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starolískovecký 
zpravodaj
starolískovecká superstar

letošním rokem se snad definitivně 
dá říci, že akce „starolískovecká 
superstar“ zapustila v naší čtvrti 
hluboké kořeny. Na pořadu byl totiž 
již čtvrtý ročník. starosta městské 
části Vladan krásný rozjel ten první 
již v roce 2008 a možná ani on sám 
tehdy netušil, jak se myšlenka ujme. 
stejně jako v loňském roce se mělo 
pěvecké klání odehrát ve venkov-
ních prostorách Základní školy 
labská, konkrétně na velkém hřišti. 
o pomyslnou trofej pro nejlepšího 
zpěváka bojovali kromě „domácích“ 
i hosté ze zbylých základních škol 
ve starém lískovci – z Bosonožské 
a Elišky Přemyslovny.
objednávka pěkného počasí vyšla, 
po celou dobu programu svítilo 
červnové sluníčko v „plné síle“. 
Horko bylo až takové, že každý 
mráček na nebi vítalo publikum 
s povděkem. Nebylo to však překáž-
kou pro zdárný průběh dopoledne, 
všichni soutěžící se  s podmínkami 
vyrovnali skvěle.
Do soutěže se jich přihlásilo hned 
čtrnáct, což sice neatakovalo loňský 
rekord, pořád se ale jedná o velmi 
slušné číslo. Věkové rozpětí bylo 
široké, nejmladší soutěžící měli 
v kolonce „věk“ osmičku, nejstarší 
patnáctku. Šance, že po loňském 
triumfu Jana Horského se vítězkou 
stane příslušnice ženského pohlaví, 
byla výrazně vyšší – v soutěži jich 

totiž bylo hned jedenáct, zatímco 
mladí muži se přihlásili jen tři. 
Na vše samozřejmě dohlížela od-
borná porota. V té hrála prim již 
tradičně herečka alena antalová, 
která se může směle řadit k stálicím 
starolískovecké superstar – nevy-
nechala zatím ani jednou. Vedle 
ní zasedl muzikant Jaroslav albert 
kronek, pro nějž to byla již třetí 
účast. Podruhé si náročnou roli po-
rotce vyzkoušel Radomír Havlík, pro 
zbylé dva přísedící to byla premiéra. 
ovšem premiéra jako hrom, jak bylo 
také znát z aplausu publika při čtení 
jejich jmen. starosta Vladan krásný 
se totiž blýskl husarským kouskem, 
povedlo se mu dohodnout účast 
finalistů „starší sestřičky“ lískovecké 
superstar, tedy té televizní, česko-
slovenské. konkrétně Martina kurce 
a simonu Feckovou. 
Před začátkem pěveckého zápolení 
se ještě prezentovala taneční sku-
pina Martiny Bartůškové souborem 
latinskoamerických tanců, a pak 
již byl čas na první soutěžní číslo. 
adepti múzického umění nastupovali 
na podium podle věku, jako první se 
tedy představila nejmladší leonka 
skácelová. Zpívalo se většinou 
česky, pauzy mezi soutěžícími pro-
ložil dalším vystoupením taneční 
soubor Martiny Bartůškové, za-
zpívali samozřejmě i porotci Martin 
kurc a simona Fecková. Celým 

programem provázelo stejně jako 
v minulých letech osvědčené duo 
Vladan krásný – Martina Vítková. 
Porota měla od počátku těžkou 
úlohu, neboť výkony byly vesměs 
hodně kvalitní. Jak postupoval 
čas, napětí rostlo a i diváci, kte-
ří rozdělovali svou přízeň rovno-
měrně kamarádům a příslušníkům 
stejných škol, se nemohli dočkat 
rozuzlení (a pak samozřejmě i ná-
sledné autogramiády). Po doznění 
posledního songu si moderátoři 
zavolali na podium všechny soutě-
žící a porotce, kteří měli za sebou 
dlouhé a dlouhé debaty. Chvilka 
napětí… Pak už to přišlo. Nejprve 
pomyslný bronz – třetí se umístila 

tereza Fürlová s písní „Mít rád 
bližního svého“. Druhé místo dobyl 
sebejistým přednesem stěžejního 
motivu z pohádky „Princezna ze 
mlejna“ Martin lustig. Napětí se 
před vyhlášením vítěze dalo krájet, 
a konečný verdik vyvolal v publiku 
zasloužené ovace. Vítězkou se 
totiž stala již dvojnásobná medai-
listka z let minulých (v roce 2008 
druhá, o dva roky později třetí) 
kateřina ingrová, která v soutěži 
„vysekla“ muzikálovou klasiku „Jsi 
můj pán“. Dle tradice pak samozřej-
mě přednes zopakovala hned po 
předání řady cen, již jako čerstvá 
starolískovecká superstar.

starolískovecké mladé hody
Vážení přátelé, letošní starolísko-
vecké hody byly, jak jste si mohli 
všimnout, v mnohém výjimečné. 
V jejich současné podobě je mů-
žete navštěvovat už dvanáct let, 
a to je rozhodně možné označit 
za úspěch. to, že se daří tradice 
nejen udržovat při životě, ale dále 
rozvíjet, prohlubovat, a nebojím 
se říci, že doopravdy jimi žít, to je 
v dnešní uspěchané době, navíc 
v místě, kde se panelové sídliště 
prolíná s téměř vesnickou atmo-
sférou staré zástavby, takřka malý 
zázrak. každým rokem přemýšlím 
o tom, jestli je možné, aby pramen 
nadšení, který tradice předávaná po 
generace našich předků přenáší, 
někdy vyschnul. každý rok se s prv-
ním srazem hodovníků, ať už těch 
mladších či starších stárků, někde 

uvnitř zamýšlím, jestli se sejdeme. 
a každý rok, v neděli, v poslední 
večer hodů, si se závěrečnou písní 
u cimbálky řeknu jen „ano“. ano, 
funguje to; ano, žijeme tím; a ano, 
má to smysl!
letošní hody kvůli velmi smutné udá-
losti, která potkala naši lískoveckou 
sokolovnu, čekala změna, jakou 
podle zpráv pamětníků nepoznaly 
již dobrých 70 let. Protože jsme 
nenašli jiný prostor, upřeli jsme 
veškerou snahu ke zvelebení a na-
chystání areálu za budovou DtJ na 
klobásově ulici. Podotknuto budiž, 
že areálu venkovního. stálo nás to 
všechny řádově více práce než jiné 
roky, ale jak o tom svědčily reakce 
návštěvníků, soudím, že jsme to 
zvládli se ctí. Přípravy tedy probíhaly 
již několik týdnů před samotným 

hodovým veselím. 
Počínaje vyklizením a vyčištěním 
areálu a dále dovezením parketu 
z troubska či nábytku ze sokolovny. 
Hody pak pro nás začaly předho-
dovou zábavou, také netradičně, 
v bohunické hasičce. Po ní násle-
dovala návštěva sklípku v klobou-
kách, žádání o stárky, dovezení 
májek i máje a jejich zdobení, aby 
nakonec přišel víkend, ke kterému 
vše směřovalo. a můžeme říci, že 
k němu nesměřovala jen práce, ale 
i mnohé modlitby, aby nám vyšlo 
počasí, a to se nakonec v podstatě 
vydařilo. Průvod lískovcem jsme 
odešli za dunění hromů, aby nás 
nakonec déšť dohnal až během 
sobotního večera a tak jsme za do-
provodu dechové muziky z Vnorov 
očekávali, až přestane pršet.

Pokračování na str. 2Uzávěrka příštího čísla je 20. 7. 2011

Pokračování na str. 5

Upozornění

na základě telefonních reak-
cí občanů starého lískovce 
vám oznamujeme, že nezná-
mé osoby oslovují majitele 
nemovitostí s tím, že jim bu-
dou vykopány přípojky kana-
lizace k rodinným domkům. 
k tomuto účelu požadují za-
placení zálohy. oznamujeme 
vám, že žádnou takovou akci 
nezajišťujeme a jedná se 
s nej vyšší pravděpodobností 
o podvodné jednání! 

v případě jakýchkoliv ne-
jasností nebo pochybností 
volejte na tel.č. 724 532 713, 
p. Horák – technický dozor 
stavby.

