
Vážení občané,
jedním z nejakutnějších 
problémů, který nás v sou-
časnosti všechny hodně 
pálí a je nutné ho řešit, je 
parkování v naší městské 
části. Příčin současného 
kritického stavu je celá 
řada, dovolte mi jmenovat 
alespoň některé.
V době, kdy se Starý Lískovec projekto-
val a stavěl, bylo automobilů proskrovnu 
a nikoho evidentně nenapadlo, že se si-
tuace časem tak zásadně změní. Desítky 
let uplynuly a dnes je vše jinak – auto má 
dnes takřka každá rodina, některá i dvě, 
a to nejen soukromé, ale ještě navíc 
i služební. Prostá matematika pak hovoří 
jasně, vozy se prostě nemají kam vejít. 
Počty automobilů v Brně stouply mnoho-
násobně a Starý Lískovec není výjimkou. 
Navíc u nás zdaleka neparkují jen místní, 
ale řada podnikatelů si se svými užitko-
vými dodávkami z naší městské části 
udělala parkoviště. A tak není divu, že 
na jedné ulici najdete několik dodávek, 
patřící i různým společnostem zvučných 
jmen, které místo toho, aby parkovaly 
v prostorách své brněnské pobočky, 
raději zabírají parkovací místa v naší 
městské části. A jsem přesvědčen, že 
je to v mnoha případech spíše otázkou 
pohodlnosti, než nutnosti. S částečnou 
pohodlností souvisí též to, že všichni 
řidiči by nejraději parkovali pod oknem 
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Je jaro
Zima snad konečně 
odešla do věčných lovišť 
a jaro vchází dokořán ote-
vřenými dveřmi. Pro mno-
hé je tato skutečnost jistě 
velmi vítanou změnou. 
Můžeme pozorovat, jak se 
probouzí k životu veškerá 
flóra i fauna. Ještě vče-
ra holé větve se doslova 
před očima začínají zelenat a v ko-
runách stromů můžeme pozorovat 
hnízdící ptáky. Jaro je prostě tady 
se vším, co k němu patří. 
Začal jsem tento svůj příspěvek 
trochu romanticky, ale je to asi 
proto, že tyto pocity ve mně toto 
roční období vyvolává. chtěl bych 
ale psát o méně prozaických sku-

tečnostech. Pro mnohé 
jaro také znamená tzv. 
vymetání pavučin nebo 
také velký jarní úklid. to 
lze samozřejmě pochopit. 
Při úklidu nalezne člověk 
mnohé věci, které již ne-
potřebuje a kterých se 
chce zbavit. Problém ale 
nastává v momentě, kdy 

si někteří naši spoluobčané myslí, 
že za prahem jejich domu či bytu 
se již nalézá země nikoho a kde 
všechny nepotřebné věci mohou 
odložit. a tak se nám na různých 
místech začínají shromažďovat různé 
věci větších či menších rozměrů, 
které pak hyzdí naše okolí. Myslím 
si, že to není správné. Mým domo-

svého bytu. Takže zde pak 
máme místa, kde vozy par-
kují skoro na sobě, na chod-
nících a na trávníku, zatímco 
sto metrů odtud je dostatek 
volných parkovacích míst, 
které se málo využívají. Ty-
pickým příkladem jsou ulice 
Valašská a Karpatská, které 
jsou naplněné k prasknutí, 

i když kousek níže, ve spodní části ulice 
Kosmonautů, pod domy speciálního urče-
ní, je volných míst skoro vždy dostatek. 
Podobné je to i na velkém parkovišti na 
ulici Osová, či na parkovišti u „sběrného 
dvora“ na Dunajské. I zde lze skoro kdy-
koliv zaparkovat. 
Problémem je i to, že řada lidí nevyužívá 
své garáže. Možná jim přijde, že ujít těch 
pár metrů je příliš náročné a zaparkují 
raději před domem. Napovídá tomu i si-
tuace po blokovém čištění, kdy ještě čtyři 
dny po něm bývá možné na konkrétní 
ulici parkovat celkem bez problémů. Což 
navíc svědčí i o faktu, že řada vozů je 
využívána svátečně.
Přejděme ovšem k řešení problému. Každé 
má  několik komplikací. První z nich je fakt, 
že Starý Lískovec je protkán inženýrskými 
sítěmi. Přeložky jsou pak samozřejmě 
velmi nákladné. Velmi problematické je 
i prosazení budování nových parkovacích 
ploch místo zeleně. Proti úbytku travnatých 
ploch je jak Odbor životního prostředí, 
tak i Odbor územního plánování a roz-

voje MMB. Jedním z dalších zásadních 
problémů jsou též záporná stanoviska 
Povodí Moravy, a to z důvodů snížení 
schopnosti půdy vsakovat deště, díky če-
muž by byla překročena kapacita dešťové 
vody, kterou je Leskava schopna pojmout. 
Navíc, významná část vhodných pozemků 
podél přivaděče D1 (Kyjevská, Labská), 
je zablokována ochranným pásmem tra-
sy (50 m na každou stranu) hlavního 
vysokotlakého přívodu zemního plynu do 
města Brna. Z tohoto souhrnu je zjevné, 
že vybudování nových parkovacích míst 
je velmi složité. 
Co s tím? V současné době připravujeme 
několik projektů a studií řešení. Tím prvním 
je vybudování nových parkovacích ploch, 
konkrétně na dolní části ulice Labská 
a na bývalé cyklokrosové dráze na ulici 
Kyjevská. Zde usilovně jednáme s RWE 
o výjimku z ochranného pásma vysoko-
tlakého plynového potrubí. Pokud se věc 
podaří, mohlo by zde vzniknout nezane-
dbatelné množství parkovacích míst. Dále 
připravujeme možnost využití některých 
vnitrobloků, kde již jsou betonové plochy. 
Dalším řešením pro budoucnost je pak 
zavedení některé z variant „rezidentního“ 
stání. To by výrazně omezilo parkování 
služebních vozidel, dodávek a vozů osob, 
které nemají v naší městské části trvalé 
bydliště. Jsme si samozřejmě vědomi, 
že tato varianta vzbudí jak pozitivní, tak 
logicky i negativní reakce. I z tohoto důvo-
du připravujeme na webových stránkách 

Starého Lískovce anketu, ve které se 
můžete vyjádřit, jaké řešení se vám 
zamlouvá nejvíce.
V prvé řadě se však musíme všichni 
smířit s tím, že počet parkovacích míst 
na veřejných prostranstvích zřejmě nikdy 
nedosáhne ideálního stavu. Je jasné, že 
parkování je velkým problémem a v jeho 
řešení se nikdy nemůžeme zavděčit 
všem. Nikdo z občanů jistě nechce, aby 
se Starý Lískovec proměnil v betonovou 
plochu a v jedno velké parkoviště. Proto 
v konečném důsledku nebude řešení 
parkování ničím jiným, než kompromi-
sem mezi pěkným životním prostředím, 
dostupnými financemi a možnostmi par-
kování. A v neposlední řadě i o určité 
osobní zodpovědnosti a ukončení bez-
ohlednosti těch, kteří si z naší městské 
části udělali bezplatné parkoviště pro 
své služební vozy a dodávky.   
S pozdravem a přáním co nejlépe pro-
žitého jara

Váš starosta Vladan Krásný

vem není jen těch pár čtverečných 
metrů za prahem vstupních dveří 
těch několika místností, které obý-
vám. Mým domovem jsou i veřejná 
prostranství, po kterých se dnes 
a denně pohybuji. a chci, aby i zde 
bylo uklizeno. Doma si také přece 
neházím odpadky na zem nebo do 
nějakého koutu a nevytvářím si tak 
domácí smetiště. chovejme se proto 
všude jako doma, ne však v tom 
smyslu, že si mohu vše dovolit, ale 
ve smyslu, že se budu ke svému 
okolí a ke všemu, co se na něm 
nachází, chovat jako k vlastní věci, 
na které mi hodně záleží a o kterou 
pečuji s největší pozorností. Bude se 
nám potom všem jistě daleko lépe 
dýchat a budeme hrdi na to, že jsme 
občané právě starého lískovce, 
Brna, naší české republiky.

