nalezišť. 
Pak už zbývá jen vrátit se na vlakové 
nádraží a nasednout na vláček 
směr Brno.

Martin Lísal

Sirup 
z bezinkových květů

Hodí se jak do osvěžujících šťáv, 
tak do různých koktejlů (výborně si 
rozumí s ginem). Dobrý je i na ná-
kypy, pudinky, želé… i z omáčky 
k masu učiní pár kapek naprostý 
originál! 

Ingredience:
• 20 bezinkových květenství, 

zbavených nečistot
• 1 dobře omytý citron, nakrá-

jený na plátky
• 2 lžičky kyseliny citronové 

(konzervační prostředek, 
dostanete i v drogerii)

• 1,5 kg krupicového cukru
• 1,2 l vody

Jak dlouho?
• Doba přípravy: 15 minut
• Stání: 5 dnů

Příprava:
1. Vodu svařte v konvici. Všechny 
ingredience dejte do velké mísy, 
třeba polévkové, a zalijte vroucí 
vodou. Promíchejte a pěnu se-
berte děrovanou naběračkou. 
Nádobu přikryjte utěrkou. 

2. Nechte na chladnějším místě 
pět dnů stát, přičemž směs dva-
krát denně promíchejte. Pak ji 
sceďte přes velmi jemný cedník, 
případně přes látku. Nalijte do lah-
ví, které jste vysterilizovali horkou 
vodou, a uložte do chladničky.

Gourmet

studovala češtinu a dějepis na 
filozofické fakultě. 

Jak se vlastně člověk na ředitel-
skou židli dostane?
Takový člověk vezme své schop-
nosti, zkušenosti, vize a trochu 
odvahy a přihlásí se do konkurzu, 
komise pak vybere nejvhodnějšího 
člověka na tuto funkci.  

Můžete nějak v kostce charak-
terizovat vaši školu? V čem je 
jiná než ostatní a čím se může 
pochlubit?
Naše škola letos slaví 30 let své 
existence, v níž prošla různými 
(i nelehkými) obdobími. Škola má 
jasnou a z hlediska města Brna 
významnou profilaci – dlouhodobě 
věnuje péči žákům, kteří potřebují 
speciální vzdělávací podporu. 
V této oblasti má škola opravdu 
dobrou tradici a ohlasy rodičů i od-
borníků to potvrzují. Chtěla bych 
i nadále pracovat na tom, abychom 
ve škole poskytovali kvalitní vzdě-
lávání a věnovali se všem podle 
jejich individuálních potřeb – na-
daným i těm, kteří mají vzdělávací 
handicap, tak aby všichni mohli 
úspěšně rozvíjet svoje schopnosti 
a dovednosti. Náš školní vzdělávací 
program to umožňuje, máme řadu 
výborných učitelů, žáci mohou 
využívat opravdu pestrou nabídku 
kroužků a hodně pracujeme také na 
dobrém školním klimatu a zlepšení 
podmínek pro vzdělávání. 

Jak se postupem doby mění 
žáci, jejich schopnosti a cho-
vání?
Z jednoho pohledu jsou podle mě 
žáci pořád stejní – mají rádi jasná 
pravidla a ocení, když je má učitel 
rád a chová se k nim fér. Na druhé 
straně se za těch dvacet let, co jsem 
ve školství, výrazně proměnil svět 
a společnost. Učitel ztratil výsadní 
postavení toho, kdo žákům předává 
informace – ty jsou totiž dostupné 
z celé řady zdrojů. Navíc dětem 
a mladým lidem svět okolo nabízí 
řadu lákadel, takže je stále těžší je 
ke vzdělávání motivovat. Bohužel 
nám k tomu nepomáhá ani spo-
lečenská realita, která o významu 
vzdělání pouze mluví, a někdy ani 
rodiče.
Kolik vám vaše práce zabere 
přibližně času?
Běžná pracovní doba stačí na plá-
nované pracovní povinnosti a řešení 
provozních záležitostí, ale nestačí 
na plánování, studium a koncepční 
činnost. Ale to je realita mnoha 
jiných profesí.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější 
koníčky? 
Je jich celkem dost – od sportu ke 
kultuře. Ráda cestuji, lyžuji a re-
kreačně hraji tenis. V obci, kde 
žiji, mimo jiné vedu obecní kroniku 
a pomáhám s činností ochotnického 
divadla. A pak mám taky manžela, 
dvě dospívající děti, psa a kočku, 
dům a zahradu.

Ve středu 11. května se uskutečnil již 
15. ročník celonárodní sbírky Český 
den proti rakovině, kterou pořádá 
i pražské sdružení Liga proti rako-
vině. Jako již tradičně se i tentokrát 
zapojili členové turistického oddílu 
Šipky, který působí v CVČ Linka, 
pobočce Lužánek – střediska volné-
ho času. Dobrovolníci z řad starších 
dětí procházeli městem s ošatkami 
naplněnými žlutými květy již od 
dopoledních hodin, odpoledne se 
skupinka prodávajících přesunula 
do Starého Lískovce, kde se k ní 
přidaly i mladší děti.
 V dlouhých žlutých tričkách, která 
každá „květinová hlídka“ obdržela, 
byli nejmladší členové oddílu obrov-
ským lákadlem, což jsme ocenili 
zvláště v době, kdy velká část české 
populace sledovala hokejové utkání 
a ulice zely prázdnotou. Přesnou 
částku, kterou se podařilo při prodeji 
téměř tisícovky kytiček vybrat, zatím 
neznáme, ale možná není zase tak 
důležitou informací jako samotné 
dobročinné gesto, jež děti účastí 
na této akci učinily.

Kristýna Marková, pedagog 
CVČ Linka

Květinový 
den i v Lískovci

Kdybyste měla jmenovat nejob-
líbenější knihu, jaká by to byla?
Za svůj život jsem přečetla, i vzhle-
dem k mé aprobaci, spoustu knih 
napříč různými styly a žánry. Přesto 
nebo právě proto nemohu jmenovat 
nejoblíbenější knihu. Snazší je 
jmenovat moje oblíbené autory – 
např. Ludvíka Vaculíka a Roberta 
Fulghuma.

Máte nějaké životní motto?
Kdyby se dalo desatero vyjádřit 
jednou větou, bylo by to asi moje 
životní krédo.

Děkujeme za rozhovor a ať se 
v nové funkci daří.