Za BVaK a.s. Jiří Horák
technický dozor

Soutěžící s moderátory
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ahoj léto, ahoj prázdniny…

ahoj léto, ahoj prázdniny…
Již za několik málo dní 
přichází snad nejoblíbe-
nější období všech dětí, 
letní prázdniny. Nádher-
né dva měsíce sladké-
ho odpočinku. Jsem ale 
přesvědčen, že stejně 
jako žáci a studenti se na 
prázdniny těší také jejich 
učitelé a vychovatelé. těm patří 
vzdát velký dík za jejich námahu, za 
jejich starost a trpělivost při výchově 
našich dětí a mládeže. a že to není 
vždy jednoduchý úkol, nám mohou 
potvrdit jen oni sami. 
Práce učitele je stále složitější a ná-
ročnější a jen velká láska k jejich 
povolání jim pomáhá znovu a znovu 
trpělivě předávat našim dětem po-
třebné vědomosti a připravovat je 
do života. stále více učitelů si v po-
slední době stěžuje na čím dál větší 
neukázněnost a těžkou zvladatelnost 
dětí. starší generace potvrzuje, že 
to, co si dovolí dnešní mládež, si oni 
v jejich věku dovolit nemohli a ani je 
to nenapadlo. kde je problém? snad 

ve výchově v rodině, snad 
v uspěchané době, kde se 
dnes a denně jen ženeme 
za různými zážitky, v práci 
jsme od rána do večera 
a na výchovu dětí nám již 
nezbývá čas.
Není zde ale prostor pro 
hlubší rozbor příčin chová-
ní dnešních dětí a mládeže 

a ani to nemám v úmyslu. Jen bych 
chtěl, aby se každý rodič zamyslel 
sám nad sebou a nad tím, jak připra-
vuje své ratolesti na budoucí život. 
Jestli náhodou nespoléháme až příliš 
na to, že co nestihneme naučit děti 
doma, to se naučí ve škole. 
Na druhé straně ale učitelé ve škole 
nemají mnohdy oporu u rodičů při 
výchově v podstatě cizích dětí. kdo 
z nás rodičů vštěpuje svému dítěti 
zásadu, že učitel je autorita, se kterou 
naše děti tráví mnohdy více času 
než s námi rodiči a že této autority je 
potřeba si vážit, ji poslouchat a chovat 
se k ní slušně. Máme spíše tendenci 
hledat na učiteli chyby a naopak 
v našich dětech vidět nejlepší a nej-

Vážení spoluobčané,
léto je tu, s ním spousta sluníčka. 
Všechno hned vypadá veseleji. 
Navíc za dveřmi jsou prázdniny, 
dovolené, prostě a jednoduše 
jedna z nejhezčích částí roku. 
Proto jsou tématem tohoto čísla 
hlavně prázdniny. osobně věřím, 
že si letní měsíce užijí všichni 
v klidu, bez stresů a hlavně ve 
zdraví. to přeji nejen dětem, ale i 
učitelům, kteří si zaslouží velký dík 
za celoroční obětavost. Podrob-
něji o tom píše kolega Dvořáček 
na jiném místě této strany. 
Měsíc červen ovšem není za-
svěcený jen létu – minimálně 
ve starém lískovci už zejména 
mladší generace ví, že touto 
dobou může zkusit svůj talent 
a štěstí v soutěži „starolískovecká 
superstar“. Jak vypadal letoš-
ní ročník, to si můžete přečíst 
ve zvláštním článku. Já bych to 
shrnul jednoduše – podařilo se 
vše, od počasí až po výkony sou-
těžících. soutěž osobně vnímám 
bez mráčku, stejně jako ten den 
byla bez mráčku obloha (zatímco 
o den později pršelo a městem se 
proháněly bouřky, takže účastníci 
ohňostrojů takové štěstí neměli).
V souvislosti s počasím mne 
napadá jedna hezká paralela. 
Jistě znáte úsloví o poloprázd-
né či poloplné sklenici vody. 
s počasím je to obdobné. Jsou 
lidé, kteří v zimě nadávají na 
zimu, mokrý sníh, bláto. V létě 
na vedra, bouřky, sucho. Na 
podzim jim vadí padající listí, na 
jaře alergie. Zkrátka – celý rok 
jsou nespokojení.
Pak je druhá skupinka. ti se 
radují ze sněhu, a když není, tak 
třeba jen z hvězd na zimní obloze. 
Jaro vítají prostě už z principu, na 
melancholickém podzimu kvitují 
jeho nádherné barvy, a v létě vítají 
krásné počasí. když je bouřka, 
bláto, déšť nebo sucho, berou 
to tak, že podobné jevy k ročním 
dobám patří. 
a to je podstatné. to, že se v na-
šem životě občas vyskytne bouřka 
nebo mrak, je normální. ale důle-
žité je umět se přes toto období 
přenést s co největší dávkou hu-
moru. Učené lékařské mozky nám 
praví, že smích může prodloužit 
život a rozhodně je zárukou zdraví, 
zatímco stresy a pesimismus mají 
efekt přesně opačný. Přeji vám 
proto co nejusměvavěji a nejpo-
hodověji strávené léto.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

starolískovecké mladé hody

a že nakonec doopravdy přestalo, 
je přece samozřejmé! Zde musím 
složit velkou poklonu nejen stárkům 
a stárkám, kteří fantastickým způ-
sobem odolali rozmarům počasí, 
ale také návštěvníkům, kteří se až 
v neskutečném počtu vydrželi bavit 
do samého konce večera. Pravda, 
obavy, že se sejdeme u doktorů, 
se bohužel mnohde vyplnily, ale 
myslím, že ten večer stál za to. 
Nedělního rána a slavnostní mše 
jsme se hrdě a v hojném počtu 
zúčastnili a uctili tak patrona naší 
farnosti, svatého Jana Nepomucké-
ho. Nedělní odpoledne již přineslo 
sluneční paprsky, které prosvítaly 
mezi listy stromů klenoucích se 
nad areálem, a spolu s desítkami 
dětí v krojích zahřály srdce všech 
generací, které se přišly pobavit 
k cimbálové muzice Vonica. Děti pak 
předvedly bezvadně natrénovanou 

slováckou besedu, po nich i stárci 
zopakovali svoji slovenskou besedu 
a večer a spolu s ním se západem 
slunce i hody pomalu skončily. 
Na jazyk se mi několikrát dralo slovo 
hodokvas. ano, vím, co to znamená, 
a že hody rozhodně nejsou pouze 
nezřízenou konzumací kapalných 
či hmotných poživatin, to je asi 
každému jasné. ale tenhle hodo-
kvas vnímám jako něco víc, co tuto 
událost provází od prvního nácviku, 
první schůzky stárků. s každým 
setkáním, společnou prací, chvilkou 
kdy se zastavíme, se mezi lidmi rodí 
vztahy, emoce a city, a mnoho z nich 
pokračuje dál a jen tak nekončí. 
kvas mezilidských vztahů je to, čeho 
si na hodech vážím, a co na nich 
mám rád. a jsem rád za všechny, 
které jsem mohl poznat, děkuji 
Bohu za chvíle, které jsem mohl 
strávit ve společnosti lidí, kteří se 
mi stali blízkými, tak jako se stávali 

i mým předkům po celé generace 
nazpět. Vážím si toho, že jsem mohl 
být letos hlavním stárkem, upřímně 
doufám, že se bavili jak stárci, tak 
i návštěvníci a doufám, že Hody 
si budou nacházet místo v našich 
srdcích ještě opravdu dlouho. těším 
se na další setkání s vámi všemi 
nejen příští rok, ale třeba už letos 
v říjnu na Vinobraní.

Jakub Jaňura, hlavní stárek 

Na tomto místě bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se letošních 
starolískoveckých Mladých hodů 
zúčastnili. Hlavní dík patří krojované 
chase, jak mladším tanečníkům, tak 
i starším stárkům. Dále pak všem, 
kteří se podíleli na jejich organizaci 
a úspěšném průběhu, ať už z řad 
orla starý lískovec, tak i ostatním 
co jakýmkoliv způsobem pomohli, 
zejména z řad spřátelených organi-
zací, sokola, sDH starý lískovec 
a také Městské policii. Za poskytnutí 
areálu, v němž se mohly hodové 
zábavy odehrávat děkuji organizaci 
DtJ a za zapůjčení materiálu děkuji 
sokolům a troubské chase. Vřelý 
dík patří také sponzorům akce, 
statutárnímu městu Brnu a městské 
části starý lískovec. Nakonec bych 
chtěl z celého srdce poděkovat 
i všem návštěvníkům za trpělivost 
s počasím a za vytvoření krásné 
atmosféry, jaká již k oslavám hodů 
tradičně patří.
 

Josef Jaňura, Orel Starý  
Lískovec, hlavní organizátor

Dokončení ze str. 1

dokonalejší stvoření, které se kdy na 
zemi narodilo. a jaký příklad dáváme 
svým dětem? Dítě se učí od svých 
rodičů a vychovatelů napodobová-
ním jejich chování. Jsme skutečně 
dobrými vzory hodnými následování 
a napodobování? Nechám již toho. 
správně vychovat dítě není jednodu-
chá záležitost a já pevně věřím, že 
k tomuto nelehkému úkolu všichni 
přistupují s největší odpovědností, 
nebo alespoň většina z nich. a proto 
se vrátím na začátek mé úvahy. 
Chtěl bych ještě jednou opravdu 
upřímně poděkovat všem učitelům 
a vychovatelům za jejich práci. Vy 
jste těmi, kteří mají velký vliv na to, 
jak bude naše společnost vypadat 
za dvacet, padesát či více let. Přeji 
vám všem, dětem i učitelům, krásné 
prázdniny, užijte si co nejvíce krás-
ných a slunečných dní a načerpejte 
mnoho sil do dalších dní, které nás 
čekají. Buďte na sebe opatrní, abys-
te se znovu, až dny volna skončí, 
zase znovu při společné práci setkali.