Pokračování na str. 4

Zápisník starosty
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start projektu nadstandartní 
výuky anglického jazyka na ZŠ labská

Den matek

Jeden z nejstarších a nejkouzel-
nějších svátků, který slavíme. 
Původ má již ve starověkém 
Řecku, jednalo se o svátek 
plodnosti a matek. i Řekové si 
uvědomovali, že dar života je 
tím nejvzácnějším, co můžeme 
dostat. v anglii se tradicí stala 
Mateřská neděle a právě z albi-
onu se svátek šířil dál. 
v současné době se slaví po 
celém světě v mnoha různých 
dnech, u nás se datum ustálilo na 
druhé květnové neděli. Poprvé se 
v československu slavilo v roce 
1923, u vzniku této tradice u nás 
stála alice Masaryková, dcera 
našeho prvního prezidenta. Bě-
hem let svátek ustoupil poněkud 
do pozadí, za čtyřicetileté vlády 
komunismu dostával přednost 
Mezinárodní den žen, ale po 
revoluci v roce 1989 už Den 
matek můžeme slavit opět bez 
rizika a veřejně.
Způsobů, jak svátek oslavit, je 
celá řada, mezi nejustálenější 
patří předávání ručních výrobků 
maminkám. většina z nás ze 
zkušenosti ví, že tyto zdánlivé 
maličkosti dokáží potěšit více, 
než sebedražší dárky.

vernisáž na ZŠ a mŠ elišky přemyslovny

Jak už jsme dříve informovali ve 
starolískoveckých novinách, naše 
škola ZŠ labská získala dotace 
z oP vk - EsF – Zvyšování kvality 
ve vzdělávání ve výši  5,6 mil korun.
celá tato částka bude postupně 
věnována na zavedení nových vy-
učovacích metod  a  zvýšení kvality 
výuky anglického jazyka, ale také 
na rozvoj pozitivního přístupu žáků, 
učitelů a rodičů k výuce tohoto 
jazyka.
rodiče se mohou zúčastnit  našeho 
školního projektu nejen samotnou 
návštěvou školy a ukázkových ho-

din, ale hlavně přímou podporou 
svých dětí při jejich zapojení do 
projektových aktivit.
od 1. dubna 2011 jsme začali s re-
alizací projektu. veřejnost budeme 
pravidelně  informovat o tom, co 
pro naše žáky připravujeme, jaké 
novinky na ně od  1.září 2011 bu-
dou čekat, s jakou ict technikou 
budou v hodinách pracovat a jaké 
odměny na ně čekají za dobře 
odvedenou práci .

Mgr. Vladimíra Hilalová
ZŠ Labská

27. leden je Dnem památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti. využili jsme této pří-
ležitosti a pro žáky 6. a 7. ročníku 
jsme připravili projektovou výuku na 
téma HolocaUst. Během celého 
průběhu prací na projektu byla pou-
žívána interaktivní tabule a počítače. 
Nejdříve žáci shlédli motivační filmy, 
které je seznámily s problematikou 
holocaustu. Pak si v encyklopediích 
našli význam slova holocaust. Žáci 
po celou dobu projektu viditelně 
nosili připnutou šesticípou hvězdu 
jako označení příslušnosti k „mé-
něcenné“ rase, kterou si pomocí 
návodu na interaktivní tabuli každý 
sám vyrobil. Po vytvoření skupin 

začali žáci zpracovávat předem vy-
braná témata. a to pomocí počítače 
formou powerpointových prezenta-
cí, textů ve wordu, výrobou map, 
osmisměrek, práce na komiksu, 
vymýšlením matematických úloh. 
informace vyhledávali v učebnicích, 
encyklopediích a na internetu.
Na závěr projektu každá skupina 
svou práci prezentovala prostřed-
nictvím interaktivní tabule. kromě 
nových poznatků si každý žák odnesl 
pamětní list.
(Fotografie z projektu – 
www.zspremyslovny.cz)

Mgr. Eva Hubatková 
a Mgr. Leona Juřičková

v pondělí 4. dubna se naše škola 
kolem 15 h zaplnila žáky  různých 
škol z Brna a širšího okolí. Přijali 
v hojném počtu pozvání na ver-
nisáž výstavy, která prezentovala 
všechna přijatá výtvarná díla do 
naší tradiční soutěže školních 
družin, která byla letos vyhlášena 
na téma „rodinka“.  ve škole se 

nám sešlo velké množství velmi 
povedených výtvorů. Měli jsme 
možnost obdivovat velmi kreativ-
ně zrealizované rodinky lidiček, 
rybiček, pavouků, krokodýlů, 
čertíků, ptáčků, šnečků apod. 
celou soutěž zorganizovaly paní 
vychovatelky lia a lia Pecenovy, 
jim oběma patří velké poděkování 

za čas i úsilí, které přípravě soutěže 
i samotné výstavě věnovaly.
také nás upřímně potěšila účast 
pana starosty vladana krásného, 
který nám pomohl při předávání 
ocenění.
všem zúčastněným děkujeme za 
krásné práce a těšíme se na další 
ročník!

Za ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
Margita Kotásková

Zajímavý způsob využití prezentační techniky a počítačů na ZŠ a mŠ elišky přemyslovny

„Hu, hu, hu,
jaro už je tu“ 

v pátek se sešly děti z Mateřské 
školy a 2. třídy El. Přemyslovny, 
aby zahnaly zimu a přivítaly ze-
lené, prosluněné jaro.
sluníčka přišla vybavena malými 
„létéčky“ a vyfouklými vajíčky. 
Druháci dodali Moranu,  kterou 
vyráběli s Markétou a tomem 
(studenty Pedagogické fakulty ). 
Děti ze základky si  vyzkoušely, 
jak se starat o mladšího kama-
ráda. Někteří se chvíli styděli, 
někteří se drželi za ruku nového 
kamaráda hned.
cestou k potoku všichni zodpo-
vědně zaháněli poslední zbytky 
zimy, na mostě starší děti pomoh-
ly mladším navázat vyfouknutá 
vajíčka na barevných stuhách na 
čerstvé zelené „létéčko“.
Morana shořela a my jsme se 
vydali na školní hřiště pro slad-
kou odměnu.
létéčka si můžete prohlédnout 
na trávníku před školkou.
Děkujeme za doprovod a poříze-
ní fotodokumentace manželům 
tučkovým.

M. Staňková, Š. Anderlová
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brněnský šejkr 2011 – monin cup

Zlatý slavík na ZŠ bosonožská

„eliška “ v české televizi

ve čtvrtek 24. 3. 2011 navštívili pracovníci české televize naši školu 
a natáčeli zde reportáž o využívání informačních technologiích ve škole.
ta byla zařazena do vysílání v rámci Dne učitelů 28. 3. 2011 v Dobrém 
ránu s Jedničkou – pod názvem Učitelé a  moderní technologie. 
v internetovém archivu je možno ji kdykoliv shlédnout.
Naši učitelé předvedli, že se moderních technologií nebojí, používají je, 
vzdělávají se v této oblasti ve svém volném čase. vyučování obohacují 
hodinami realizovanými v interaktivní či počítačové učebně, nově vytvoře-
nými výukovými materiály a metodami, které jsou pro žáky velmi atraktivní. 
Naše žáky práce na interaktviní tabuli velmi baví, protože je zde hodně 
možností, jak skloubit hru a výuku, učení je potom mnohem zábavnější 
a pestřejší. 