Martin Lísal



www.staryliskovec.cz

strana 5

Speciální olympiáda na ZŠ Bosonožská

Jak prožili Den Země žáci ZŠ Bosonožská? Tradičně netradičně!

Ve středu před velikonočními prázd-
ninami se v naší škole uskutečnil 
projekt ke Dni Země. Netradiční 
výukou si žáci i učitelé připomněli, 
že stav životního prostředí ovlivňuje 
nejen náš současný život, ale také 
naši budoucnost.
Na celoškolní projektový den se 
všechny třídy velmi pečlivě připravily. 
Žáci si pod vedením svých vyučují-
cích zvolili takový program, který byl 
tematicky zaměřený, zábavný, ale 
zároveň směřoval ke zkvalitnění vzta-
hů - vztahů žáků k přírodě, a hlavně 
těch vzájemných, mezilidských.
Žáci vyšších ročníků se rozhodli 
připravit si celodenní program pro 
své mladší kamarády z prvního 
stupně. Jen oni vědí, kolik dá práce 
a starostí zorganizovat aktivity pro 

Žáci druhého stupně se účastnili 
Astronomické olympiády (http://
olympiada.astro.cz), která byla 
rozdělena na dvě kategorie: šestá, 
sedmá třída a osmá, devátá třída. 
Prvního školního kola se účastnilo 
37 žáků. Druhé, tzv. korespondenč-
ní kolo, které se posílalo do Prahy 
na Štefánkovu hvězdárnu na Petříně, 
zdárně vyřešili žáci 6.A. Hloušková 
Tereza, Hrdličková Romana, Ho-
vora Vojtěch, 6.B. Klíma Matěj, 
9.B. Klíma Ondřej, Kotas Marek. 
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla 
Hloušková Tereza 11. místem z celé-
ho Jihomoravského kraje. Obrovská 
chvála a jen tak dál.

Mgr. Michal Šťastný

Velikonoční 
soutěžení v MŠ 
Bosonožská

Letošní rok jsme pro rodiče a jejich 
šikovné děti připravily jarní soutěž 
„Velikonoční vajíčko“. Do soutěže se 
zapojila většina rodičů s dětmi a tak 
se koncem měsíce dubna zaplnila 
hala v naší mateřské škole vajíčky, 
vyrobenými nejrůznějšími technika-
mi. Rodiče mnohdy prokázali velkou 
dávku fantazie a k vidění byly zají-
mavé výrobky z ještě zajímavějších 
materiálů– fotky na www.msbos4.
cz (fotogalerie). 
Každému výrobku vystavenému 
v hale bylo přiděleno soutěžní číslo. 
Rodiče s dětmi poté mohli hlasovat 
pro své favority a na připravené kar-
tičky zapisovat jejich čísla. Z mnoha 
překrásných výrobků jsme nakonec 
vybraly 3 s největším počtem hlasů. 
Vítězové Eliška Tothová, Tadeáš 
Chaloupka a Klára Lašáková si vy-
soutěžili dárkový balíček s pamlsky, 
ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Na 
každého, kdo donesl své vajíčko do 
soutěže, čekala drobná odměna.
Děkujeme všem rodičům, kteří se 
zapojili a těšíme se na další spo-
lupráci. 

Bc. Petra Vyhlídalová

V úterý dne 19. dubna pořádala Základní 
škola, Bosonožská 9 v Brně-Starém Lískovci 
již 6. ročník Speciální olympiády pro žáky se 
specifickými poruchami učení. Olympiáda, 
která se konala pod záštitou Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je 
tradičně určena jak žákům speciálních tříd, 
tak žákům začleněným pro poruchy učení 
v běžných třídách. 
Speciální olympiáda se setkala s velkým zájmem - 
soutěžní klání podstoupilo rovných šedesát tříčlenných 
družstev žáků druhého až pátého ročníku z dvaceti 
základních škol Brna a blízkého okolí. Na soutěžící se 
přišla podívat i PhDr. Marie Klusoňová z OŠ Magistrátu 
města Brna, která se živě zajímala o problematiku 
speciálního školství.
Soutěžní disciplíny nebyly rozděleny podle předmětů. 
Žáci se utkali ve specifických dovednostech. A jak to 
již na olympiádách bývá, i na té speciální se museli 
soutěžící poprat s náročnými úkoly, které sestavil 
kolektiv speciálních pedagožek ZŠ Bosonožská. Šlo 
jak o vědomosti, tak i o zručnost, logické myšlení, 
luštění šifer, osmisměrky, skládání puzzlů či orientaci 
v textu. Všichni k zadané práci přistupovali zodpověd-
ně a ve skupinách aktivně vzájemně spolupracovali.  
Jejich činorodost a zapálení pro hru oceňovali také 

malé tak, aby byly smysluplné a zá-
roveň zábavné. Jak je důležité vše 
předem rozmyslet, připravit, rozdělit 
si úkoly. Mladší žáci i jejich třídní 
učitelky po návratu z terénu vysoce 
hodnotili nejen provedené aktivity, 
ale především vztah starších k ma-
lým, ochotu vést je a pomáhat jim. 
Vzájemná spolupráce Dnem Země 
nekončí – žáci se setkali v dalším 
týdnu ve školních lavicích. To si své 
zážitky připomněli a výtvarně ztvárnili 
ve společných hodinách. Velmi si 
ve škole vážíme jejich počinu, který 
druhotně, avšak významně, přispěl 
k odstranění anonymity mezi žáky 
1. a 2. stupně, a tak napomohl ke 
zkvalitnění vztahů ve škole a jejího 
sociálního klima.

ZŠ Bosonožská

NOC SNŮ, 3. 6. 2011 od 18 hod.
Kulturní program pro zvané mentálně a tělesně postižené 
děti a mládež. Bližší informace Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, 
bochnickova@zoobrno.cz, 546 432 314.
ZOO Brno je v měsíci červnu otevřena denně a to od 9.00 
do 18.00 Hod.