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta
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rozhovor s margitou kotáskovou, ředitelkou ZŠ elišky přemyslovny

v minulém čísle starolískoveckého zpravodaje jsme „obnovili“ seriál 
rozhovorů s řediteli lískoveckých škol. Dnes se nám představí druhý 
z nováčků na tomto postu, tentokrát ředitelka Základní školy elišky 
přemyslovny, paní margita kotásková.

kdy byste si měla vybavit první 
zážitek z dětství, který by to byl?
Mé dětství jsem prožívala uprostřed krásné 
valašské přírody, ve Vsetíně. A můj prv-
ní zážitek z této doby? Myslím, že jsou 
to vyděšené oči mé maminky, která mě 
uprostřed její pracovní doby (pracovala 
jako dětská sestra v jeslích), zahlédla 
samotnou za plotem jejich zahrady. A to 
v  době, kdy jsem měla být pěkně pod 
dozorem v mateřské škole. Prostě jsem 
se asi ve 4 letech vydala nepozorovaně na 
výlet. Naštěstí to dobře dopadlo.

rodačkou tedy nejste, jaký vztah 
máte k naší městské části?
Ve Starém Lískovci jsem žila 6 let, momen-
tálně jsem se posunula jen o kousek dál  
do Bohunic. Tuto část jsem si zamilovala už 
dávno. Nepřipadám si tady jako ve velkém 
městě, přitom ke všem vymoženostem 
velkoměsta je docela blízko – myslím 
divadla, výstavy, koncerty a jiné kulturní 
akce pro dospělé i pro děti. Je to příjemné 
místo k bydlení i k práci. Mám pocit, že 
Starý Lískovec stále vzkvétá a žijí zde 
milí a příjemní lidé. 

kdy jste se rozhodla, že se dáte 
na pedagogickou dráhu? a kde 
jste studovala?
Já patřím k těm lidem, kteří měli jasno již 
od mládí. Chtěla jsem být už jako holčička 
učitelkou. Škola mě vždy bavila a tak nějak 
mě fascinovalo to každodenní „hemžení“ 
mnoha lidiček na jednom místě, kde jsme 
se něco naučili a přitom se i hodně pobavili. 
Navíc jsem měla sama skvělé pedagogy na 
základní i střední škole a asi i obdiv k nim 
mi pomohl rozhodnout se, co bych jednou 
v životě chtěla dělat. Po gymnáziu jsem 
tedy vystudovala Pedagogickou fakultu 
MU v Brně, obor český jazyk a výtvarná 
výchova. 

vystudovala jste výtvarný obor, 
který druh umění je vám blízký?
Já mám velmi ráda impresionismus.  

Laicky řečeno – dobu, kdy malíři vza-
li stojany, vystoupili ze svých ateliérů 
a šli malovat do ulic, do krajiny, šaten 
baletek, na dostihy, do parků. Malovali 
pouze na základě svých dojmů, přirozeně, 
nestrojeně, hodně barevně, každý svým 
stylem. A to jsou přesně okamžiky, které 
i já mám v životě ráda. Spontánnost, 
radost ze života, originalita, kreativita, 
to vše do mého života patří. Postavit 
se za svůj názor a nebát se ho říct na-
hlas. V minulém roce měli i žáci naší 
školy možnost prohlédnout si ve Vídni 
rozsáhlou výstavu impresionistů. Jsem 
velmi ráda, že našim žákům otevíráme 
i tyto možnosti, které jim mohou rozšířit 
jejich kulturní a estetický pohled na svět.
 
Za dveřmi jsou prázdniny, jak 
vypadá toto období z pohledu 
pedagoga?
Z pohledu pedagoga je to myslím velmi 
příjemné a zasloužené období odpočinku, 
kdy může načerpat síly na další krásnou, 
ale velmi náročnou práci s dětmi. Pro mě 
osobně to momentálně bude i období, kdy 
bude v naší škole probíhat přestavba MŠ, 
takže se budu snažit skloubit pracovní 
povinnosti a odpočinek. Ředitel školy, jeho 
zástupce, vedoucí učitelka MŠ i provozní 
zaměstnanci nikdy nezamknou školu po-
slední červnový den a nevrací se na konci 
srpna v přípravném týdnu. I o prázdninách 
je ve škole stále dost práce. 

můžete nějak v kostce charak-
terizovat vaši školu? v čem je 
jiná než ostatní a čím se může 
pochlubit?
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny je instituce, 
která je z mého pohledu v dnešní době 
již trochu unikátní. Je to škola, kde se 
podařilo skloubit příjemné a milé rodinné 
prostředí k výuce s výbornými studijními 
výsledky žáků. Je to místo, kde se na-
vzájem známe, děti z MŠ jsou postupně 
a přirozeně adaptovány na prostředí ZŠ, 
například vzájemnými návštěvami, žáci 
ze základní školy pro ně připravují různé 
akce, tou poslední byl např. velmi hezký 
Den dětí. Již několik let u nás fungují 
edukativně stimulační skupiny, které vede 
vždy učitelka mateřské školy, od letošního 
roku již ve spolupráci s budoucí učitelkou 
1. třídy. Naprosto přirozené jsou pro peda-
gogy nové metody a formy práce s dětmi. 
Každoročně pořádáme školy v přírodě, 
v tuzemsku i v zahraničí, jezdíme za po-
znáním, také nejen v naší republice. Letos 
poprvé jsme uspořádali s velkým úspě-
chem zimní lyžařský kurz nejen pro žáky 2. 
stupně, ale i pro ty mladší. Navštěvujeme 
se žáky večerní představení brněnských 
divadel, hodně se u nás sportuje. Za tuto 
nadstandardní práci bych také touto cestou 
velmi ráda poděkovala všem kantorům, 
kteří na naší škole pracují a jejichž práce 
si nesmírně vážím.

Jak funguje spolupráce s rodiči 
a radnicí?
Musím  podotknout, že rodiče našich dětí 
jsou velmi vstřícní a touto cestou jim také 
chci poděkovat za jejich pomoc a ochotu. 
U představitelů naší radnice vidím velkou 
snahu o to, aby zdejší školy, základní 
i mateřské školy, opravdu fungovaly nad-
standardně dobře. Zajímají se o dění ve 
školách, zúčastňují se našich akcí. Tato 
podpora je pro školy velmi důležitá. I proto 
si jejich práce velmi vážím.

a co žáci? mění se postupem 
doby jejich schopnosti a cho-
vání? 
Myslím, že žáci jsou pořád stejní. Jsou 
to mladí lidé, které zajímá všechno nové, 
kteří mají svůj názor, kteří občas tro-
chu zazlobí, ale jsou vnímaví, poddajní 
a ochotni naslouchat. Pokud jim pedagog 
věnuje vlídný přístup ruku v ruce s jasný-
mi pravidly, dá jim najevo, že ho zajímá 
nejen jejich prospěch, ale i jejich radosti 
a starosti, pak vznikají ve škole neza-
pomenutelné chvíle. Myslím, že i velmi 
zásadní pro jejich další osobnostní rozvoj. 
Je hodně důležité dětem, a to nejen ve 
škole, věnovat svůj čas a naslouchat 
jim. Každého jednotlivce ujistit, že je 
jedinečný a výjimečný. Každý něčím 
jiným, ale každý tuto schopnost má. Vždy 
se snažím naučit své žáky zdravému (ne 
přehnanému) sebevědomí, které často 
opravdu nemají a je to velmi dlouhá 
cesta, vyžadující hodně trpělivosti. Tato 
vlastnost je ale pro život v dnešním světě 
velmi důležitá. Umět si uvědomit své 
přednosti, ale také nezapomínat na své 
slabé stránky a pracovat na jejich zlepše-
ní. U nás ve škole se učí tuto sebereflexi 
zvládat a myslím, že poměrně úspěšně. 
Potvrzují nám to i naši absolventi, kteří 
se k nám rádi a často vracejí a na své 
učitele i na školu velmi pěkně vzpomínají. 
Zvláštností naší školy jsou i bezbariérové 
přístupy, které nám umožňují vzdělávat 
i žáky s nějakým handicapem.  

kdybyste měla neomezenou 
moc, co byste na našem systé-
mu školství případně změnila?
Bylo by toho asi hodně, ale především 
bych posadila na kompetentní místa od-
borníky, jejichž práce, především na těch 
nejvyšších místech, by byla propojena 
s reálným světem. 

Jaké jsou vaše nejoblíbenější 
koníčky? 
Protože jsem zaměstnaná maminka dvou 
aktivně sportujících synů, tak příliš času 
na koníčky mi upřímně nezbývá. Naučila 
jsem ale se pravidelně dělat něco pro svou 
kondici, třikrát týdně si zajdu do posilovny, 
mám přátele, se kterými se ráda potkám. 
A mohu s čistým svědomím říct, že můj 
největší „koníček“ je moje práce, která 
mě velmi naplňuje a baví.

kdybyste měla jmenovat nejob-
líbenější knihu, jaká by to byla? 
případně proč? může jich klidně 

být více, totéž i v případě oblí-
bené hudby.
Jako dítě jsem v knihách ležela téměř 
stále. V době studií to byla nutnost i ra-
dost zároveň. Momentálně jsou to vzácné 
chvilky, když si na knihu najdu čas. Ale 
jednu knihu, ke které se stále vracím a ve 
které si čtu, mám. Napsal ji lisabonský 
spisovatel a malíř Chalíl Džibrán, její název 
je Prorok. Je to takové poeticky-filosofické 
pojetí moudrosti, lásky a lidských hodnot.
Hudbu mám ráda, uklidňuje, navozuje 
příjemnou atmosféru. Pouštím si spíše 
rockovou muziku, ale ráda si poslechnu 
i současné texty, třeba Gábiny Osvaldové. 
Od dětství miluji i tradiční folklor, krásné 
a plné hlasy například Jarmily Šulákové.  