Za ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Margita Kotásková

vysoká škola obchodní 
a hotelová a Hotelová 
škola v Brně na Boso-
nožské ulici pořádá  dne 
4. dubna 2011 v brněn-
ském hotelu international 
Best western již 17. roč-
ník barmanské soutěže 
pro studenty hotelových 
a gastronomických škol 
a profesionální barmany 
brněnský šejkr 2011 – monin 
cup v kategorii juniorů a profesi-
onálů. soutěž patří mezi soutěže 
vyhlášené Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy čr. spolu-
pořadatelem je česká barmanská 
asociace, firma Zanzibar. výsledky 
soutěže se započítávají do hodno-
cení Barman 2011.
Garantem soutěže za českou bar-

manskou asociaci je Jiří 
Bartoň, generální roz-
hodčí cBa.
v hodnoticí komisi zased-
nou mimo jiné prezident 
cBa pan aleš svojanov-
ský a dále pak vicepre-
zident cBa a předseda 
severomoravské sekce 
karel Mayer.  
Profesionálové budou mít 

za úkol připravit 5 porcí long drinku 
v časovém limitu 5 minut, junioři ve 
stejném čase připravili 5 porcí fancy 
drinku a navíc budou prokazovat 
své znalosti i v teoretickém testu 
v anglickém jazyce a v testu ze 
znalostí z barmanství. 
Přijďte i vy podpořit soutěžní atmo-
sféru a shlédnout umění předních 
barmanů.

projektování v mateřské škole
v naši mateřské škole plánujeme 
vzdělávací nabídku dle spontánního 
zájmu dětí či aktuální situace.
Zdařilým projektem z poslední doby 
bylo „Martinské radování a o lásce 
a darování“, který vzešel z oslavy 
jmenin chlapce Martínka a přes 
legendu o svatém Martinu se dostal 
k lásce a darování.
Z dalších projektů jmenujme napří-
klad kámen mudrců – o horninách 
a neživé přírodě, skřítek kořínek 
– v rámci enviromentální výchovy, 
či projekt o brněnských pověstech 
– stalo se to kdysi dávno a stalo 
se to vůbec...?

Nyní probíhá projekt Dny tatín-
ků v mateřské škole. cestopisná 
přednáška o dalekých cestách, 
návštěva u dobrovolných hasičů...
každý projekt je prezentován na 
nástěnkách školy, webových strán-
kách či při společných akcích 
s rodiči.
Děkujeme vám všem, kteří nám 
pomáháte. Naše poděkování patří 
všem hasičům naši obce, panu 
kouřilovi, za milé přijetí a za čas, 
který dětem věnovali.

Šárka Anderlová
MŠ Elišky Přemyslovny

ve středu 30. března proběhly na 
ZŠ Bosonožská již tradiční ukázkové 
hodiny v dyslektických třídách. 
Byly určeny nejen rodičům dětí 
navštěvujících tyto speciální třídy, 
ale i dalším zájemcům a veřejnosti. 
Hodiny byly jednak ukázkou vědo-
mostí dětí, ale hlavně ukázkou jejich 
praktických dovedností a šikovnosti. 
Děti předvedly, jak probíhá výuka 

a jednotlivé metody náprav poruch 
učení. rodiče získali praktický 
návod pro domácí přípravu a ná-
pravnou péči s dětmi.
velká návštěvnost a ohlasy přítom-
ných rodičů nám potvrdily spoko-
jenost s výukou v těchto třídách.
    

Mgr. Hana Pohlídalová
zástupkyně ředitelky

ve středu 30. 3. 2011 si žáci ZŠ 
Bosonožská zpříjemnili slunné od-
poledne pěveckou soutěží „Zlatý 
slavík“, které se zúčastnilo 19 žáků 
1. stupně a 6 žáků 2. stupně. všech-
ny pěvecké výkony velmi zaujaly 
a byly vždy ohodnoceny velkým 
aplausem nejen poroty, ale i četné-
ho publika. vítězem v 1. kategorii 
se stal se skladbou „Nonstop“ Jan 
Horský a ve 2. kategorii zvítězila 
tereza Furlová se známou skladbou 
„My heart will go on“ z filmu titanic. 
Ještě jednou gratulujeme nejen 
vítězům, ale i všem ostatním „sla-
víčkům“.   

Mgr. Pavla Nováková

Ukázkové hodiny v dyslektických třídách
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treska bez „bíbra“

Během studijního pobytu v partner-
ské škole jsme natrefily na roztomilý 
název treska bezvousá. copak o to, 
o tresce jako takové, „morrue“, jsme 
se v hodinách francouzštiny už učily, 
kdo ale mohl tušit, že existuje ještě 
jeden druh, zbavený své parády, 
„colin“, a že právě tento budeme 
chystat hostům školních restaurací. 
Narazily jsme na spoustu podobných 
pikantností, když jsme se po dobu 
tří týdnů ve francouzském challes 
les Eaux učily používat nám mnohdy 
známé, jindy vzácnější ingredience 
pro přípravu pokrmů, které jídelníčky 
českých restaurací běžně nenabízejí. 
a nejen chystat, ale také krásně 
naaranžovat, protože host si zaslouží 
jíst i očima. Po této stránce jsou 
tamější studenti doslova vycepováni 
přísným vedením učitelů odborných 
předmětů. a tak je to dobře. ať 
skončí v sebeluxusnějším hotelu, 
žádné práce se nezaleknou. 

Jsme moc rády, že nás na danou 
stáž v rámci programu Evropské 
unie leonardo da vinci škola vybrala 
a my jsme se tak mohly v krátké 
době přiučit spoustě nového. věř-
me, že partnerství s challes bude 
pokračovat a podobně spokojených 
studentů přibude další hodná řádka.  

Kateřina Horáková, Monika 
Janošková, Tereza Klusková, 

Klára Slabá
studentky Hotelové školy, Brno

Je jaro

odpadky patří do popelnic a ty více 
objemové do sběrných dvorů, kde je 
o ně dobře postaráno. Nerozumím 
také těm, kteří mají radost z toho, 
když něco zničí. Nevím, jak tito lidé 
uvažují a co je k tomu vede. Země 
přece byla dána člověku, aby si ji 
podmanil, aby s rozumem využíval 
všeho, co nabízí, a ruce pak byly 
dány člověku k tomu, aby je používal 
k prospěchu vlastnímu i druhých. 
Jistě to není tak, že jeden má hodno-
ty a dobro rukama vytvářet a druhý 
je má ničit. co není dobré pro mě, 
může být ale dobré pro druhého. 
když je člověk starší a nevyužívá již 
třeba dětské hřiště, nepůjde přece 
a nebude ho systematicky ničit 
a devastovat, protože tuto věc již 
nepotřebuje. Jsou zde přece děti, 
které ho naopak ke svému životu 
potřebují. Zkušenosti z poslední 
doby ale říkají, že opak je pravdou. 

vše pramení z neúcty člověka k člo-
věku. lidé si neumí vážit práce toho 
druhého. Mnozí lidé uvažují tak, že 
na prvním místě jsou hlavně oni, 
pak dlouho nic a někde vzadu se 
nachází ti další, které třeba každý 
den potkáváme a to okolí, které ke 
svému životu užíváme. Měli bychom 
se vzpamatovat a uvědomit si, že 
život zde na zemi není jenom „já“. 
chtít dobro jen pro sebe je zničující 
pro všechny. 
Je jaro a příroda nám dává to nej-
lepší, co umí a dává nám to jistě 
ráda. rozdávejme i my to, co je 
v nás nejlepší. a rozdávejme to 
rádi. a můžeme začít třeba tím, co 
je relativně nejlehčí, úsměvem. 
každý úsměv, který darujeme tomu 
druhému, se nám jistě několikaná-
sobně vrátí. Přeji vám krásné jaro.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Dokončení ze str. 1

první česko-slovenská 
noc kostelů
Jedinečnou příležitost prožít noč-
ní program v kostelech poskytne 
návštěvníkům první česko-sloven-
ská Noc kostelů. Po mimořádném 
zájmu, který Noc kostelů vzbudi-
la v loňském roce v celé české 
republice, se v noci 27. května 
otevře více než 50 kostelů v tr-
navské arcidiecézi na slovensku. 
informace o Noci kostelů najdou 
návštěvníci na www.nockostelu.cz, 
slovenská Noc kostolov má stránky  
www.nockostolov.sk.  
v roce 2005 proběhla první Noc 
kostelů – lange Nacht der kirchen 
– ve vídni, a během čtyř let se spon-
tánně rozšířila do celého rakouska. 
v roce 2009 Noc kostelů „překročila 
hranice“ a zapojily se do ní kostely 
v Brně a Plzni. v roce 2010 se 
otevřelo 418 kostelů a modliteben 
v celé české republice. v roce 
2011 Noc kostelů překračuje další 
hranice, tentokrát do sousedního 
slovenska. ve stejný den a pod 
stejným vizuálním stylem se tedy 
Noc kostelů bude konat poprvé již 
ve třech středoevropských zemích.
v této chvíli je do Noci kostelů 
v celé české republice zapojeno 
přes 500 kostelů; slovenskou Noc 
kostolov připravuje zatím necelá 
stovka kostelů.
Jednotlivé farnosti, sbory, církevní 
obce a řády přivítají v otevřených 
kostelech návštěvníky bohatým pro-
gramem včetně komentovaných pro-
hlídek, koncertů, workshopů nebo 
divadelních představení. Zpřístupně-
ny budou rovněž některé veřejnosti 
běžně nepřístupné části kostelů 
jako např. varhanní kůry, sakristie, 

věže, krypty nebo klášterní zahrady.  
Pro návštěvníky bude vytvořen prů-
vodce s programem jednotlivých 
kostelů, k dispozici budou také 
další informační materiály. 
noc kostelů 2011 je: 
–  pozváním všech lidí dobré vůle 

ke společnému setkání a k ob-
jevování krásy křesťanských 
výtvarných a architektonických 
pokladů, 