ZOO Brno

organizátoři, žáci třídy 8. C, bez jejichž 
pomoci by činnost 180 soutěžících nebylo 
možné ve škole zorganizovat. Tato ojedinělá 
akce, která podporuje rovné příležitosti ve 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, byla ukončena předáním pamět-
ního listu a drobných odměn soutěžícím. 
Všem žákům zapojeným do soutěže děku-

jeme za účast a chválíme je za jejich výkony. Výsledky 
speciální olympiády budou zveřejněny po velikonočních 
prázdninách na webovém portálu ZŠ Bosonožská: 
http://www.zsbos9.cz/index.php/souteze-10-11

Mgr. Danuše Kotolanová
zástupkyně ředitelky školy

Úspěch ZŠ Labské
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„JDE TO I JINAK…“ – Projektový den žáků ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny

Eliška Tothová

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 vyhlašuje literární a 
výtvarnou soutěž u příležitosti 30. výročí vzniku školy

O víle Bosonožce a vodníku Veclískovi
Témata:
1.  Portrét víly Bosonožky a vodníka Veclíska (volná technika, obrázky, 

koláže, prostorové objekty, individuální i kolektivní práce)
2.  Volný literární útvar - pohádka, povídka, báseň, příběh o jejich 

životě a setkání
3.  Třídní nebo skupinový projekt „Ze života víly Bosonožky a vodníka 

Veclíska“ (s využitím přírodních, historických a společenských 
reálií Starého Lískovce) 

Uzávěrka soutěže 15. června 2011.
Nejlepší práce jednotlivců, skupin a kolektivů budou oceněny na 
slavnostní akademii školy dne 22. června 2011.

Ve čtvrtek 28. dubna si 120 žáků 
naší školy ve spolupráci s Centrem 
podpory integrace Jihomorav-
ského kraje – Speciálně pora-
denským centrem aplikovaných 
pohybových aktivit olomoucké 
univerzity, vyzkoušelo v průběhu 
4 vyučovacích hodin, jaké je to 
žít a sportovat s handicapem.
Ve čtyřech čtyřiceti minutových 
blocích si zahráli basketbal na vo-
zíku, zkusili prostorovou orientaci 
- simulovanou stínítkem na oči – 
s bílou hůlkou se pohybovali po 
škole a zkoušeli na vlastní kůži, jaké 
to je, zdolávat překážky, související 
s tímto postižením.
Děti velmi bavila kolektivní hra 
dvou družstev, která se jmenuje 
boccia, a která byla pro většinu 
z nich novinkou.
V interaktivní učebně mohli shléd-

nout s odborným komentářem zábě-
ry vrcholových sportovních výkonů, 
např. první skok s obratem vzad na 
vozíku na rampách.
Pro žáky velmi do života poučné, 
ale zároveň i zábavné dopoledne, 
sklidilo velký úspěch, pro orga-
nizátory potom upřímný a dlouhý 
potlesk na závěrečném setkání 
v tělocvičně. Poděkování patří také 
všem pedagogům, kteří pomáhali 
s organizací a dozory, které jsou 
u takovýchto aktivit velmi náročné.
Po tomto programu si už dokážeme 
představit, jaké je to prožívat život 
s nějakým omezením.
Přejeme hodně sil a vytrvalosti všem, 
kteří nejsou jako většina z nás zdra-
ví, a musí se každodenně potýkat 
s překážkami.

Za ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
Mgr. Margita Kotásková

Sdělení občanům
Firma E+B textil s.r.o. společně s ÚMČ Brno Starý Lískovec, děkuje 
občanům Starého Lískovce za aktivní účast na akci „DOOR“ – sběr 
použitého textilu od domovních dveří, která proběhla ve dnech 
30. 3.–6. 4. 2011.
Celkem bylo sesbíráno 2.774 kg použitého textilu.
Tento odložený textil projde následným tříděním a podle stupně opotře-
bení a druhu materiálu se určí jeho další zpracování. Funkční oblečení 
se využije k pomoci lidem tzv. třetího světa (Tanzanie, Burundi…). 
Ostatní textil se zpracovává na čistící textilie, výrobu koberců, jako 
izolační materiál apod.
Je potěšitelné, že spolu s Vámi můžeme přispívat k dalšímu využívání 
zdánlivě již nepotřebného textilu (místo běžného zlikvidování ve spalov-
ně), a tím svou malou troškou pomoci k ochraně životního prostředí.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi

Firma E+B textil s.r.o.

Občanské sdružení Zdravotní klaun již 
od roku 2009 přináší do našeho domo-
va humor, smích a divadelní nadsázku. 
Pravidelně každý pátek klauni obveselují 
klienty svými žertovnými kousky, pís-
ničkami a scénkami. Vždy spolehlivě 
rozvíří poklidnou a někdy i trochu ospalou 
atmosféru některého ze čtyř oddělení. 
Obyvateli domova jsou přijímáni většinou 
se sympatiemi, a pokud snad někým ne, 
i na to jsou klauni profesionálně vyškoleni. 
V našem domově si jim podařilo naklonit 
si na svou stranu i mnohé zarputilé ška-
rohlídy. Nabídka uspořádání rozsáhlejší 
akce s početnou skupinou brněnských 
i přespolních klaunů (Zdravotní klaunové 
dnes působí v 7 domovech pro seniory 
ČR a u nás si dali sraz) nás velmi potěšila 
a na sklonku letošní zimy jsme začali 
s přípravami. Do příprav této poměrně 
náročné a rozsáhlé akce se zapojila většina 
zaměstnanců domova. Již na generálce 
bylo jasné, že tvůrci programu klauniády 
mají svoji věc pevně v rukou a úkolem 
nás zaměstnanců bylo, abychom jejich 
představy pomohli zrealizovat. V den 

15. 4. 2011 Ples po sezóně – velká klauniáda zdravotních klaunů 

„D“ se svěřeného úkolu všichni chopili 
s velkým nasazením. A výsledek? Zdařilá 
akce, na kterou budou dlouho vzpomínat 
všichni zúčastnění.
Hlavními organizátory akce a autory 
nápadu byla zkušená klaunská dvo-

jice Petra Bučková a Martin Dobíšek 
(klaunskými jmény slečna Vojtěška či Dr. 
Rentgénová, pan René nebo též Doktor 
Srdíčko, druhdy též Karel Gott). O hudbu 
se postarala Klaunská kapela „Popojedem“ 
s kapelníkem Janem Kynclem (pan Otto, 

též Dr. Suchar). Plesem provázeli Jana 
Kučerová (slečna Otýlie Kokotíková, také 
sestra Sádra) a Alexandr Stankov (pan 
Eduard Kokotík, známý i jako Dr. Mášto). 
Mezi mimobrněnskými klauny byli např. 
klauni z Ostravy, Hradce Králové, z Opavy 
a také umělecký vedoucí sdružení Lukáš 
Houdek z Prahy (pan Antonín, Dr. Motyka) 
vystupující v roli kouzelníka. Pražskou 
kancelář OSZK zastupovala p. Daniela 
Melíšková. I ona, kromě organizačních 
povinností, také vystupuje s červeným 
nosem.
Na veselé dopoledne s klauny jsme pozvali 
také pana starostu městské části Brno-
-Starý Lískovec pana Vladana Krásného, 
jeho místostarostu Mgr. Jiřího Dvořáčka 
a naše kamarádky z Klubu důchodců ve 
Starém Lískovci. Hosté pozvání přijali a bez 
většího pobízení se přidali k bujarému 
veselí. Zdravotní klauni dobře odhadli 
touhu nás všech po společenském vyžití 
a veselém tanci. Plný parket svědčil o tom, 
že naši senioři dávno udělali definitivní 
tečku za zimním lenošením a jsou opět 
v kondici a plni jarního elánu.