máte nějaké životní motto?
Myslím, že mé oblíbené motto mi do života 
vnesla herečka Květa Fialová. Tato dáma 
mi jednou věnovala dvě knihy o svém 
životě, když jsem s ní dělala rozhovor 
pro jeden odborný časopis. Odnesla jsem 
si z tohoto setkání i z těch autobiografií 
následující pravdu.
PŘIJMOUT, PODĚKOVAT, ZVLÁDNOUT. 
A to vše, co nás v životě potká. To dob-
ré, i to zlé. Každá situace je pro mne 
v životě výzva. Nemám ráda sebelítost 
a žabomyší války. Neupřímnost a závist. 
A myslím, že úsměv a dobrá nálada jsou 
velmi dobrými společníky. I v případě, že 
nejsem zrovna nejveselejší, snažím se je 
mít stále po boku.

máte nějaký silný zážitek z práce 
z poslední doby?
Ve škole se stále něco děje, každý den 
přináší mnoho nových situací. Ale velmi 
dobře na mne zapůsobilo to, co jsme pro-
žívali s mými žáky – deváťáky, v hodinách 
literární výchovy. Na závěr celku, který se 
věnoval literatuře z obou světových válek, 
jsme se společně podívali na film Želary. 
Měla jsem trochu obavy, jestli jsou na 
tento příběh dostatečně vyspělí a jestli 
ho dokáží pochopit. Byla jsem velmi mile 
překvapená z jejich reakcí. Dojetí na konci 
filmu nás ovládlo snad všechny a docela 
dlouho jsme o této době diskutovali, mnozí 
z nich mi sdělili, že o tomto tématu pře-
mýšleli i několik dnů, promlouvali o válce 
se svými prarodiči, že to byl pro ně velmi 
silný zážitek. A byli vděčni, že ho mohli 
v rámci výuky zažít, a že na svůj současný 
život i díky této vzpomínce na léta ne 
zase tak vzdálená pohlížejí trochu jinak. 
Více si ho váží. 

co byste vzkázala čtenářům 
před nadcházejícími prázdni-
novými měsíci?
Milí čtenáři! Přeji vám, aby vaše starosti ne-
převyšovaly vaše radosti. Abyste ve svém 
okolí měli spoustu milých a příjemných 
lidí. Aby se vám dařilo v práci i osobním 
životě. Ať je vaše léto plné slunce, vody 
a příjemných zážitků.

Díky za rozhovor!

Martin Lísal
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Den Země na ZŠ labská

Den dětí na ZŠ labská vystoupení pěveckého sboru

ŽIvot na naŠIcH ŠkolácH

angličtina na ZŠ labská jinak a v menších skupináchprázdniny
Prázdniny… Málokteré slovo vyvo-
lává u dětí pozitivnější ohlas. své 
kouzlo mají ty vánoční, vhod přijdou 
podzimní, poslední sníh se vzývá 
o těch jarních a k výletům lákají 
velikonoční. Neurazí ani pololet-
ní, byť otřepaný vtip posmutněle 
konstatuje, že by přece měly trvat 
polovinu letních, a ne jediný den. 
Nicméně největší kouzlo mají právě 
ty letní.
My, již odrostlí z dětských let, s nos-
talgií vzpomínáme na prázdniny 
u babiček a dědečků na venkově, 
skautské a jiné tábory, výlety, velké 
čundry, případně nesmělé zkoumání 
toho, jaké že je léto v cizině. Ještě 
teď jsou vzpomínky živé. Dnes 
mají děti nesporně více možností. 
Doba se změnila, ale duch prázdnin 
zůstal stejný.
Málokdo si dnes dovede představit, 
jaké to bylo v době, kdy školství 
ještě bylo v plenkách. Historické 
prameny uvádějí, že „klasické“ letní 
prázdniny zavedl až Josef ii. v roce 
1786. Do té doby bylo dvouměsíční 
volno v září a říjnu. V Německu zase 
mají prázdniny kratší a začínají navíc 
v každé spolkové zemi jinak. 
leč dosti slov. Milé děti a mládeži, 
přejeme vám co nejkrásnější prožití 
prázdninových měsíců. Hodně po-
hody, čerstvého vzduchu a hlavně 
zdraví.

aktivněji, zábavněji, s možností využití internetu 
a slovníků na pc přímo v hodinách, s častější prací 
na interaktivní tabuli, v moderní jazykové laboratoři 
a s výukou v nově vybudované knihovně.

Vážení rodiče,
velmi rádi bychom Vás informovali o chystaných 
změnách ve výuce anglického jazyka na ZŠ labská 
v příštím školním roce, které se uskuteční díky získané 
dotaci z evropských fondů.
Děti budou rozděleny do menších skupin a budou vyu-
žívat veškerého nového moderního vybavení naší školy. 
V každém ročníku budou vytvořeny výběrové skupiny žáků, 
které se budou výuce aJ a rozvoji čtenářské gramotnosti 
věnovat intenzivněji a za pomoci moderní techniky.

předpokladem pro přijetí dítěte do nadstandard-
ních skupin bude:
– zájem dítěte pracovat i doma 
– úroveň angličtiny, která bude ověřena krátkým pí-

semným (v případě 2.tříd ústním) testem
– přihlédnutí k dlouhodobému pracovnímu přístupu 

a studijním výsledkům v anglickém jazyce
– podpora od svých nejbližších
srdečně tímto zveme rodiče, kteří mají zájem o zařazení 
svých dětí do výběrových skupin aJ na naší škole, aby 
se přišli informovat o nabízených možnostech.

V pátek 22. dubna se celosvětově slavil Den Země. Při této 
příležitosti  proběhl ve středu 20. dubna na 2. stupni naší školy 
již druhý rok projektový den. Přípravu a koordinaci průběhu dne 
zajišťovala paní učitelka Smékalová.
Žáci byli rozděleni podle ročníků. Šestý ročník měl přichystanou 
sportovně-vědomostní soutěž, ve které plnili žáci na mnoha sta-
novištích úkoly týkající se ochrany životního prostředí. Zázemí 
soutěže a starost o jednotlivá stanoviště zabezpečili žáci devátého 
ročníku společně s pedagogy.
Sedmý a osmý ročník pracoval v tematických dílnách. Náplň dílen 
byla žákům předem stručně od učitelů popsána a ti si pak sami 
zvolili, do které se zapíší. Vyráběli tak například modely zvířat 
z recyklovatelných materiálů, šperky z odpadového materiálu, 
zeleninové pomazánky nebo zjišťovali při návštěvě na radnici 
vše o zeleni a odpadovém hospodářství v naší městské části.
Pro žáky byl tento projektový den příjemným zpestřením výuky 
a možností získat a uplatnit znalosti netradičními způsoby. 

Výsledky práce žáků v dílnách budou do konce školního roku 
vystaveny v prostorách školy.

Mgr. Petr Urbánek, zástupce ředitele 

Hra, sport, poučení, poznávání 
nových kamarádů a zábava, to vše 
bylo nedílnou součástí „Dne dětí“.
Už několik dní dopředu žily děti 
v napětí, s kterými novými kamarády 
se díky losování dostanou do sku-
pinky. který páťák bude pomáhat 
prvňáčkovi zdolat překážky, druhák 
zas poradí, jak vyluštit hlavolam, 
třeťák při zvládání první pomoci 
napoví čtvrťákovi. a jak společně  
rozpoznají léčivé byliny a secvičí 
známou písničku. tyto a ještě další 
úkoly plnili, aby získali do své karty co 

nejvíce bodů a dosáhli nejlepší časy. 
Zvítězit chtěl určitě každý, ale stejně 
důležité bylo naučit se vzájemně 
respektovat, pomáhat si a učit se 
týmové práci.
k tomu všemu přispěli žáci devátých 
tříd, kteří zadávali úkoly a pomáhali 
svým mladším spolužákům.
 Z nevšedně pojatého Dne dětí měli 
všichni velkou radost a už začali 
přemýšlet, co nového jim přinese 
další rok.

Mgr. Alena Svobodová
zást. ředitele

Dne 10.5. 2011 vystoupily děti pě-
veckého sboru „Zpěváček“ při ZŠ 
labská pod vedením paní učitelky 
Mgr. kateřiny Ježové a Martiny Ježo-
vé se zajímavým názvem „ohlédnutí 
za zimou aneb jaro je tu!“ u příležitosti 
Dne matek. Vystoupení zahájil úvod-
ním slovem pan ředitel školy Mgr. 
lubomír strnad a přivítal i přítomného 
pana starostu městské části Brno-
starý lískovec Vladana krásného.
 Určitě to byl milý dárek pro každou 
přítomnou maminku i babičku za-

poslouchat se do krásných písní 
a básniček s nápěvkem zimy i  jara 
a doplněných poutavou choreogra-
fií. Byla to jedinečná a nádherná 
atmosféra, kterou si užilo nejen 
obecenstvo, ale rovněž i vystupující. 
Na závěr bych chtěla poděkovat paní 
učitelce Mgr. Ježové i její dceři za 
trpělivou práci a všem zpěváčkům, 
že udělali všem maminkám, babič-
kám a přítomným velkou radost.  