–  projevem kreativity a důvěry v ži-
vot u lidí, kteří chrámy stavěli 
a zdobili, ale i u těch, kteří je 
dnes obývají a chtějí se podělit 
o svou víru, o svůj život, a svoje 
osobní obdarování a dovednosti,

–  nabídkou zakotvené křesťanské 
spirituality, modlitby a služby po-
třebným, 

–  znamením živé spolupráce křes-
ťanských církví (ekumenismus), 
která zaceluje rány vzniklé v mi-
nulých staletích.

pozvání na noc kostelů
vážení přátelé, jistě víte, že letos 
již potřetí se v naší zemi koná Noc 
kostelů. a letos poprvé se přidává 
do velkého společenství katolických 
farností a sborů rozmanitých církví 
i naše farnost. Je to událost, kterou 
můžeme využít každý z nás. Neje-
nom v prožití a navázání nových vzta-
hů s lidmi, se kterými se setkáváme 
na bohoslužbách v našem kostele. 
ale je to možnost, jak pozvat své 
přátele, známé, či spolupracovníky, 
kteří třeba z daru víry nežijí, k prožití 
tohoto večera. Program je velice 
pestrý a určitě si každý může vybrat. 
Pro nás farníky je to možnost zažít 
zase něco nového, ale hlavně být 
otevřeni těm, kteří přijdou, aby se 

okénko do farnosti

i skrze náš život mohli setkat s živou 
vírou, či trošku změnit třeba nějaké 
své předsudky. Děkuji vám všem, 
kteří se do přípravy již zapojujete, 
či se ještě přidáte. a zkusme také 
ve svých modlitbách prosit nejenom 
za zdar celé akce, ale modlit se i za 
ty, kteří přijdou.
Moc vám všem děkuji.

P. Pavel Opatřil, farář

klub maminek 
sedmikrásek

Již pátým rokem působí v naší obci 
klub pro maminky s dětmi – sed-
mikrásek. scházíme se každou 
středu od 9.30–12.00 ve žluté 
klubovně vedle fary. Na každém 
setkání tvoříme (např. keramika, 
malba na textil, malba na sklo, smal-
tování…) a zároveň máme možnost 
u kávy probrat problémy všedního 
dne s ostatními v podobné životní 
etapě. klub je otevřený, přijít může 
kdokoliv, aniž by se předem hlásil, 
či se zavazoval k pravidelnému 
navštěvování.

Za sedmikrásek vás zve 

Dana Skřičková
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peněženka z nápojo-
vého kartonu

karton od džusu nebo mléka 
nemusí skončit v kontejneru, 
vyrobte z něj vtipnou peněžen-
ku na drobné. čím barevnější 
karton, tím veselejší výsledek…

co potřebujeme:
• nápojový karton s plasto-

vým šroubovacím víčkem
• nůžky
• nůž na papír
• permanentní fix

Nůžkami odstřihněte horní ko-
nec kartonu cca 2 cm, schovej-
te víčko, karton uvnitř vymyjte 
a nechte vyschnout. spodní dno 
kartonu odřežte nožem na papír. 
Z kartonu odstraňte až na malý 
kousek tři strany (obrázek 1). 
Boční stěny poskládejte do 
harmoniky souměrně na každé 
straně (obrázek 2). spodní 
konec přeložte nahoru přes 
část seskládanou do harmoniky 
a kousek založte. Z horního kon-
ce vyjměte druhou část uzávěru. 
Přehněte horní konec kartonu 
přes část seskládanou do har-
moniky a obkreslete fixem otvor 
po uzávěru. obkreslený otvor 
vyřízněte a vložte do něj vyjmutý 
uzávěr (obrázek 3). Přeložte 
horní konec, zašroubujte uzávěr 
víčkem a je hotovo. 

Šikovné rucenoc s andersenem na kurské

Že nevíte, jak se zbavit knihožrou-
ta? Mohly by vám poradit děti, 
kterým bylo už podruhé umožněno 
prožít netradiční noc v knihovně 
na kurské.
v pátek 1. dubna v sedm hodin 
večer se sešlo jedenáct malých 
čtenářů, kteří úspěšně absolvovali 
soutěž kde bydlí pohádky. Zahájení 
bylo plné překvapení, protože mezi 
nás zavítal pan starosta vladan krás-
ný. Zahrál nám na kytaru a společně 
jsme si pěkně zvesela a pohádkově 
zazpívali. Po seznamovacích hrách 
a malé večeři měly děti vypátrat, 
kdože to v knihovně schovává a ničí 
knížky. Po vyluštění šifry bylo nad 
slunce jasné, že je jím knihožrout! 
a prý ho mohou jen jediný den 
v roce zneškodnit děti, které mají 
fantazii i šikovné ruce. Naštěstí 
byl andersenovský den i dnem 
aprílovým, a tak dětem přispěchali 
na pomoc skřítci aprílníčci. Plnění 
náročných úkolů se střídalo s loutko-
vým divadlem i vyráběním veselých 
kloboučků. a jak to s knihožroutem 
dopadlo? Děti ho dobře mířenými 

balónkovými střelami překrmily 
a dorazily zaklínadlem,  které samy 
vymyslely a přednesly za doprovodu 
opravdových bubnů. 
Ještě před půlnocí jsme oslavili 
a řádně zapili rychlými špunty nejen 
narozeniny pohádkářů andersena 

a čtvrtka, ale i narozeniny tří malých 
účastníků Noci. Po pohádce se 
sladce usínalo a snad i snilo o tom, 
jaká bude Noc s andersenem 2012.

Iva Zichová, vedoucí pobočky 
KJM Kurská

apríl v lince pro všechny smysly
aprílové hříčky, optické klamy, pokusy 
pro vyzkoušení všech smyslů a k tomu 
ještě navíc kouzelník Mišuge. to vše 
mohli okusit ti, kdo 1. dubna zavítali na 
aprílovou slavnost do centra volného 
času linka. Zábavné odpoledne si na 
zahradě užilo několik desítek rodičů 
a dětí. Míchání tajemného elixíru, hry se 
záhadnou hmotou a tajným písmem či 
obrázky měly za úkol zapojit zvídavost, 
představivost i zručnost a poskytnout 
dětem zajímavé vizuální a smyslové 
vjemy. vtipnou tečkou na závěr byl 
neprozřetelný dotaz kouzelníka Mišuge, 
zda by někdo chtěl ještě vyrobit posta-
vičku z nafukovacích balonků. v zápětí 
totiž překvapeného kouzelníka obklopily 
snad všechny děti z hlediště. Příjemné 
odpoledne uběhlo neuvěřitelně rychle, 
za což patří dík především nápaditým 
lektorům z lužánecké pobočky na ulici 
kosmonautů. 