www.staryliskovec.cz

strana 7

Z naší farnosti

Cesta do nitra…
(z učení jednoho netradičního 
jezuitského kněze)

Anthony de Mello se narodil 
4. září 1931 v Santa Cruz na před-
městí Bombaje v Indii. Jeho rodiče 
byli katolíci a pocházeli z Goa, 
portugalské kolonie v jihovýchodní 
Indii. Již od dětství snil o tom, že se 
stane knězem, ale rodiče ho v jeho 
cestě nepodporovali, protože si 
přáli, aby jim jejich syn byl nablízku 
a staral se o ně. Anthony věděl, že 
se jeho přání nesplní a nebude 
moci odejít do kláštera, aniž by 
nechal rodiče doma samotné, 
pokud mu Bůh nedaruje bratra 
a tak se začal modlit. 
Ačkoliv mu tehdy bylo již 13 let 
a jeho matce přes 40, narodil se 
mu bratr. Tak 1. července 1947 
Anthony vstoupil do semináře Vi-
najalaja v Bombaji. Následující roky 
se učil filozofii, teologii a východní 
tradici. Stal se jezuitským knězem 
a jeho moudrost k němu přitahovala 
mnoho žáků. Ve svých spisech 
dokázal skvěle propojit západní 

a východní moudrosti. 
A jeho spisy oslovují stále mnoho 
lidí na celém světě ze širokého 
spektra náboženství. Zemřel v roce 
1987.
Z jeho díla připomeňme: „Probuzení 
– rozmluvy s Mistrem“, „Podstata 
osvícení – kniha s příběhy a medita-
cemi“, „Sadhana – cesta k Bohu“. 
„Modlitby žáby“, „K pramenům“, 
„Ptačí zpěv“.

Všechny jmenované knihy vyšly 
začátkem devadesátých let také 
v českém překladu. Obsah knihy 
většinou tvoří krátké příběhy, hod-
ně inspirované východním nábo-
ženstvím, ale také křesťanstvím, 
judaismem i islámem. Tím pádem 
mohou oslovit snad každého člově-
ka, který ve svém životě hledá někde 
v hlubině svého srdce odpovědi na 

základní otázky lidského života: 
Kdo jsem?, Kam směřuji?, Je smrt 
konečnou stanicí?  

Nechme se tedy třemi krátkými 
texty oslovit.

„Obžalovaný,“ začal velký inkvi-
zitor, „jsi obviněn z toho, že jsi 
naváděl lidi, aby porušovali zá-
kony, tradice a zvyklosti našeho 
svatého náboženství. Přiznáváš 
se ke svému činu?“ „Přiznávám, 
Ctihodnosti.“ „Dále jsi obviněn 
z vyhledávání společnosti kacířů, 
prodejných ženštin, vyvrhelů, 
vyděračských výběrčí daní, ko-
loniálních zotročovatelů našeho 
národa - zkrátka všech exkomuni-
kovaných. Přiznáváš se k tomu?“ 
„Přiznávám, Ctihodnosti.“ „Posled-
ní obvinění tě označuje za osobu, 

která upravuje, mění a zpochybňu-
je svaté články naší víry. Přiznáváš 
se?“ „Ano, Ctihodnosti.“ „Jak se 
jmenuješ, obžalovaný?“ „Ježíš 
Kristus, Ctihodnosti.“

Anthony de Mello – Modlitba žáby

Žák přijel ke stanu svého súfické-
ho Mistra na velbloudu. Sesedl 
a namířil si to přímo do stanu, 
kde se hluboce uklonil, řka: „Má 
víra v Boha je tak velká, že jsem 
svého velblouda neuvázal; jsem 
přesvědčen, že Bůh neustále bdí 
nad zájmy těch, kdo ho milují.“ 
„Běž si toho velblouda okamžitě 
uvázat, hlupáku!“ pokáral ho Mi-
str. „Nemůžeš Boha obtěžovat 
úkoly, na které stejně tak dobře 
stačíš sám.“

Anthony de Mello – Modlitba žáby

Král měl sen, ve kterém viděl 
krále v ráji a kněze v pekle. Začal 
přemítat, jak je něco takového 
vůbec možné, když tu uslyšel Hlas, 
který pravil: „Ten král je v nebi, 
protože respektoval kněze. A ten 
kněz je v pekle, protože uzavíral 
kompromisy s králi.“

Anthony de Mello – Modlitba žáby

ŽIVÝ LÍSKOVEC, občanské sdružení a projekt: 
Starolískovecké farmářské trhy

16. dubna jsme připravili historicky 
první farmářské trhy ve Starém 
Lískovci. Krásné slunečné poča-
sí a více než 1000 návštěvníků 
nás přesvědčilo nejen o tom, že 
o podobné akce je v dnešní době 
enormní zájem, ale že také ve Sta-
rém Lískovci je hlad po podobných 
aktivitách, kdy si mohou lidé vyrazit 
na nevšední akci, která se koná 
přímo „pod oknem“. 
Na první termín bylo pro nakupující 
připraveno 16 stánků, kde si mohl 
každý vybrat z produktů lokálních 
farmářů a to zvláště sýry, uzeniny, 
vína, koření, frgále, čerstvé ryby, 
kuřata, vejce a další. Jedna z větších 
front se tvořila také u prodeje jablek, 
která prodávalo místní ovocnářské 
družstvo. Krásné dopoledne za-
končil předčasný odjezd některých 
prodejců, kteří už prostě neměli 
co prodávat . A tak po úspěšném 
prvním termínu jsme se vrhli na další, 
tentokrát za tři týdny v sobotu 7. květ-
na. Počasí nás opět podpořilo, ale 
s ním i další farmáři, kteří se prvního 
termínu nemohli účastnit a trhy 
obohatili pečivem, bio bedýnkami 
a ovocem, ale také zeleninou, která 
se již podařila vypěstovat. Druhý 
trh navštívilo 22 pro dejců a zhruba 
stejný počet nakupujících jako při 
prvním termínu. V současné době 
hodnotíme celý projekt farmářských 
trhů a v souvislosti s tím, že se v Brně 
rojí jako houby po dešti další trhy, 
jsme se rozhodli uspořádat další trhy 