Ing. Eva Kotršová
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Investice do dětí se vyplatí

Investice do rozvoje vzdělávání na ZŠ labská

plavci na labské zahájí třetí rok

starolískovecká superstar

Úspěšní běžci ze ZŠ labská

Říká se: opakuje-li se něco po třetí, 
stává se z toho tradice. a tak po 
několikaleté přestávce, způsobené 
odchodem jednoho z brněnských 
plaveckých oddílů z bazénu základní 
školy labská, zahájí ve školním roce 
2011-2012 třetí rok svého působení 
na škole plavecký oddíl Univerzity 
Brno. Za první dva roky prošlo 
labskou více než šest desítek dětí. 
Mohlo by se tedy zdát, že v úterý 
a ve čtvrtek, kdy se hodiny konají, 
je bazén plný nejméně dvě hodiny. 
„skutečnost je jiná,“ říká jedna ze 
cvičitelek Věra Zaoralová. Převážná 
většina dětí totiž dochází do pla-
vání jen jednou týdně. Přidá-li se 
k tomu sem tam nějaká ta nemoc, 
postupují zejména nejmladší jen 
velmi pomalu. Přesto se už první 
malí plavci z labské zúčastňují 
závodů v rámci Brna i kraje. Deví-
tiletá Barbora Mrůzková obsadila 
na květnovém krajském přeboru 
páté místo. „ta má ovšem zázemí 
v rodičích – obou velmi dobrých 
plavcích,“ prozrazuje cvičitelka. 

každoročně se žáci 1. stupně naší 
školy zúčastňují Běhu brněnské 
mládeže (BBM), které pořádá Bez-
bariérové centrum volného času 
lesná ve spolupráci s Brněnským 
tělovýchovným sdružením. 
V každé kategorii startují pouze 
3 dívky a 3 chlapci z jedné ZŠ. 
trasy jsou náročné, 
žáci 1. – 4. ročníku musí absolvovat 
běh na 800 m, páťáci dokonce 
běh na 1 500 m. Po čtvrtém kole 
následuje vyhodnocení. 
V letošním roce naše škola dosáhla 
výrazného úspěchu. Mezi 20 br-
něnskými školami obsadila krásné 
2. místo. k výbornému umístění 

od kolika let je nejlepší začít? Uni-
verzita to zkouší již se čtyřletými, 
i když s tak malými dětmi nemá 
nejlepší výsledky. Zejména ti, kteří 
absolvovali plavání rodičů s dětmi, 
jsou fixovaní na jednoho z rodičů 
a zpočátku se jen těžko smiřují 
s tím, že už s nimi nebude ve vodě 
i maminka. obtížná práce je i s těmi, 
co se bojí vody. Jsou i tací, jimž 
trvá několik měsíců, než poprvé 
potopí hlavu do vody. V takových 
případech je dobré, když se pro-
blémem zabývají i rodiče a snaží 
se u dítěte obavu z vody odstranit.
Výhodou Univerzity je spolupráce 
s Fakultou sportovních studií. Její 
studenti docházejí na labskou 
v zimním semestru na praxi. Dětem 
se tak věnuje mnohem více lidí, než 
je tomu zvykem u běžných oddílů.  
Bližší informace o plavání v příští 
sezóně lze získat u Jiřího Povol-
ného, tel.: 739 389 711, e-mail: 
povolnyj@seznam.cz
za oddíl plavání University Brno   

Jiří  Povolný

přispěla i řada 1. míst v jednotlivých 
kategoriích. Za všechny jmenujme 
Valentýnu Essenderovou z 1. roční-
ku, lenku Matulovou a láďu kince 
ze 3. ročníku, kláru Dosedlovou 
ze 4. ročníku a terezu Machalo-
vou z 5. ročníku. ani ostatní běžci 
nezklamali a všichni se umístili na 
předních bodovaných místech. 
Mezi všemi žáky byl
i nejrychlejší chlapec láďa kinc ze 
3. třídy, který obdržel zlatou medaili 
a sladkou odměnu. 
Všichni jsme se těšili z nádherného 
poháru a fotbalového míče.

Mgr. Jana Šidáková
učitelka ZŠ Labská

čtenářství
Rády bychom Vás informovaly o dalších novinkách 
na naší škole, které se týkají projektu  Vzdělání 
pro konkurenceschopnost, získaného z oPVk.
V rámci jedné z mnoha aktivit, které budou postup-
ně realizovány během tohoto a příštího školního 
roku, jsme absolvovaly studijní stáž ve Finsku.
Možná se ptáte, proč zvolenou destinací bylo 
právě Finsko?
Je to země, kde vzdělávání výrazně podporuje 
stát ruku v ruce s rodiči a učiteli. Do Finska jsme 
se tedy přijely inspirovat, motivovat a také poučit 
z jejich propracovaného čtenářského systému.
Navštívily jsme celkem čtyři školy. Musíme 
podotknout, že škola v ymmersta je školou 
pilotní a byla postavena na základě spolupráce 
učitelů a architektů. knihovna je zde ustředním 
místem celé školy. 
Na školách jsme strávily 5 dnů. kladly jsme 
mnoho otázek jak učitelům, tak i žákům, setkávaly 
jsme se s žákovskou tvořivostí, samostatností 

a uvědomělým přístupem pracovat nejen ve 
škole, ale i doma. Školy nás zaujaly vysokou 
vybaveností a účelností tříd, klidným a podnět-
ným prostředím, ale především propracovaným 
systémem zaměřeným na čtenářství.
knihovny byly místem,  kde si děti nejen vybíraly 
a půjčovaly knihy, ale také zde probíhalo vyučova-
ní. Žáci zde mohli trávit své volné hodiny,pracovali 

na projektech nebo si jen hráli na počítačích.
 Vzhledem k tomu, že dalším naším krokem bude 
vybudování anglické knihovny, prostředí školních 
knihoven jsme vnímaly jako velmi podnětné. 
Ukázky žákovských prací související s čtenář-
stvím prostupovaly celou školou, upoutalo nás 
množství zajímavých knih.
Poznatky získané na této studijní stáži budou 
pilířem pro realizaci našich cílů , a těmi jsou 
vybudování fungující anglické knihovny na naší 
škole, zavedení čtení anglických knih ve škole 
a vytvoření podmínek pro čtenářství.
Doufáme, že se nám podaří pozitivně motivovat 
žáky a také zapojit rodiče do těchto i dalších 
našich aktivit.

Mgr. Vladimíra Hilalová
Mgr. Lucie Žigárdyová

A to teď vůbec nemám na mysli finance. 
Věnujme dětem svůj čas. Posuďte sami, 
zda se tato investice do Vašeho robátka 
vyplatí. Vždyť po čem více naše děti touží 
než po tom, abychom se jim věnovali, 
sdíleli s nimi jejich radosti, starosti, jejich 
úspěchy i neúspěchy.
Já neváhala ani minutu, když mi při zápisu 
synka do 1. třídy bylo nabídnuto zapsat se 
a společně s ním se zúčastnit edukativních 
skupinek, které pro budoucí prvňáčky 
připravují již 4. rokem na ZŠ Labská. 
Pod vedením milých a šikovných paní 
učitelek má tak ten můj rošťák možnost 
se 60 minut jednou týdně po dobu deseti 
týdnů seznámit nejen s prostředím školy, 
ale i s výukou. A jakou že to úlohu hraji 

Po následné improvizované autogra-
miádě porotců byl pomalu čas se 
rozejít. V tu chvíli bylo jasné, že čtvrtý 
ročník starolískovecké superstar se 
opět vydařil. Počasí přálo, soutěžících 
bylo dost, trémy naopak poskrovnu, 
diváků se sešlo také hodně. Na úpl-
ný závěr tedy zbývá jen poděkovat 

Dokončení ze str. 1

v tom všem já? No, přece tu maminkov-
skou. Sdílíme společně se synkem radost 
z jeho úspěchů, jindy zas honem honem 
podávám pomocnou ruku ve chvíli, kdy 
se ne úplně všechno daří. Paní učitelky 
vytváří v hodinách skvělou atmosféru 
a díky ní vyrazí prvňácci 1. září do školy 
beze strachu z neznámého. Zbude jen 
radostné očekávání něčeho nového. Všem 
budoucím prvňáčkům přeji úspěšný start 
do nového školního roku. Někteří z nich 
ho budou mít díky přípravným skupinkám 
o něco snadnější.
Tak co? „Rodičové“. Vyplatí?
Více informací na www.zslabska.cz

PavPol

soutěžícím, porotcům, moderátorům, 
hostům a hlavně organizátorům celé 
akce. Zvláštní poděkování patří ředi-
teli základní školy labská lubomíru 
strnadovi a jeho spolupracovníkům 
za poskytnutí prostorů pro soutěž 
i významnou organizační pomoc. 
a samozřejmě – za rok zase!

Martin Lísal

Porota – zleva Kronek, Antalová, Havlík, Fecková, Kurc
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Jarní měsíce ve znamení sportovních soutěží na ZŠ bosonožská

Žáci naší základní školy se i na jaře 
úspěšně zapojují do rozmanitých 
sportovních soutěží: 
Po školním kole proběhlo na ZŠ 
svážná obvodní kolo soutěže ve 
šplhu o tyči. Družstvo ve složení 
aleš Prát, Marek Palas a David 
Buček zvítězilo časem 10,8 s. aleš 
Prát zvítězil časem 3,0 s. Následně 
v městském finále na ZŠ Vedlejší tito 
chlapci obsadili 2. místo v soutěži 
družstev a aleš Prát opět zvítězil. 
Jeho současný osobní rekord je 
2,63 s.
V obvodním kole finále celostátní 
soutěže Preventan Cup ve vybíjené 
na ZŠ Pavlovská získalo 1. místo 
družstvo žáků 5. tříd naší školy.
Žáci i. stupně naší školy bojovali ve 
fotbalového turnaji McDonald‘s Cup. 