Helena Továrková

bohoslužby o velikonocích v kostele 
sv. Jana nepomuckého v brně-starém lískovci

21. 4. Zelený čtvrtek 18.00  mše svatá s umýváním nohou na památku 
 ustanovení Eucharistie

22. 4. velký pátek 15.00 pobožnost křížové cesty
18.00  obřady velkého pátku

23. 4. bílá sobota   9.00 modlitba ranních chval a začátek modlitebního bdění
21.00 velikonoční vigilie

24. 4. slavnost Zmrtvýchvstání páně   7.30 mše svatá
  9.30 mše svatá

25. 4. pondělí ve velikonočním oktávu   7.30 mše svatá
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Z činnosti klubu důchodců starý  
lískovec v prvním čtvrtletí roku 2011

cvč linka, kosmonautů 4

kabelka na léto/DílnIčka pro DětI  9. 5. 2011  17.00–19.00 
výroba originálních kabelek – tisk na hotovou kabelku, vystřihování, 
nalepování, trocha šití… Materiál včetně textilní kabelky v ceně. Při-
hlaste se, prosím, předem na sitarcikova@luzanky.cz 
Pro všechny od 8 let, s sebou kartu Dílničky nebo 130 kč

Šperky Ze spékanéHo skla  2. 5. 2011  17.00–18. 30
seznámení s technikou fusingu - spékání plochých skel. Z nařezaných 
barevných sklíček, fritů a millefiorek si zhotovíte sadu šperků. Proces 
spékání proběhne v keramické peci, výtvory si bude možné vyzvednout 
do jednoho týdne. Závěsné komponenty k náušnicím a náhrdelníkům 
je nutné dokoupit zvlášť (v cenovém rozmezí 5–20 kč). cena 300 kč. 
informace a přihlášky na kisa@luzanky.cz
Platba za kurz do 28. 4. 2011 v hotovosti nebo převodem – informace 
obdržíte po přihlášení.

kUrZ vItráŽí tIffany  4. 5. 2011  17.00–20.00
Dílna pro dospělé, pod vedením lektorky si touto technikou vytvoříte 
zapichovací dekoraci do květináče z barevných skel. vhodné i pro 
začátečníky. Maximální počet účastníků je 6, informace a přihlášky 
na sitarcikova@luzanky.cz  cena 300 kč. 
Platba za kurz do 8. 4. 2011 v hotovosti nebo převodem – informace 
obdržíte po přihlášení.

kaleIDoskop  17. 5. 2011  17.00–18.30
Prijďte si k nám vyrobit tento magický relaxační předmět... cena 150 kč, 
dílna je určena především dospělým, ale mohou přijít i šikovné děti.  
informace a přihlášky na kisa@luzanky.cz

stálá nabíDka poHybovýcH aktIvIt pro Dospělé
cvičení na gymballech: úterý 18.00–9.00,čtvrtek 9.00–10.00, 
katves75@seznam.cz
kalanetika: čtvrtek 19.30–20.30, všechny uvedené pohybové aktivity 
pro dospělé za 50 kč/hod, 
tai-či: informace o termínech a ceně u lektorky, janasya@gmail.com

keramIka pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.30–10.30 nebo každé úterý 17.00–18.15, do konce 
května.vhodné pro děti od cca 2,5 roku, 80 kč/dítě a vstup, před 
první návštěvou se, prosím, informujte na sitarcikova@luzanky.cz

barvínek pro rodiče s dětmi
každý čtvrtek 10.00–11.30, hraní, cvičení, tvoření pro veselé nožičky 
a šikovné ručičky . Můžete přijít bez přihlašování, 1 vstup/ 50 kč/ 
dítě, vhodné pro děti od cca 2 let, do konce května.

HlíDací koUtek kUlIčka 
Potřebujete si zajít na úřad nebo do města? Pohlídáme a zabavíme 
vaše děti. Na děti od tří let čekají tety s připraveným programem 
v našem hlídacím koutku.
ve všední dny 8.00–12.00, 50 kč/hod, přihlašování na jednotlivé dny 
předem na tel. 605 035 256.  Novinka – hlídání ve středu odpoledne 
13.00–17.00. Hlídací koutek bude v provozu i část prázdnin! Bližší 
informace získáte na kisa@luzanky.cz

pŘíměstské tábory / volná místa: 
4.–8. 7.  PrÁZDNiNovÉ tvoŘENí
7. 7.–8. 7.  PŘíMĚŠŤÁk Pro PrŤata (předškoláci), 
15. 8. – 19. 8.  PoHÁDkovÉ PrÁZDNiNy, 
22.8. – 26. 8.  NEJvĚtŠí taJEMství.  Pt ZvĚŘiNEc 1 a 2  
 a cEsta Z MĚsta obsazeny.

poŘáDáme letní tábory 
bUkovIna 1.–9. 7. (7–11 let) a meZIboŘí 30. 7.–13. 8. (7–15 let)
vEŠkErÉ iNForMacE o NaŠicH aktivitÁcH NaJDEtE Na  
www.luzanky.cz 

vítání občánků

Spolu s tradiční oslavou jubilantů 
se uskutečnila i druhá významná 
akce – Vítání občánků. V sobotním 
dopoledni se nových přírůstků 
sešlo hned devatenáct, k začátku 
jejich životní pouti jim postupně 
blahopřáli radní městské části.

Jelikož jsme letos nepořádali ples, 
pustili jsme se do jiných aktivit. 
Některé naše členky se zapojily 
do vyrábění panenek pro „Unicef“. 
Zisk z prodeje jedné panenky bude 
použit na očkování dětí po celém 
světě (prodej jedné panenky zajistí 
čtyři důležité vakcíny). Panenky se 
budou prodávat v ikei. od „Unicefu“ 
jsme dostali děkovný list.
Dále jsme vyráběli předměty k ve-
likonočním svátkům – věnečky 
z kytiček, šité misky na vajíčka (ty 
jsme dále korálkovali), patchworko-
vé slepičky, ptáčky a jiné výrobky. 
chtěla bych poděkovat těm, kteří 

vyzkoušeli obědy v jídelně „Máj“, 
kde vaří pro důchodce v příjemném 
prostředí.
Dále jsme navštívili zábavy v osto-
povicích, „Josefskou“ v tuřanech, 
zatančili a zazpívali si s „Dolinečkou“ 
v Bosonohách. Byli jsme na několika 
vycházkách v okolí Brna. Máme 
naplánovaný i vícedenní zájezd do 
rakouska. Navštívit bychom chtěli 
salzburg, kaprun (jezera), kitzbühel 
(černé jezero), Hitlerovo orlí hnízdo, 
jezero königssee a jiné. Navštívíme 
i různé přednášky a výstavy.
Za klub důchodců 

Libuše Kozlová

starý lískovec uspěl v soutěži 
stavba jihomoravského kraje 2010!

Dobrá zpráva přišla ve středu 
13. dubna ze sálu „Morava“ brněn-
ského výstaviště. v rámci soutěže 
stavba jihomoravského kraje 2010 
získal totiž projekt rekonstrukce pro-
stranství před poliklinikou výborné 
třetí místo v kategorii Dopravní a inže-
nýrské stavby. ocenění přebral přímo 
na pódiu starosta starého lískovce 
vladan krásný, spolu se zástupci 
zhotovitele (firmy iMos Brno, a.s.) 
a projektanta (P.P. archi tects, s.r.o.).
v konkurenci 36 staveb z celého 
jihomoravského kraje se jedná 
o vynikající úspěch. výše se v dané 
kategorii umístila jen stavba odstav-
ného nádraží v Brně a most přes 
řeku svitavu (součást cyklostezky 
kaštanová). 

samotné vyhlášení proběhlo jako 
součást stavebního veletrhu a zú-
častnila se jej řada osobností, na-
příklad náměstek primátora města 
Brna oliver Pospíšil, náměstek 
hejtmana jihomoravského kraje 
václav Božek či předseda jihomo-
ravského stavebního společenství 
lubomír Mikš.
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cestujeme po moravě

vážení spoluobčané,
mnozí z vás již netrpělivě očekávají vydání publikace „cestujeme po Mo-
ravě – Jihomoravský kraj“. s potěšením vám mohu oznámit, že v květnu 
letošního roku bude tato publikace v distribuci. Můžete ji získat na měst-
ských a obecních úřadech, na informačních centrech, muzeích, Zoo... 
a samozřejmě na naší firmě. a navíc každým rokem můžete navštívit náš 
stánek na veletrzích cestovního ruchu v Brně, olomouci, ostravě, Plzni 
a lysé nad labem. seznam distribučních míst vám rádi sdělíme. 
v této publikaci si můžete přečíst o historii či současnosti měst, obcí, tipy 
na výlety, kulturním a sportovním vyžití v jednotlivých okresech, některých 
restauracích a ubytovacích kapacitách, ale i o méně známých památkách. 
Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky i turistiky. to vše vám 
přiblíží publikace cestujeme po Moravě. vydali jsme již všech 14 krajů 
čr. stačí jen vyrazit a poznávat krásy naší české republiky.
ti, kteří raději hledají na internetu si mohou prohlédnout on-line verzi na 
www.aspida.cz nebo www.cestujemepomorave.cz, www.cestujemepoce-
chach.cz  Nyní pro vás připravujeme nové, přehlednější webové stránky, 
které od května budou fungovat jako portál.

kolektiv firmy aspida s.r.o. vám přeje krásné chvíle strávené s publikací 
cestujeme po Moravě – Jihomoravský kraj. 

Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00 Brno    

tipy na výlet – kohoutovická obora
svátek matek se blíží a jedním z dob-
rých způsobů, jak jej oslavit, může 
být menší výlet, ideálně do přírody. 
Dalším z mnoha tipů, které vám na 
těchto stránkách přinášíme, je výlet 
do kohoutovické obory. 
Existuje několik způsobů, jak se do 
obory dostat. Jeden ze vchodů je 
přímo u zastávky stará dálnice (kam 
jezdí autobusy například z Mendlova 
náměstí). Z kohoutovic vede k místu 
zelená turistická značka a další vstup 
je možný od bystrckého Údolí odde-
chu (i toto místo je dobře dostupné 
jak pěšky, tak MHD). 
Hlavním lákadlem divoké obory 
je spousta divokých prasat, od 

velkých dospělých jedinců až po 
roztomilá hravá selátka. Mnohde 
se dočtete, že tato zvířata mohou 
být nebezpečná, zde jsou nicméně 
za pevným plotem a nebezpečně 
většinou ani nevypadají. Naopak, 
ráda od vás přijmou potravu, zejmé-
na jablka si pochvalují, nepohrdnou 
ale ani ořechy. 
kanci nicméně nejsou jedinými 
obyvateli obory, k vidění zde prý 
bývají i podstatně bojácnější daňci, 
mufloni či jeleni, což ale nemů-
žeme potvrdit, ani jednoho jsme 
nespatřili. i tak ale stál výlet za to 
a pro příjemně prožitou část dne jej 
můžeme doporučit všem.

farmářské trhy a biojarmark  
v moravanech – zážitek pro celou rodinu!

Začátkem ledna schválila rada obce moravany projekt s názvem 
farmářské trhy a biojarmark. tímto bude mít i oblast na jih od brna 
svůj farmářský trh s podporou výrobků v kvalitě bio! rada obce se 
rovněž usnesla na termínech konání trhů – v sobotu 21. května, 
11.června, 3. září a 1. října 2011, a to vždy v čase od 8 do 13h na 
prostranství u kulturního domu v samém centru obce.
Pořadatelé se budou v maximální míře snažit představit návštěvníkům široký 
sortiment domácího potravinářského zboží nejvyšší kvality pocházející 
především z regionu Jižní Moravy. cílem je nabídnout veřejnosti především 
chutnější a regionálně blízké potraviny, podpořit rozvoj lokálních pěstitelů 
a výrobců a utužit spolupráci mezi obcemi z blízkého okolí.
těšit se můžete na stánky či pojízdné prodejny se sortimentem v kategoriích:
• ovoce a zelenina, 
• mléko a mléčné výrobky, 
• pekařské a cukrářské výrobky, 
• maso a uzeniny, 
• nápoje (víno, pivo, mošt…) a 
• ostatní (med, ryby, čaje, koření…).  

atmosféra trhů bude umocněna živou hudbou a pro návštěvníky s dět-
mi budou k dispozici na nedalekém dětském hřišti nafukovací atrakce 
(skákací hrad).
Přijďte i vy podpořit domácí výrobce především z Jihomoravského kraje, 
všichni jste vítáni!
více informací najdete na našich internetových stránkách: 
www.moravanyubrna.cz/trhy
kontakt:
ing. lucie stroblíková – zástupce pořadatele, organizátor
Email: lucie.stroblik@seznam.cz, tel. 737 879 132

výluka v provozu sso točná
vzhledem k provádění celkové rekonstrukce ulice točná 
je od 4. dubna 2011 po dobu rekonstrukce ulice sběrné 
středisko odpadů točná uzavřeno. společnost sako 
zajistí průběžně úklid a kontrolu sso točná. občané 
mohou využít blízká sběrná střediska odpadů vltavská 
a Ukrajinská.
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starý lískovec vzdal hold jubilantům

víkend na samotě

Náš oddílový výlet do kladek začal tradičním 
srazem na osové, kde mimo dvou vedoucích 
(Míši a Draka) chyběla i účast z řad členů. 
chřipky, nachlazení, ba i čekatelské zkoušky 
si vyžádaly svoji daň. Nedá se svítit, zatímco 
si účastníci hrají ve vlaku slovní kopanou, my 
vedoucí po cestě reorganizujeme program, vy-
mýšlíme řeč do obchodu, kde máme objednáno 
dvakrát tolik jídla, než zvládneme spotřebovat 
a v neposlední řadě se těšíme na místo, které 
je nám důvěrně známé z roverských výprav. 
Náš cíl cesty leží uprostřed malebného údolí 
půl hodiny pěšky z kladek, kam zanedlouho 
dorazíme. Je to chata bez přívodu elektřiny, vody 
a s venkovní (ale naprosto seriózní) toaletou. Dřív 
se tu nacházel mlýn, ale zub času se zde velice 
vyznamenal a po mlýnu zbyla jen vyschlá vodní 
koryta pro náhon, pár mlýnských kamenů a osa 
jeho kola. Právě na posledně jmenované věci 
se dá krásně dokázat, že tu živáček nepáchne, 
jak je rok dlouhý, protože je z velice masivního 
kusu kovu .
Začalo se mírně smrákat a my přijíždíme autobu-
sem do kladek. Uhýbáme z hlavní ulice a za chvíli 
míjíme poslední obydlí. všude kolem je jen les, 

který nás směrem do údolí víc a víc obklopuje. 
vítr se utišil. k zahlédnutí bylo i stádo muflonů 
a jiných lesních stvoření. Dorážíme na místo 
a nacházíme další dvě stvoření – Míšu a Draka, 
jak se tetelí u kamen. vyrazili o pár hodin dříve, 
aby vyhřáli místnosti na spaní, nadělali dřevo 
a zajistili vodu z nedaleké studánky.  Mezitím si 
všichni vybalili a poté jsme šli hrát baseball. Byla 
to spíše taková instruktážní hra – trénovaly se 
odpaly, vysvětlovala pravidla atd. Zanedlouho 
se však setmělo, a tak se šlo večeřet. skaut-
ská večeře všem chutnala a dokonce se vše 
snědlo! Po večeři jsme se vydali na louku za 
chatou zahrát si svíčkovou bitvu. Úkolem bylo 
zhasnout svíčku ostatním a chránit svoji před 
cizími. Naneštěstí se zvedl vítr a tak bylo po hře. 
vyhrál vítr. s tímto resumé se uchylujeme do spa-
cáků a po Pájově napínavém příběhu usínáme. 
ráno se počasí trochu umoudřilo a my si vychut-
náváme teplý čaj a chléb s máslem a domácí pažit-
kou. Po snídani vyrážíme na výlet do okolí. Jdeme 
najisto. kopec s nepředstavitelným úhlem zdolává-
me jako kamzíci jen proto, abychom se vyfotili na 
stromě. rozhodně to za tu námahu stálo, protože 
výhled a atmosféra nahoře je nepopsatelná.  
Přesně v poledne se začala vařit voda na rýži. 
Mezitím se šlo hrát co jiného než baseball. Na 
oběd byla rýže s kuřecím masem. v polední 
pauze se moc neodpočívalo, když už tak jen 
v řadách vedoucích, děti hrály frisbee. Možná to 
zapříčinil vydatný oběd, možná dosud nespatřená 
modrá obloha, každopádně energii měl každý 
na rozdávání. Není tedy divu, že jako další bod 
dne byl zvolen baseballový výcvik. a že se dařilo. 
ke konci cvičného klání to vypadalo jako na 
profesionálním utkání. 
soumrak se blížil a jelikož byl v plánu oheň, šlo 
se na dřevo. oheň krásně hřál a večeře na sebe 

nenechala dlouho čekat. kdo by taky čekal na 
vynikající vlastnoručně opečené špekáčky? 
Umaštěné úsměvy se daly do pohybu, když se 
začalo zpívat a zpívalo se a zpívalo, až se konečně 
začala projevovat únava. to už se zase usínalo 
a usínalo a ani dvě kytary nezmohly nic. Pája 
opět přečetl jeden z příběhů a šlo se na kutě.
Neděle je den velkého balení a nejinak tomu bylo 
u nás. Naštěstí míchaná vajíčka s chlebem stála 
za to a tak šlo vše jako po běžícím páse. Poslední 
rychlá skupinovka u chaty a hurá domů. Bylo 
tu nádherně a doufejme, že ještě dlouho bude.