v září. Budeme se snažit zaměřit na 
trh, kde si každý najde to své a to 
v pravidelných termínech. Proto na 
podzim můžete očekávat další dva 
termíny a od příštího roku pak již 
pravidelně na obvyklém místě na 
parkovišti u zastávky Osová.
Máte nějaký nápad nebo připomínku 
k tomuto projektu nebo k dalším, 
které pořádáme? Už teď pro Vás 
připravujeme 3. ročník country-fol-
kového festivalu Živý Lískovec, který 
se uskuteční 3. září od 15 hodin 

v open-air areálu mezi kostelem 
a školou na ulici El. Přemyslovny.  
A také pro Vás připravujeme zimní 
projekt – Živý Lískovec na lyžích. 
O všech aktivitách Vás budeme 
určitě informovat.
Průběžně můžete sledovat informa-
ce na www.zivyliskovec.eu nebo FB 
www.facebook.com/zivyliskovec. 
Těšíme se na Vaše podněty, při-
pomínky, návrhy a prostě cokoliv, 
co posune náš společný život ve 
Starém Lískovci kousek dál. Věřím, 
že Vám na tom, jak spolu v Lískovci 
žijeme, záleží stejně jako nám.

David Kolínek, 
Živý Lískovec o.s.

Závislost 
není zlozvyk!

Jde o těžko ukojitelnou touhu po 
něčem. Každá závislost na čemkoliv 
je obtěžující, unavující a často i životu 
a zdraví nebezpečná. Závislost není 
nic, co bychom si přáli, co vyhle-
dáváme. Přijde skrytě, pomalu. 
Vplíží se vám do života napřed jako 
malý, roztomilý pejsek a vyroste z ní 
nezvladatelný, agresivní čokl. Boj 
s ní je dlouhodobý, těžký, ale má 
smysl. Osvobodí vás! Aby byl tento 
boj úspěšný, je dobré přiznat si svou 
závislost a obrátit se na odbornou 
pomoc. Na lidi, kteří mají zkušenosti, 
kteří vědí jak vás vést, kteří vás umí 
podržet, poradit, pomoci… 
Terapeutické centrum Rokycanova 
spadá pod neziskovou organizaci 
A Kluby ČR. Posláním tohoto centra 
je bezplatná odborná pomoc při 
různých druzích závislosti, hlavně 
té na alkoholu. Terapeuti a psy-
chologové dokážou také poradit 
v oblasti gamblerství či lékové 
závislosti. K dispozici je několik 
typů programů, které pomohou 
klientovi zvládnout problém, se 
kterým se trápí. Pro první kontakt je 
nejvhodnější telefonická či osobní 
konzultace, pro méně odvážné 
pak anonymní internetové pora-
denství na stránkách organizace 
www.akluby.cz
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Den Země pod Špilberkem

Po dlouhé době jsme si vyzkoušeli 
zúčastnit se nějaké akce, kterou 
pořádá někdo jiný, a vyrazili jsme 
na Den Země, která byla sice pro 
veřejnost, skauty však čekalo hned 
pět speciálních stanovišť.
V úvodním motivačním divadle jsme 
viděli, jak je nebezpečné čistit lesy 
od tlejícího listí, ztrouchnivělých 
kmenů aneb pro koho to všechno 
může být domeček. Viděli jsme 
tam pět zvířátek -  svinuli, kůrovce, 
veverku, mloka a strakapouda. 
Ta nás pak provázela na oněch 

stanovištích.
Viděli jsme kůrovce 
a jeho chodbičky v kůře, 
postavili si vlastní les, 
zahráli si hru na stromy 
a škůdce, poznali, kde 
se žije nejlépe mlokovi, 
vyzkoušeli jsme si, jak 
loví strakapoud, zkusili si 
lanové aktivity a spoustu dalších věcí. 
Málem bych se zapomněl zmínit, že 
za odměnu si každý mohl ochutnat 
larvu potemníčka, popřípadě cvrč-
ka. Ne živé, v troubě upečené. Pro 

slabé žaludky nic moc, 
ale měl jsem radost, 
když i menší kluci do-
kázali zahodit předsudky 
a uznali, že i brouk může 
ve skutečnosti chutnat 
dobře (nebo alespoň 
s marmeládou).
Po odvedení práce nám 

byla odměnou krásná prezentace 
fotek rostlin a zvířat  ve 3D pro-
vedení, podobně jako divadlo se 
žonglováním od divadla Na káře. 
Pak jsme se prošli krátce po dalších 
stanovištích a okolo hradu Špilberk 

a už jsme spěchali na vyhlášení. 
Kluci plnili úkoly poctivě, a tak vy-
bojovali pro celý oddíl poukázku na 
zážitkový přírodní program. Takže 
už máme naplánovaný jeden výlet 
na příští rok.
A hodnocení celé akce? Myslím, 
že kromě pár klacků, co si kluci 
pobrali, jsme si jistě všichni odnášeli 
mnohem více - nové vědomosti, 
zážitky. Takže - spokojenost veliká 
a za rok třeba zase.