V kategorii 1. - 3. tříd se náš tým 
po jedné výhře a třech porážkách 
umístnil na 4. místě. V kategorii 
4. - 5. tříd se chlapci po dvou vý-
hrách, jedné remíze a jedné porážce 
umístnili na 5. místě.
Na konci dubna pořádala ZŠ v Boso-
nohách již 5. ročník Bosonožského 
běhu spojeného s oslavou výročí 
osvobození této městské části. Naši 
žáci zde získali 5 medailí. V kategorii 
5. tříd vybojoval R. krist 1. místo 
a M. Hlavačka 2. místo. V kategorii 
4. tříd se umístil t. Havlíček na 
druhém a k. Griačová na 3. místě. 
l. Haklová získala 1. místo mezi 
žáky 2. tříd.
Ve školním kole ve skoku vysokém 
pro žáky ii. stupně se mezi 29 
zúčastněnými žáky stal absolut-

ním vítězem David Buček, který si 
výkonem 160 cm vytvořil osobní 
rekord. laťku ve výšce 162 cm se 
mu zatím nepodařilo zdolat. 
okresní finále odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů se konalo 
na začátku května na ZŠ arménská.  
Z naší školy soutěžila v sedmiboji 
smíšená družstva (4 chlapci + 4 dív-
ky). Žáci 6. a 7. tříd soutěžili v bězích 
na 60 m a 1 000 m. Další výkony se 
počítaly po dobu 2 minut. Jednalo 
se o přeskoky přes švihadlo (4 způ-
soby), kliky, leh sedy, hod plným 
míčem obouruč přes hlavu – 2 kg 
a trojskok z místa. Družstvo naší 
školy obsadilo 7. místo. V soutěži 
jednotlivců dosáhli chlapci třídy 
7. a výborných výsledků: 1. místo 
obsadil David Buček se ziskem 
4893 bodů, 3. místo Petr Haiser se 
4440 body a 6. místo Michal Fretzer 
s celkovým počtem 4 334 bodů.

obvodní kola soutěže družstev 
v atletice Poháru rozhlasu se konala 
na ZŠ arménská a ZŠ labská. 
starší žákyně zde získaly pěkné 
3. místo. Mladší žáci naší školy 
získali 1. místo a postoupili do 
brněnského finále. Zde se setkalo 
osm nejlepších družstev základních 
škol naší jihomoravské metropole. 
Družstvo atletů ZŠ Bosonožská 
vybojovalo chvályhodné třetí místo. 
Někteří jednotlivci dosáhli výborných 
výsledků ve skoku vysokém, běhu 
na 60 a 1000 m, skoku do dálky 
či vrhu koulí.
Všem děkujeme za ochotu zapojit 
se do soutěží a tím reprezentovat 
naši školu. a našim atletům, kte-
ří se zúčastní čtyřbojového klání 
tento týden v pátek, pochopitelně 
držíme pěsti. 

ZŠ Bosonožská

Den otevřených dveří
na ZŠ a mŠ elišky přemyslovny

19. 5. 2011 jsme na Elišce opět 
otevřeli dveře naší školy rodičům 
i širší veřejnosti. Velmi děkujeme 
všem, kteří naše pozvání přijali 
a přišli se podívat do výuky, na naši 
školu, na sportovní odpoledne, kte-
ré nám opět skvěle připravila firma 
E-oN, které tímto také děkujeme. 
Při E-oN rodinném fotbálku jsme si 
zasportovali, zasoutěžili, projeli se 

na segway. také jsme v naší „kavár-
ničce“ ochutnali  pomazánky, které 
připravili naši šikovní rodiče i žáci.
Byl to krásný den plný aktivit a slun-
ce a my se s vámi, kdo máte o naši 
školu zájem, těšíme zase někdy 
nashledanou.

Mgr. Margita Kotásková
ředitelka školy

návštěvy divadel žáků z „elišky“
letošní rok je pro nás na ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny závěrečným 
rokem základní školní docházky. 
Rády bychom těmito řádky po-
děkovaly mimo jiné za možnost, 
že jsme se mohly se školou  ve 
večerních hodinách zúčastňovat 
návštěv brněnských  divadel. Byly 
jsme například v těchto divadlech: 
v Huse na provázku, Městském 
divadle Brno, Janáčkově divadle. 
Mohly jsme si velmi často vybí-
rat představení  samy, ale máme 
i ochotnou paní učitelku leonu 
Juřičkovou, která nám pomáhá 
s výběrem představení a  dobře 
nám vždy poradila. Mezi naše po-
slední navštívená představení patřila 

i známá Mary Poppins, které se 
nám velmi líbila. samy bychom se 
do divadel nedostaly. Je to skvělá 
příležitost se kulturně vzdělávat 
a  z divadel míváme mnoho příjem-
ných zážitků. Velmi nás pobavilo 
představení Baletky nebo Balada 
pro banditu.Už se těšíme na další 
akce, kterých se rády zúčastníme, 
i když už nebudeme žákyně této 
školy. Víme, že ne všechny školy 
nabízejí tuto příležitost, a proto si 
času, který nám pedagogové věnují 
i ve svém volnu vážíme a děkujeme!

Romana Idrná, Michaela  
Brůhová, Lucie Bušovová, 

Barbora Poschová,Veronika 
Spáčilová, žákyně 9. třídy
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vandalové řádili na osové

V naší městské části opět řádili van-
dalové. V době od 1. 6. 2011 18.10 
hod. do 2. 6. 2011 6.50 hod. zničili 
prozatím neznámí pachatelé výsad-
bu letniček – tagetesů (afrikány) ve 
3 ks žardinier, žardinier, které jsou 
umístěné na nadchodě přestupního 
uzlu osová. Náš úřad samozřejmě 
věc na Polici čR již oznámil a ta 
ihned ráno 2. 6. 2011 provedla 

Vážení spoluobčané. Ráda bych Vás informovala, jak pokračuje oprava 
budovy sokola.
koncem měsíce února jsme nechali vypracovat projekt. Zpracování cenových 
nabídek jsme zadali 4 firmám, abychom mohli posoudit cenové nabídky. 
1. stavební Centrum, kaštanová 141, Brno
2. Barákstav, Pompova 4, Brno
3. BEX spol.s.r.o., čermákova, Brno 
4. M+H stavo s.r.o., stojanova 3, Brno
Po vyhodnocení a porovnání nabídky  byla vybrána firma stavební Cen-
trum kaštanová 141
Byly podány různé žádosti s touto stavbou spojené. Po obdržení sta-
vebního povolení byly zahájeny přípravné práce - bourání a odstraňování 
zbylé části střechy. Dále mohla již zmíněná firma pracovat podle projektu 
se stavebními pracemi, které pokračují denně a každý kolemjdoucí může 
pozorovat její výsledky. V současné době je již budova zastřešena. ostatní 
práce pokračují. 
obdrželi jsme další dotaci ze Župy Jana Máchala ve výši 100 000,- kč, 
z řad občanů pak přispěli manželé arna a Marta Vrškovi 1000,- kč, ivan 
a Milada Bartoňkovi 2000,- kč, Daniel Šrom věnoval sponzorský dar 
10 000,- kč.
Z řad cvičenců přispěl oddíl volejbalu (M. Doležal) 9000,-kč a oddíl 
nohejbalu (J. Cupák) 5000,- kč. ostatní oddíly také mezi sebou vybírají 
příspěvek. 
Veškeré příspěvky jsou evidovány v účetnictví jednoty. Pokud by další občané 
chtěli přispět, mají možnost přijít na sokolovnu za správcem p. Jarošem 
a ten jim okamžitě vystaví příjmový doklad nebo sponzorskou smlouvu.
stále však chybí ještě spousta finančních prostředků,které se velmi těžko 
shání.Jsme optimisté, zatím pokračují další jednání.
Věříme tomu,že podle projektu budou opravy pokračovat dále.

starosta Sotolářová Božena

tJ sokol brno-starý lískovec

ohledání místa činu, ohlášení učinili 
i někteří občané. Děkujeme všem, 
kterým není lhostejný stav naší 
městské části, a připomínáme, 
že ohlášení podobné události je 
bezplatné a přispěje k odhalení 
viníků i prevenci. 

Jarmila Kaplanová
odbor všeobecný 

mezinárodní den dětí

skautské prázdniny

 První červnovou sobotu se konala 
v naší Mč oslava dne dětí, kterou 
uspořádaly tradičně spolupracující 
společenské organizace ve starém 
lískovci.
V odpoledních hodinách proběhlo 
zahájení před hasičskou zbrojnicí, 
kde pod vedením sDH děti malovaly 
na papír a soutěžily v dalších třech 
disciplínách. snaha všech nových 
malířských talentů i všech ostatních 
soutěžících byla odměněna cenami.
orli a toM (turistický oddíl mládeže) 
letos nově našli zázemí ve dvorním 
traktu DtJ na klobásově 34.  Děti 
měly za úkol střílet na branku míčem 
nebo florbalovou hokejkou, dále 
házet šipkami anebo rozpoznat 
stromy a listy.  atrakcí byla střel-

ba z luku, kterou vedli „indiáni“ 
z toM. Celkem bylo připraveno 
sedm soutěží.
oslava dne dětí se konala za slun-
ného počasí a rekordní návštěva 
dětí a rodičů přispěla k úspěšnému 
průběhu celé akce. Usměvavé 
tváře dětí byly největší odměnou 
pro pořadatele.
Poděkování za přípravu a usku-
tečnění oslavy MDD patří členům 
z těchto společenských organizací: 
sbor dobrovolných hasičů starý lís-
kovec, orel starý lískovec a turis-
tický oddíl mládeže-kňouři. Zvláštní 
poděkování patří zástupcům DtJ.