Míša Robotka, chlapecký oddíl
Junák – středisko Starý Lískovec Brno

Bývá již dobrou tradicí, že jednou za čtvrt roku se 
ve starém lískovci vzdá počest těm, kteří slaví 
významné životní jubileum. slunné dopoledne 
dávalo tušit, že se blíží jaro, a v tomto duchu se 
také celá oslava nesla. První slovo si vzal dět-
ský sbor ze ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, který 
v bloku několika básní a písní oslavoval příchod 
nejkrásnějšího ročního období. odměnou jim byl 

uznalý potlesk a úsměvy na tvářích přítomných. 
Na tento úvod plynule navázal místostarosta pan 
Dvořáček, který v krátkém proslovu zdůraznil, 
jak je důležité přebírat moudrost od starších 
a zároveň vracet péči, kterou nám věnovali. 
v podobném duchu mluvil i předseda sociální 
komise pan Dvořák. ten neopomenul na závěr 
popřát, aby jaro přineslo všem jubilantům zlep-

šení jejich potíží. Pak už přišel čas na předání 
drobných dárečků a kytiček. Při kávě a zákuscích 
čas příjemně plynul u nezávazné konverzace, a 
pak už byl čas se rozejít. První setkání jubilantů 
v roce 2011 se stalo minulostí, dojmy z povedené 
akce ale přetrvaly ještě dlouho poté.

Martin Lísal
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Zprávy z radnice

Informace z usnesení 10. rady 
mč brno-starý lískovec ze dne 
23. 3. 2011
• schválila uzavření smlouvy 

o do    dávce a dopravě elektři-
ny do odběrného místa a sou -
visející služby

• vzala na vědomí odmítnutí pro-
nájmu bytu č. 1 na ul. labská 
č.o. 37 a uložila osBB opětov-
ně uveřejnit záměr pronájmu 
volného bytu č. 1 na ul. labská 
č.o. 37

• schválila Dodatek č. 6 ke 
smlouvě o dílo č. 09 9 500 05 
00043, který byl autorizovanou 
přílohou bodu tohoto jednání

• trvala na svém usnesení č. 20 
přijatém na 8. rMč konané 
dne 23.2.2011

• doporučila Zastupitelstvu měst-
ské části Brno-starý lískovec 
souhlasit s nabytím pozemků 
p.č. kN 1848/30 a 1848/55 
k.ú. starý lískovec do vlastnic-
tví statutárního města Brna

• vzala na vědomí změnu katas-
trální hranice mezi katastrál ním 
územím Bohunice a katas trál-
ním územím starý lískovec 
současně se změnou správní 
hranice Mč Brno-Bohunice 
a Mč Brno-starý lískovec

• souhlasila s uzavřením dohody 
o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. 09 2 500 99 
00351 na pronájem ideálního 
podílu jedné dvanáctiny po-
zemku garážového dvora zbu-
dovaného na pozemku p.č. 
kN 2416/2 k.ú. starý lískovec 
k datu 30. 4. 2011 a souhlasila 
s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem ide-
álního podílu jedné dvanáctiny 
pozemku garážového dvora 
zbudovaného na části pozem-
ku p. č. kN 2416/2 k. ú. starý 
lískovec, mezi Mč Brno – sta-
rý lískovec od 1. května 2011

• souhlasila se skácením 1 ks 
borovice černé a 1 ks brslenu, 
rostoucích na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2320/1 a s úpra-
vou 1 ks smrku, spočívající 
v odborném zkrácení nezbytně 
nutných větví, rostoucího na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 
2312/1 k.ú. starý lískovec, 
ul. Dunajská 23 za podmínky 
skácení dřevin a provedení ná-
hradní výsadby na náklady BD 
Dunajská 23, družstvo, Dunaj-
ská 23, Brno

• souhlasila se skácením 2 ks Pi-
nus nigra (č. 3, 5), 1 ks Pinus 
sylvestris (č. 6), rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 
2487/29 a 2 ks Pinus nigra (č. 
10, 14), 1 ks Pinus sylvestris (č. 
8+9), rostoucích na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2487/30 

k.ú. starý lískovec, ulice 
kosmonautů 13, za podmín-
ky skácení dřevin a provedení 
náhradní výsadby na náklady 
společenství vlastníků jednotek 
domu ulice kosmonautů 13, 
ulice kosmonautů 412/13, 
625 00 Brno a nesouhlasila se 
skácením 3 ks Pinus nigra (č. 
1,2,4), 1 ks Picea abies (č. 7), 
rostoucích na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2487/29 a 3 ks Pi-
nus nigra (č. 11-13) rostoucích 
na pozemku veřejné zeleně 
p.č. 2487/30 k.ú. starý lísko-
vec, ulice kosmonautů 13.

• schválila dohodu o skončení 
smlouvy o dílo č. 09 9 500 08 
00112 ze dne 1. 7. 2008. Do-
hoda byla autorizovanou přílo-
hou č. 1 tohoto bodu jednání.

• souhlasila se záměrem vypra-
cování studie realizace parko-
vacích stání na ulici labská 
na p.č. 1684/80 v k.ú. starý 
lískovec a vzala na vědomí, že 
záměr bude možno realizovat 
za předpokladu udělení výjimky 
z vyhlášky č.15/2007 statutár-
ního města Brna a za podmínky 
projednání změny ÚPmB. stu-
die bude vytvořena v souladu 
s vyjádřením dotčených správ-
ců sítí.

• souhlasila se záměrem rea-
lizace parkovacích stání na: 
ul. U hříště p.č. 2478/10; ul. 
Dunajská 7–15 vnitroblok; ul. 
Bosonožská p.č. 2414/18; 
ul. kurská p.č. 2397, rozší-
ření o p.č. 2405/75 a p.č. 
2405/76; ul. Máchalova p.č. 
601/1 a 601/2

• schválila rozpočtové opatření 
č. 6, které bylo přílohou tohoto 
jednání

• schválila změnu nájemců ne-
bytových prostor v prvním nad-
zemním podlaží bytového domu 
na ulici vltavská č.o. 4

• schválila vymáhání peněži-
tých pohledávek, které tvo-
ří nedoplatky na nájemném  
a úhradách za plnění poskyto-
vaná s užíváním bytu, včetně 
příslušenství a dání výpovědi 
z nájmu bytu: Dlužník, vltavská 
15, dlužná částka 36 370,- kč; 
Dlužník, vltavská 2, dlužná 
částka 41 528,- kč; Dlužník, 
labská 35, dlužná částka 
89 481; Dlužník, Dunajská 39, 
dlužná částka 49 485,- kč

• schválila úpravu výše nájem-
ného sjednaného ve smlou-
vě o nájmu části nemovitosti  
č. 09 9 400 02 00251, uzavře-
né dne 26. 9. 2002

• schválila úpravu výše nájem-
ného sjednaného ve smlou-
vě o nájmu části nemovitosti  
č. 09 9 400 02 00265, uza-

vřené dne 14. 8. 2001
• schválila dodatek č. 3 ke 

smlou vě o dílo č. 09 9 500 
09 00052, jehož předmětem 
je úprava výměry celkem udr-
žované plochy od 1. 4. 2011, 
spočívající v odečtení veřejné 
zeleně pozemku p.č. 1684/7 
ul. osová, o výměře 3 479 m2, 
z důvodu změny katastrální hra-
nice mezi k.ú. starý lískovec 
a k.ú. Bohunice

• jmenovala ke dni 1. 4. 2011 za 
člena redakční rady starolísko-
veckého zpravodaje pana anto-
nína Horáka

• schválila zpracování bezúplat-
né analýzy pojistitelných rizik 
a stávajících pojistných smluv

• schválila pro následnou péči 
– údržbu veřejné zeleně nově 
vzniklé v rámci stavby „veřej-
né prostranství u polikliniky ve 
starém lískovci“, podle před-
ložené cenové nabídky ze dne 
22. 3. 2011 zhotovitele kaisler 
s.r.o.