Jirka, chlapecký oddíl Tučňáci
(redakčně kráceno)

Dva starolískovečtí pamětníci oslavili významná jubilea
Když se někdo dožije stovky, je to úctyhod-
né. Ve Starém Lískovci máme to štěstí, že 
zde žijí hned dva občané, kteří tuto metu 
překročili. Shodou okolností oba nedávno 
oslavili narozeniny.
Když se pan Vojtěch Žaloudek narodil, paní 
Vlasta Weidenhöferová byla na světě jeden 
rok. Starý Lískovec byl v té době samostatnou 
obcí s 269 domy a 1748 obyvateli. Místní kostel 
ještě nestál, „Kostelní jednota“ teprve sháněla 
peníze na koupi pozemku. České země snily 

o samostatnosti, ale k té bylo ještě daleko. 
Svět  se zmítal v drobných konfliktech a bylo 
jasné, že na spadnutí je i něco většího. Psal se 
rok 1910, během něj na svět přišel například 
František Hrubín, Adina Mandlová… 
Od oné doby uplynulo již více než sto let. Ne-
dávno oba starolískovečtí občané oslavili další 
narozeniny, jejichž součet činí neuvěřitelných 
203 roků. Paní Weidenhöferovou jsme navštívili 
v Domově pro seniory na ulici Kosmonautů, 
blahopřání osobně přednesli a dárek předali 

náměstkyně primátora města Brna paní Jana 
Bohuňovská, starosta městské části Starý 
Lískovec pan Vladan Krásný a místostarosta 
pan Jiří Dvořáček. 
Ti se poté přesunuli na ulici U pošty, kde po-
bývá stále svěží Vojtěch Žaloudek. Také on se 
samozřejmě dočkal gratulací, dárku i drobného 
přípitku. 
Připojujeme se ke gratulantům a oběma jubi-
lantům přejeme co nejvíce štěstí a zdraví do 
dalších let.

Skautská pouť do Rajhradu

Sobota 30. dubna proběhla pro 
skauty z Brna a okolí ve znamení 
tradiční skautské pouti, tentokrát 
z Popovic do rajhradského kláš-
tera. Náš dívčí oddíl se rozhodl 
prodloužit si výlet o jeden den a 
již v pátek jsme se vypravily do 
Hrušovan u Brna. Po páteční pro-
cházce doprovázené hraním her a 
dobré večeři jsme se uvelebily do 
spacáků v místní sokolovně. Druhý 
den nás čekala krátká jízda vlakem 
do Popovic, kde jsme se přidaly 
k ostatním skautům, účastnícím se 
pouti. Děti byly rozděleny do men-
ších družinek a cestou do Rajhradu 
je doprovázel příběh svatého Jiří, 
patrona všech skautů, a plnění nej-

různějších úkolů - například skládání 
básniček, stavění babylonské věže 
nebo lanové aktivity. Po obědě pro-
běhlo slavnostní vyhlášení výsledků 
jednotlivých družinek, předání pu-
tovní ceny vítězům a celá pouť byla 
zakončena mší svatou s brněnským 
otcem biskupem Vojtěchem Cikrle. 
Po skončení mše svaté se mnozí 
rozeběhli na nádraží, aby stihli 
dřívější vlak jedoucí do Brna. My 
jsme si užily krásného počasí o 
chvíli déle a odměnily jsme se za 
celodenní plnění úkolů zmrzlinou. 
Pak už jsme ale spolu s ostatními 
zbývajícími skauty také zamířily na 
rajhradské nádraží a vlakem domů. 

Slávka, dívčí oddíl Amazonky

Oslavenkyně po přijetí dárků
Na zdraví panu Žaloudkovi připila se zástupci městské části i náměst-
kyně primátora města Brna Jana Bohuňovská
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Domov pro seniory Mikuláškovo 
nám., p.o. nabízí novou sociální službu

Od 1. 7. 2011 bude Domov pro 
seniory Mikuláškovo nám., p.o., 
jehož zřizovatelem je Statutární 
město Brno, poskytovat nově i so-
ciální službu ambulantního typu, 
a to Centrum denních služeb 
(dále jen CDS). 
Tato sociální služba je určena se-
niorům s fyzickou či psychickou 
nedostatečností, kteří trvale žijí 
v domácím prostředí a pečují o ně 
příbuzní, přátelé či známí. 
Účelem služby je jednak odtížit pe-
čujícím, jednak umožnit seniorovi, 
aby strávil část dne ve společnosti 
svých vrstevníků a současně vyu-
žil jak terapeutické programy při-
pravované pro obyvatele domova 
(nabízíme širokou škálu kulturních 
aktivit, fyzioterapii, canisterapii, 
ergokuchyňku, výlety, vycházky aj.), 
tak možnosti sociálního poradenství, 
ošetřovatelské péče a stravování. 
Kapacita nového CDS je 6 míst (3 
pro uživatele s poklesem fyzických 
schopností a 3 pro uživatele, kteří 
trpí neurodegenerativním onemoc-
nění mozku – zejména Alzheimero-
vou chorobou, stařeckou demencí). 

Cena za poskytovanou sociální 
službu je stanovena v souladu se 
zákonem o sociálních službách 
a s prováděcím právním předpisem 
(vyhláškou č. 505/2006 Sb.). Její 
konkrétní výše se odvíjí od počtu 
a rozsahu potřebných úkonů péče, 
které jsou u každého zájemce zcela 
individuální. Proto všem, kteří by 
chtěli tuto nově vzniklou sociální 
službu využít, doporučujeme na-
vštívit naše zařízení, kde jim budou 
podány konkrétní informace a umož-
něna prohlídka zařízení (prosíme, 
domluvit si schůzku předem se 
sociální pracovnicí, abychom si 
pro Vás rezervovali dostatek času). 
Kontakt: Domov pro seniory 
Mikuláškovo nám., p.o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno-Starý Lískovec  
Tel: 547 139 300 – infopult, 
547 139 209 – sociální pracovnice 
E-mail: mikulaskovodd@centrum.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sery-
nová – sociální pracovnice

RNDr. Mgr. Helena Valkounová, 
ředitelka DSM

Pietní vzpomínka 
66. výročí osvobození

Pomerančový den

V úterý 21. června 2011 při pří-
ležitosti Mezinárodního dne Al-
zheimerovy choroby proběhne 
v Brně Pomerančový den.
Pomerančový den je již tradiční 
osvětová akce, jejímž cílem je in-
formovat veřejnost o Alzheimerově 
chorobě a o dostupné péči pro lidi 
trpící demencí. V letošním roce 
proběhne v Brně v úterý 21. června. 
Informační stánek bude umístěn od 
8 do 16 hodin na Malinovského 
náměstí. Akci pořádá brněnské 
středisko Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, která působí 
jako kontaktní místo České alzhe-
imerovské společnosti (ČALS) pro 
Jihomoravský kraj. Zájemci obdrží 
od pracovníků Diakonie podrobnější 
informace o poruchách paměti, bez-
platném vyšetření paměti i službách 
a možnostech pomoci pro lidi trpící 
poruchami paměti. 
Součástí je také veřejná sbírka, 
kam je možno věnovat dobrovolný 
příspěvek. Každý, kdo přispěje 
nejméně dvaceti korunami, obdrží 
kromě informačních materiálů také 
keramickou placku. Výtěžek sbírky 
bude použit v souladu s pravidly 
ČALS na podporu brněnského 
kontaktního místa, které působí při 
Diakonii ČCE – středisku v Brně. 