Josef Jaňura – Orel Starý Lískovec
Petr Kouřil – SDH Starý Lískovec

Školní rok se chýlí ke konci, ve školách se uzavírají známky a většina dětí 
se těší na prázdniny. stejně jako skauti, kteří se společně vydají na tábor, 
který začíná prvním dnem prázdnin v kouzelném kraji orlických hor. čeká 
na ně společně strávených 14 dní na louce, kde si musí vše postavit sami; 
od stanů, přes kuchyň, po hřiště na volejbal. Většinu času naplněného 
etapami celotáborové hry stráví v okolí tábora, ale pokud počasí dovolí, 
vydají se i na vícedenní výpravu na Pastvinskou přehradu užít si koupání. 
Určitě se nebudou těšit na návrat do sídliště, ale věřím, že v každém 
z nás zanechá táboření s tolika kamarády vzpomínky, abychom mohli na 
začátku školního roku vrhnout všechnu nastřádanou energii a zážitky do 
celoroční práce. 
Přeji Vám všem, ať jsou prázdniny pro Vás i Vaše děti tím, na co budou 
dlouho vzpomínat.

David Kolínek
vedoucí 27. střediska skautů ve Starém Lískovci
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Zprávy z radnice

Střípky z usnesení 15. Rady MČ Brno-Starý 
Lískovec (18. 5. 2011)
 – schválila záměr pronájmu nebytového 

prostoru v podhledu přístavby v by-
tovém domě na ulici Labská č. o. 31

 – vzala na vědomí přehled vybraného 
nájemného včetně vložených nákladů 
na opravy bytových domů ve správě 
MČ Brno-Starý Lískovec v roce 2010

 – doporučila Zastupitelstvu MČ Brno- 
Starý Lískovec schválit návrh obecně 
závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, kterou se stanovují podmínky 
pro spalování suchých rostlinných 
materiálů: jen v období 3.–5. měsíc, 
9.–11. měsíc vždy první pátek  od 10 
do 18 hodin a první sobotu od 8 do 
12 hodin příslušného kalendářního 
měsíce mimo inverzi

 – nesouhlasila s předsunutím prodejního 
místa nacházející se na p.č. 2485/1 
v k.ú. Starý Lískovec na ul. U pošty 14, 
před prodejnou textilu na veřejném pro-
stranství U polikliniky o výměře 2 m2

 – souhlasila s tím, aby tržní místo na-
cházející se na p.č. 2456 v k. ú. Starý 
Lískovec na veřejném prostranství 
U polikliniky pod pergolou, pod pro-
dejnou Albert, bylo stanoveno v Přílo-
ze k nařízení Statutárního města Brna 
č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní 
řád“ v Hlavě B „Tržní místa“

 – souhlasila podpisem „Deklarace pod-
pory elektrizace trati Brno – Zastávka 
u Brna“

 – doporučila Zastupitelstvu MČ Brno Sta-
rý Lískovec souhlasit s bezúplatným 
převodem pozemků p.č. 1678/125 
(výměra 45 m2) a 1678/190 (výměra 
65 m2),  oba v k. ú. Starý Lískovec, lo-
kalita Jihlavská, z vlastnictví ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových do vlastnictví statutárního 
města Brna

 – souhlasila s uzavřením smlouvy o ná-
jmu nemovitosti na pro nájem pozem-
ku pod stavbou garáže na pozemku  
p.č. 2472/13 k.ú. Starý Lískovec od 
1. 6. 2011

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 
11 00054, předmětem je celoroční 
komplexní údržba veřejné zeleně 
a blíže specifikovaných ploch a obslu-
ha odpadkových košů na území MČ 
Brno-Starý Lískovec, v lokalitě D, na 
dobu neurčitou od 1.6.2011

 – doporučila MČ Brno-Starý Lís kovec 
schválit bez výhrad závěrečný účet 
Městské části Brno-Starý Lískovec 
za rok 2010 včetně zpráv auditora  
o výsledku přezkoumání celoročního 
hospodaření za rok 2010 a ověření 
účetní uzávěrky k 31. 12. 2010

 – pověřila tajemníka MČ Brno-Starý 
Lískovec k podepisování veškerých 
daňových hlášení

 – vzala na vědomí Zápis z jednání 
Škodní a likvidační komise konané 
dne  16. 5. 2011

 – schválila Dodatek č. 1 k Zásadám 
vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lísko-
vec k jí zřízeným příspěvkovým orga-
nizacím. 

Střípky z usnesení 16. Rady MČ Brno-Starý 
Lískovec (1. 6. 2011)
 – schválila záměr SmB – centrální 

nákup elektrické energie a zemního 
plynu

 – souhlasila s tím, aby se v r. 2011 
navyšovalo nájemné za pronájem ne-
bytových prostor a pronájem bytů pro 
příjmově vymezené osoby o nárůst 
celoroční míry inflace

 – souhlasila s tím, aby Dohoda o výmě-
ně bytů byla uzavřena pouze jedna; 
souhlasila s tím, že MČ Brno-Starý 
Lískovec bude respektovat dohodu 
o výměně bytů sepsanou účastníky, 
advokátem apod.

 – schválila záměr pronájmu nebytového 
prostoru v podhledu přístavby v by-
tovém domě na ulici Labská č.o. 33 
žadatelce J.S.

 – schválila návrh na úpravu veřejného 
prostranství u polikliniky ul. U poš-
ty proti vandalskému poškozování, 

spočívající v umístění typizovaného 
mobiliáře – zábradlí SL 730 výrobce 
mmcité, a.s. na plochu veřejné ze-
leně pod pergolou a pod výtahem 
a výsadbě rostlin na plochu pod 
pergolou a oslovení firem k prove-
dení cenové nabídky na předmětnou 
úpravu

 – vzala na vědomí splnění úkolu komisí 
životního prostředí uloženého usnese-
ním ze dne 20. 4. 2011, 13. schůze 
RMČ, bod 17 a schválila nákup no-
vých laviček Sonáta od společnosti 
KARIM, spol. s r.o. a od padkových 
košů Kopenhagen od společnosti Ko-
munální technika, s.r.o.

 – souhlasila se zněním předložené  SOD 
č. 05/11/41 na „Pro jektovou doku-
mentaci parkovacích stání v MČ Br-
no-Starý Lískovec“ na ulicích U hřiš-
tě, Dunajská, Bosonožská, Kurská 
a Má chalova

 – souhlasila se záměrem realizace 
oprav komunikací  Brněnskými komu-
nikacemi, a.s.

 – schválila podání žádosti o udělení 
souhlasu Rady města Brna k uzavře-
ní nájemní smlouvy na dobu určitou 
30 let. Předmětem nájemní smlouvy 
jsou pozemky: p.č. 1678/11 ostat-
ní plocha o výměře 78 m2, p.č. 
1678/74 ostatní plocha o výměře 
16 m2, p.č. 1678/76 ostatní plo-
cha – část o výměře 430 m2, p.č. 
1678/79 ostatní plocha o výměře 
13 m2, p.č. 1678/83 ostatní plo-
cha o výměře 55 m2, p.č. 1678/84 
ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 
1678/86 ostatní plocha o výměře 
46 m2, p.č. 1678/201 ostatní plo-
cha o výměře 27 m2, p.č. 1678/101 
ostatní plocha o výměře 22 m2, p.č. 
1678/104 ostatní plocha o výměře 
50 m2 v k.ú Starý Lískovec. Výše 
nájmu činí 120 Kč/m2/rok

 – souhlasila s pronájmem části po-
zemků p.č. 2312/1 o výměře 46 m2, 
2323/1 o výměře 9 m2 a 2313/1 
o výměře 3 m2 k.ú. Starý Lískovec, 
za účelem plánované výstavby rampy 
pro bezbariérový přístup do bytového 
domu Dunajská 23

 – souhlasila s uzavřením smlouvy č. 09 
9 500 11 00061, kde předmětem 
smlouvy je pronájem části pozemku 
p. č. 2402 KN v k.ú. Starý Lískovec 
o celkové výměře 66 m2

 – schválila uzavření smlouvy o zajiště-
ní a zveřejnění ON-LINE přenosu na 
www.tvgold.cz

 – vzala na vědomí Zápis z jednání 
Škodní a likvidační komise konané 
dne 27. 5. 2011

 – souhlasila s rozší ře ním již pronajaté 
plochy za účelem rozšíření prodejny 
květin dle výřezu katastrální mapy 
a to o 31 m2 na části pozemku p.č. 
2485/2 k.ú. Starý Lískovec – lokalita 
u polikliniky

kompletní výpisy jsou k dispo-
zici na úřední desce a na webu 
starého lískovce.