O nás. Diakonie ČCE 
Diakonie Českobratrské církve 
evangelické (DČCE) je jednou 
z největších nestátních organizací 
zabývajících se sociálními službami 
a občanskou pomocí. Letos osla-
vuje již 22 let obnovené činnosti. 
Celorepublikově poskytuje sociální, 
zdravotní, pastorační a vzdělávací 
služby – denně pomáhá tisícům 
klientů v nepříznivých životních 

situacích – od rané péče, pomoci 
rodinám s dětmi s postižením, přes 
provoz nízkoprahových klubů pro 
mládež až po četná seniorská za-
řízení či hospic pro umírající. 
DČCE poskytuje služby ve 33 stře-
discích a 8 speciálních školách. 
Pracuje zde přes 1500 zaměst-
nanců a 1000 dobrovolníků. DČCE 
nabízí 126 sociálních služeb regis-
trovaných dle zákona o sociálních 
službách.
Diakonie ČCE – středisko v Brně 
působí od roku 1993 a v součas-
nosti poskytuje 15 zaměstnanců 
v pečovatelské službě, Centru den-
ních služeb Brno a Chráněném byd-
lení Ovečka péči cca 55 klientům, 
především seniorům s demencí 
(Alzheimerovou chorobou). 
Středisko slouží také jako kontaktní 
místo České alzheimerovské spo-
lečnosti. Zájemci zde mohou získat 
informace o průběhu Alzheimerovy 
choroby a praktické rady týkající 
se péče o člověka s touto nemocí. 
Od roku 2007 patří k brněnskému 
středisku také pobočka v Letovicích, 
kde se 8 zaměstnanců v Centru 
denních služeb Letovice a Chrá-
něném bydlení Letovice zaměřuje 
na péči o 19 klientů s mentálním 
a kombinovaným postižením. 
Diakonie respektuje potřeby jednot-
livců, podporuje rodinné prostředí 
se zachovanými vazbami, 
pomáhá všem bez ohledu na vy-
znání.

Více informací na 
www.brno.diakoniecce.cz 
Kontakt: Ing. Lenka Strnadlová, eko-
nomka DČCE – střediska v Brně, 
tel. 549 242 279, e-mail: 
ekonom.brno@diakoniecce.cz

V pondělí 25. dubna 2011, v den 
66. výročí osvobození Starého 
Lískovce Rudou armádou, se u pa-
mátníku obětí 1. a 2. světové války 
na Točné ulici sešli občané, členové 
organizací KSČM a 2 poslanci 
místního zastupitelstva.
Společně si připomenuli důležité 
okamžiky osvobozovacích bojů 
Brna a také jak probíhaly tyto boje 
přímo ve Starém Lískovci.
S vděkem bylo vzpomenuto hrdin-
ství rudoarmějců, kteří položili své 
životy za vítězství nad nacismem 
a naše osvobození od německých 
okupantů. Také byli vzpomenuti 
místní občané, kteří v důsledku 
okupace zahynuli.
Uhájit právo člověka na život a za-
jistit trvalý mír je povinností živých 

vůči milionům těch, kdo padli za 
svobodu. 
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

V zápisech lískovecké  kroniky 
o těchto událostech můžeme číst:
„Občanstvo dojatě vítalo a při-
jímalo své slovanské bratry 
a s radostí naslouchalo nám 
srozumitelnému jazyku.
Předaleká byla cesta, kterou 
tito hrdinové kráčeli, aby nám 
přinesli osvobození. Je vroube-
na hroby jejich spolubojovníků, 
13 jich položilo životy i v katastru 
naší obce. Nevrátili se ke svým 
matkám, ženám a dětem, budou 
však žít v srdcích našich lidí.

Nikdy jich nezapomeneme.
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Zprávy z radnice

Informace z usnesení 12. Rady 
MČ Brno -Starý Lískovec ze dne 
12. 4. 2011
 – souhlasila s pořádáním kulturní 

akce „Farmářské trhy“ dne 16. 4. 
a 7. 5. 2011 na parkovišti při zastávce 
Osová v době od 8.00 do 13.00

Střípky z usnesení 13. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec 
(20.4.2011)
 – schválila záměr vybudování nebyto-

vého prostoru v podhledu přístavby 
v bytovém domě na ulici Labská č.o. 
29 v Brně -Starém Lískovci.“

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 
11 00045, předmětem smlouvy je 
dodání a výsadba dřevin dle „Návrhu 
dosadby dřevin Brno -Starý Lískovec, 
Oderská 3-5“

 – schválila pro realizaci nových laviček 
a odpadkových košů zadávací podmín-
ky a hodnotící kriteria a oslovení firem 
k provedení cenové nabídky 

 – schválila zadávací podmínky pro 
zpracování projektové dokumentace 
výsadby dřevin na vícegeneračním 
hřišti Bosonožská a oslovení firem 
k provedení cenové nabídky

 – souhlasila s přijetím nových členů do 
zásahové Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Statutárního města Brna, 
městské části Brno-Starý Lískovec; 
souhlasila se zněním Dohody o členství 
v Jednotce SDH, souhlasila s uzavře-
ním Dohody o členství v Jednotce SDH; 
souhlasila vyřazením tří členů zásahové 
Jednotky SDH.

 – schválila návrh náhradní výsadby dře-
vin, kterou provede BD Dunajská 23, 
družstvo, Dunajská 23, 625 00 Brno

 – udělila výjimku zájmové organizaci Orel 
jednota Brno -Starý Lískovec 

 – a povolila uspořádání Starolískovec-
kých mladých hodů 2011 ve ven-
kovním areálu DTJ, Klobásova 34, 
v termínu 21.5.2011 sobota – konec 

zábavy ve 02,00 hodin a 22.5.2011 
neděle – konec zábavy ve 23,00 hodin. 