První ročník gastronomických slav-
ností Jídla zblízka zavítal díky dílně 
v Centru volného času lampa i do 
starého lískovce. Festival chce 
propagovat a přibližovat lokální 
produkty, gastronomii i místní far-
máře a připomenout přednosti „jídla 
zblízka“, čerstvého a sezónního, 
které necestuje na náš talíř přes 
půl planety. 
V rámci doprovodného programu 
festivalu připravili organizátoři na 
12. června v lampě, pobočce 
Centra volného času lužánky, dílnu 
tradičního pečení koláčů z pocti-
vých surovin s názvem Babiččiny 
koláče. asi patnáct rodičů a dětí 

si obléklo zástěry a pod vedením 
laskavé lektorky paní Dvořáčkové 
připravili pravé kynuté těsto, tvaro-
hovou a povidlovou náplň i posypku. 
každý si tak vyrobil několik vlastních 
koláčů, které rovnou na místě snědl. 
Došlo i na drobné soutěže a hry, 
které dětem přiblížily zajímavosti 
o „babiččině zahrádce“. Uprostřed 
programu se také našla krátká pauza 
na přinesenou svačinu a pohádku. 
Nakonec si účastníci dílny zasadili 
do květináče semínko hrášku nebo 
kukuřice a odnesli si ho domů 
jako milou vzpomínku na příjemně 
strávené odpoledne.

Helena Továrková

skákací hrad, sýrolez, prezen-
tace kroužků, soutěže, odměny, 
špekáčky i dřevo na závěrečné 
opékání… V Centru volného času 
linka, pobočce lužánek, se na 
plánovanou Zahradní slavnost při-
pravili opravdu důkladně, co si ale 
připravit ani pojistit nemohli, bylo 
počasí. Déšť sice uškodil některým 
naplánovaným atrakcím, třeba tolik 
žádanému syrolezu, ale desítky 
rodičů a dětí, kteří 8. června do 
linky zavítali, si tím náladu zkazit 
nenechali. Nakonec jich navzdory 

počasí napočítali v lince rovných 
osmdesát. 
Představení kroužků a souborů, 
které v centru působí, se tak mu-
selo přesunout dovnitř, ale přesto 
si všichni přítomní moc užili třeba 
irské tance, ukázky bojových umění 
nebo tanečků pro nejmenší. slunce 
se na návštěvníky i organizátory 
později přece jen usmálo a děti tak 
mohly naplno využít skákací hrad 
a zakončit příjemné odpoledne 
u ohně opékáním špekáčků. 

Helena Továrková

slavnosti Jídla zblízka v lampě – babiččiny koláče

v lince slavili navzdory počasí

cvč linka
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Noc kostelů se těšila velkému zájmu. Rádi bychom za přípravný 
tým poděkovali všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organi-
zací a doufáme, že ve všech, kteří tuto noc v našem kostele strá-
vili nějakou chvíli, zanechala návštěva nezapomenutelné pocity 
z nevšední atmosféry a nabitého programu.

Jahodová zmrzlina se 
zakysanou smetanou
Ingredience:
• 230 g jahod

• 140 g přírodního krupicové-
ho cukru

• 200 ml dezertního vína

• 500 ml zakysané smetany

Jak dlouho?
• Doba přípravy: 15 minut

• Mražení: 4 hodiny

příprava:
1. Dvě třetiny nakrájených jahod 
nasypte do mělkého talíře. Po-
sypte 50 g cukru, zalijte vínem a 
nechte jahody macerovat, zatímco 
budete šlehat smetanu. 
2. Zbytek cukru a smetanu dejte 
do mísy a prošlehejte, až směs 
zhoustne. Pomocí stěrky do 
smetany opatrně zatřete jahody 
s cukrem a vínem. směs pře-
suňte do pevné nádoby, nejlépe 
kovové nebo plastové, a mrazte 
aspoň čtyři hodiny. Podávejte ve 
vychlazených miskách, posypané 
zbylými jahodami.

Gourmet

startuje 14. ročník soutěží 
malé kopané města brna a okolí

Brněnský svaz malé kopané pořádá 14. ročník ligových soutěží města 
Brna a okolí. Přihlas svůj tým do 15. 8. 2011 na www.malakopanabrno.
cz a postup s ním na celorepublikový Pohár vítězů pohárů. Celoroční sou-
těže jsou pořádány v kategoriích dětí (7–10 let a 11–15 let), žen a mužů.
malá kopaná. soutěže plné emocí.

Martin Fiala, sekretariát Brněnského svazu malé kopané

s nástupem léta se v brněnských 
ulicích objevili opět strážníci využí-
vající ke své hlídkové činnosti jízdní 
kolo. takových hlídek má brněnská 
městská policie v současnosti 28. 
Výhodou nasazení cyklohlídek je 
fakt, že jsou jednak ekologickým 
dopravním prostředkem, ale také 
to, že prostřednictvím jízdních kol 
mohou strážníci provádět častější 
hlídkovou činnost na rozlehlých úze-
mích městské aglomerace a zvláště 
v lokalitách, v nichž je z různých 
důvodů nevhodné nebo přímo zcela 

nemožné využívat k hlídkové službě 
motorizovanou techniku, jako jsou 
služební skútry, motocykly nebo 
automobily.
V praxi jsou tak cyklohlídky nasa-
zovány k dohledu nad dodržová-
ním veřejného pořádku a ochranu 
městského mobiliáře v brněnských 
parcích či v přírodních lokalitách 
využívaných k rekreaci a odpočinku. 
Jelikož se využívání cyklohlídek 
v minulosti u brněnské MP velmi 
osvědčilo, byly rozšířeny lokality, 
kde strážníky na kolech bude možné 
potkat. kromě již tradiční lokality 
jakou je v letních měsících hojně 
navštěvovaná Brněnská přehrada 
se nově jedná ještě o líšeňské 
Mariánské údolí anebo vinohradské 
akátky. s cyklohlídkami strážníků se 
lze setkat také na cyklostezkách, 
kde městští policisté mimo jiné 
bdí i nad dodržováním pravidel 
silničního provozu.

Mgr. Denisa Kapitančiková
Tisková mluvčí MP Brno

cyklohlídky strážníků v ulicích

Zoo brno
Zoo brno – 

setkání se zvířaty 
ze všech koutů světa

otevírací doba 
červenec, srpen:  
9.00–18.00 hod.

kreslení na chodníku 
ZŠ labská

Doslova v galerii se proměnilo prostranství před Základní 
školou na  labské 27 dne 12. 5. 2011.
Děti ze školní družiny nenechaly nikoho na pochybách, 
že dobrých výtvarníků není nikdy dost. Představivost 
a fantazii ztvárnily do obrazů pohádkových bytostí, 

hradů a podmořského 
světa. Více fotografií 
z této akce můžete 
shlédnout na webo-
vých stránkách školy.

Alena Cegielková
vedoucí školní 

družiny
ZŠ Labská
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Inzerce
 vyměním byt 3+1 v kohoutovicích za 2+kk nebo 1+1. tel.732300092

 stolaŘství – nabízíme výrobu kuch.linek, vestavěných skříní, kan-
celářského a ostatního nábytku. i jednotlivé kusy. Návrh a zaměření 
zdarma. Volejte: 541426149, 737472908¨

 koupím byt či rD v Brně a okolí. 725935026

 Instalatérské a topenářské práce. 
tel.737866728, email: lw.montaz@gmail.com

 čištění koberců a čalouněného nábytku. tel. 605 983 853

čistírna oděvů, mandlování prádla ve st. lískovci
karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.wz.cz

 Dětské tábory – sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou, pro 
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1–9 let.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

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

 Investor hledá ke koupi menší byt v okolí kampusu. Platba v hotovosti. 
773349381, lucie.bytecek@seznam.cz
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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 tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

Dlouhá 3
zast. Běloruská
info@kaoptik.cz

602 203 347

-PORADENSTVÍ PŘI VÝBĚRU
  BRÝLÍ A BRÝLOVÝCH ČOČEK
   -KONTAKTNÍ ČOČKY  
     -SERVIS A ÚPRAVY BRÝLÍ
       -PRODEJ DOPLŇKOVÉHO
          SORTIMENTU

 
 po 9-12, 13-18
 út  9-12, 13-18
  st  12-18
   čt  9-12, 13-18
     pá 9-12, 13-17

www.kaoptik.cz

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Ceny domu od 3 999 900 KČ (vč. dph a pozemku)

K nastěhování od 30.11. 2011

www.rd-podoli.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: info@rd-podoli.cz

VÝHODY
Nerušené bydlení 
uprostřed přírody

Cykloturistické trasy 
a naučné stezky

Klidná nová ulice

Oblíbená lokalita 
Mariánského údolí

10 min. autem do 
Brna návaznost D1

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO
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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®

Provádíme komplexní servis vozů VW, záruční a pozáruční servis, měření emisí, přípravu na STK a provedeme i STK.  
Těšíme se na Vaši návštěvu

Autonova - rychle a kvalitně

Specialisté  
na Váš vůz.

KOSMETICKÉ 
STUDIO KRÁSY 

 1. NÁVŠTĚVA 50% SLEVA!  
 Akce je platná do 31. 7. 2011. 

 

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

 

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

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
RADECO spol. s r.o. 
Provozovna: Střední 400
664 48 Moravany u Brna
tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www
AKCE ROKU 2011

NEPŘEHLÉDNĚTE!!

VAŠICH SNŮ