Střípky z usnesení 14. Rady MČ 
Brno -Starý Lískovec (4.5.2011)
 – navrhla úpravu dopravního značení 

spočívající v umístění: 1)dopravní 
značky IP 25a - Zóna s dopravním 
omezením ke vjezdu do ul. Bosonožské 
z ul. Jemelkova s omezením rychlosti 
na 30 km/h a dopravní značky IP 25b 
– Konec zóny s dopravním omezením 
při výjezdu z ul. Bosonožské na ul. 
Jemelkovu, 2) dopravní značky IP 25a 
Zóna s dopravním omezením ke vjezdu 
do účelové komunikace NN 528 mezi 
zadním traktem domů ul. Sevastopol-
ská č. or. 2–12 a zahradami za domy 
Bosonožská 2 a Jemelkova 9–33 (li-
ché) na pozemku p. č. 2432/1 k. ú. 
Starý Lískovec; dopravním omezením 
bude Zákaz stání – B 29; a dopravní 
značky IP 25b – Konec zóny s doprav-
ním omezením při výjezdu z účelové 
komunikace na ul. Bosonožskou, 3) 
označení parkovacích ploch dopravní 
značkou IP 11 a, b, případně c všude 
tam, kde v MČ Brno -Starý Lískovec 
toto značení dosud chybí s dodatko-
vou tabulkou E 9 – druh vozidla – se 
zobrazením osobního vozidla

 – schválila návrh náhradní výsadby dře-
vin kterou na vlastní náklady provede 
Společenství vlastníků jednotek Kos-
monautů 7, ulice Kosmonautů 415/7, 
625 00 Brno

 – schválila návrh náhradní výsadby dře-
vin kterou na vlastní náklady provede 
Společenství vlastníků jednotek domu 
ulice Kosmonautů 13, ulice Kosmonau-
tů 412/13, 625 00 Brno

 – souhlasila s výsadbou 1 ks Pyrus calle-
ryana ´Chanticleer´ ve veřejné zeleni 
p.č. 2416/1 k.ú. Starý Lískovec, ul. 
Bosonožská 17

 – schválila pro zajištění celoroční kom-
plexní údržby veřejné zeleně a blíže 

specifikovaných ploch a obsluhy od-
padkových košů na území MČ Brno-
-Starý Lískovec, v lokalitě D, podle 
předložené cenové nabídky ze dne 
8.4.2011, zhotovitele Jaroslava Bládka, 
Příčky 7, 625 00 Brno

 – souhlasila výběrem firmy HBH Projekt 
spol. s r.o. jako zhotovitele Projektové 
dokumentace parkovacích stání v MČ 
Brno -Starý Lískovec v maximální ceně 
díla 351 540,- Kč vč. DPH v souladu 
s cenovou nabídkou

 – souhlasila s textem výzvy k podání 
nabídky na dodávku inženýrských prací 
„ Zpracování technické dokumentace 
pro zadání veřejné zakázky „Moder-
nizace výtahů v bytových domech 
v Brně -Starém Lískovci a ulici Dunaj-
ská 37, 39, 41, 45, Kosmonautů 23, 

Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevasto-
polská 1, 3, 5, 7, 9, 11 a Vltavská 2.“ 
a s oslovením uchazečů k podání 
cenové nabídky

 – souhlasila s návrhem textu výzvy 
k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Generel bez-
bariérových tras v MČ Brno -Starý Lísko-
vec“, s návrhem uchazečů, kteří budou 
vyzváni k podání cenové nabídky

 – nesouhlasila s návrhem TJ Sokol Brno-
-Starý Lískovec, aby MČ Brno -Starý 
Lískovec vybudovala parkoviště na p.č. 
601/2 v k.ú. Starý Lískovec a rozšíři-
la je i o část p.č. 601/3 v k.ú. Starý 
Lískovec, který je v majetku TJ Sokol

Kompletní výpisy jsou k dispozici na úřed-
ní desce a na webu Starého Lískovce.

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • 
Tel.: 547 139 220 • Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Den vydání 20. 5. 2011 • Příspěvky zasílejte na e–mail: 
noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • 
Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Inzerce
 Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na 

www.hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel.604 535 647, info@hr-computers.cz

 Dětské tábory – sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou, pro 
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1–9let. Tel. 541 229 122, 
www.drak.cz

 Malby 14 Kč/m2,nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově =sleva 250 Kč

 Prodám pozemek na bydlení v Omicích. CP 3477 m2, šíře 32 m, IS 
50 m. Možno dělit. Cena 1200,- Kč/m2. Tel: 777 307 307

 Koupelny na klíč, www.bytjadra.cz , 777 852 244

 Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 605 983 853

 Instalatérské a topenářské práce. Tel.737 866 728, 

 email: lw.montaz@gmail.com

 NOVINKA 2011 !!! Máme pro Vás akční splátky. 50.000 Kč– 
5.000.000 Kč. Zaměst., OSVČ, důchodci, MD i ÚP. Žádná zástava, 
ani registry. Půjčka od více věřitelů. Tel.: 739 617 757

 Koupím byt či RD v Brně a okolí. 725 935 026

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

www.mandlovani.wz.cz
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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

ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID. 
NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM? 

SMO Vltavská
Po 13:00–17:00
Út–Pá 8:00–12:00 

13:00–17:00
So 8:00–12:00

Tel: 606 915 453

SMO Točná
Po 13:00–17:00
Út–Pá 8:00–12:00 

13:00–17:00
So 8:00–12:00

Tel: 722 548 100

Odložte jej ve sběrném středis-
ku! Rádi se ekologicky postará-
me o Vámi nechtěné. Kdy a kam 
můžete odpad odnést nejblíže 
Vašemu bydlišti?

Po dobu stavby kanalizace v ulici Točná může dojít k přechodnému omezení provozu shromažďovacího místa odpadu.

Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka, zkrátka ob-
jemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258 a fi rma SAKO Brno, a.s. si 
jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového odpadu (do délky 3 m a objemu 
1 m3) je 250 Kč.
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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

Váš servisní partner Volkswagen Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20, 657 79 Brno, Tel.: +420 543 424 211, E-mail: servis@autonova.cz, www.autonova.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Vyřídíme za Vás úkony spojené s likvidací pojistné události, půjčíme náhradní vůz,  
opravíme ve vysoké kvalitě a vše v krátké době.

Autonova - rychle a kvalitně

I po nehodě zase 
jako “nový”.

JSTE PODNIKATEL 
A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT 
NEPOTŘEBNÉHO ODPADU?

V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. 
v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potře-
bám menších živnostníků i velkých fi rem, 
a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu!

Provozní doba: 
Po–So  7:00–17:00, Ne  8:00–14:00

Můžete zde odevzdat objemný odpad, 
odpad stavební i komunální, elektrood-
pad nebo staré pneumatiky. Pro více in-
formací volejte 724 380 523, nebo pište 
na sbernydvur@astv.cz
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