• souhlasila se záměrem obča-
na, Mikuláškovo nám. 2, Brno 
ve variantě: dílo objedná Mč 
Brno-starý lískovec na své 
náklady s tím, že žadatelé nám 
finanční  částku ve výši nákladů 
na provedení díla darují (před 
započetím práce). Darovací 
smlou va bude předložena na 
nejbližší možné rMč ke schvá-
lení

• vzala na vědomí zápis ze so-
ciální komise a pověřuje pana 
MUDr. Petra Dvořáka, csc., 
aby připravil žádost o odpověď, 
zda Magistrát města Brna stíž-
nost řešil. stížnost byla v přílo-
ze tohoto bodu jednání.

• stanovila termíny ZMč pro 
rok 2011: středa 1. 6. 2011, 
středa 31. 8. 2011, středa 
30. 11. 2011

Informace z usnesení 11. rady 
mč brno-starý lískovec ze dne 
6. 4. 2011
• schválila uzavření Dodatku č. 

1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 
09 2 400 09 00104 ze dne 
20.5.2009 k bytu č.9, v by-
tovém domě na ulici kurská 
č.o.6 v Brně – starém lískovci  
- schválila uzavření Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
č. 09 2 400 09 00073 k bytu 
č.p.6, v bytovém domě na ulici 
labská č.o.31 v Brně – starém 
lískovci 

• schválila společný nájem k bytu 
č. 23, v bytovém domě na uli-
ci kurská č.o. 4, Brno – starý 
lískovec a schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 23, v bytovém domě na ulici 
kurská č.o. 4, Brno-starý lís-

kovec
• vzala na vědomí přechod ná-

jemního práva a schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.4, v bytovém domě na 
ulici kyjevská č.o. 1, Brno-sta-
rý lískovec

• vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva a schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.13, v bytovém domě na 
ulici osová č.o. 4, Brno-starý 
lískovec

• vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva a schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.29, v bytovém domě 
na ulici Dunajská č.o. 17, Brno 
-starý lískovec

• souhlasila s uzavřením Dohody 
č. 09 9 400 11 00025 o zá-
niku nájmu bytu k bytu č. 23,  
o velikosti 1+kk, v bytovém 
domě na ulici vltavská č.o. 21

• souhlasila s uzavřením Dohody 
č. 09 9 400 11 00018 o zá-
niku nájmu bytu k bytu č. 29,  
o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o. 17

• schválila výměnu bytů mezi tře-
mi nájemci a schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.9, o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o.25.

• schválila výměnu bytů mezi tře-
mi nájemci a schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.3, o velikosti 3+1, v bytovém 
domě na ulici vltavská č.o.2.

• vzala na vědomí , že byt vltav-
ská č.o.19, byt č. 21, velikost 
2+kk bude pronajat jako pře-
dem neopravený

• schválila uzavření Dodatku č. 1 
Nájemní smlouvy č. 09 9 400 
10 00139 ze dne 22.9.2010

• nesouhlasila s podnájmem čás-
ti bytu č.29, o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici sevas-
topolská č.o. 11

• vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva a schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 5, v bytovém domě na 
ulici labská č.o. 37, Brno-sta-
rý lískovec

• souhlasila s řešením škodních 
událostí ze dne 7. 1., 11. 2. a 
16. 2. 2011 prostřednictvím 
pojištění odpovědnosti za ško-
du

• souhlasila se skácením 3 ks 
Betula pendula rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 
2295 k.ú. starý lískovec, ul. 
Dunajská 13

• schválila návrh náhradní výsad-
by dřevin, kterou na vlastní ná-
klady provede společenství pro 
dům irkutská 8

• schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00042 na zajištění 
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Zprávy z radnice

následné péče – údržba veřej-
né zeleně nově vzniklé v rámci 
stavby „veřejné prostranství 
u polikliniky ve starém lískov-
ci“, ul. U Pošty

• doporučila v rámci zpracování 
Dopravního plánu na rok 2012 
a Generelu veřejné dopravy 
města Brna zohlednit požadav-
ky občanky, bytem U Hřiště 1, 
Brno uvedené týkají se trasová-
ní nočních linek autobusů, tras 
náhradní dopravy a propojení 
ul. labské s ul. Jemelkovou, 
dále požadavek na zajíždění 
autobusu linky 69 do konečné 
stanice u ZŠ na ul. labská a  
opětné umístění jízdenkového 
automatu na zastávce Dunajská

• nesouhlasila s úpravou doprav-
ního značení spočívající ve zří-
zení vodorovného žlutého do-
pravního značení v 12a – Žlutá 
klikatá čára nebo v 12 d – Žlutá 
přerušovaná čára před vjezdem 
do garáže u domu Malostran-
ská 25

• schválila uzavření Dohody o po-
věření firmou loyDEX s.r.o., 
předmětem této dohody je 
zpracování komplexní optima-
lizace všech druhů škodového 
pojištění majetku klienta

• schválila vymáhání peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhra-
dách za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu a nebytových 
prostor, včetně příslušenství 
Dlužníci, Dunajská 23, neby-
tový prostor č. 100, částku 
41 697,- kč; Dlužník, Dunajská 
23, č.b. 2, částku 103 104,- 
kč; Dlužník, vltavská 19, č.b. 
21 částku 118 479,- kč; Dluž-
níci, sevastopolská 11, č.b. 6, 
částku 100 978,- kč; Dlužník, 
sevastopolská 5, č.b. 31, část-
ku 5 012,- kč; Dlužník, labská 
21, č.b. 12, částku 8 139,- kč; 
Dlužník, sevastopolská 9, č.b. 
23, částku 2 709,- kč; Dluž-
ník, Mikuláškovo nám. 3, č.b. 
17, částku 18 673,- kč; Dluž-
níci, ulice kosmonautů 19, č.b. 
24, částku 67 683,- kč; Dluž-
ník, vltavská 6, č.b. 2, částku 
37 984,- kč; a dání výpovědi 
z nájmu bytu č. 2 o velikosti 
3+1na ul. vltavská 6 v Brně ob-
čance a. r.

• schválila navýšení kapacity 
škol ní družiny v Základní škole, 
Brno, Bosonožská 9 s účin-
ností od 1. 9. 2011 a schválila 
podání žádosti o zápis změny 
v rejstříku škol a školských za-
řízení

• neschválila poskytnutí finanční-
ho příspěvku Moravskému ná-
rodnímu kongresu, o.s  

• schválila smlouvy o poskytnutí 
dotací z rozpočtu statutárního 

města Brna, Mč Brno-starý 
lískovec a mezi příjemci do-
tací s čísly smluv 099 300 11 
00020 – 099 300 11 00029

• souhlasila uzavřením dohody 
o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. 09 2 500 99 
00939 na pronájem ideálního 
podílu jedné šestasedmdesáti-
ny pozemku garážového dvora 
zbudovaného na pozemku p. 
č. 2527/1 k.ú. starý lískovec 
k datu 30.4.2011 a souhlasila 
s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem ideál-
ního podílu jedné šestasedm-
desátiny  pozemku garážového 
dvora zbudovaného na části 
pozemku p. č. 2527/1 k. ú. 
starý lískovec

• souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem pozem-
ku p.č. 104/2 a části pozem-
ku p.č. 1684/23 k.ú. starý 
lískovec s vlastníky stavby na 
pozemku p.č. 103/6 k.ú. sta-
rý lískovec na pozemku p.č. 
103/6 k.ú. starý lískovec

• vzala na vědomí ukončení ná-
jemních smluv č.09 2 500 664 
a č. 09 20 500 99 665  
a souhlasila s uzavřením smlou-
vy o nájmu části pozemku p.č. 
291/1 a pozemku p.č. 291/3  
o výměře 25 m2, oba k.ú. sta-
rý lískovec od 1. května 2011

• souhlasila s uzavřením dohody 
o skončení smlouvy o nájmu 
nemovitosti čj. 09 2 500 99 
01188 na pronájem ideálního 
podílu jedné pětapadesátiny 
pozemku garážového dvora 
zbudovaného na pozemku p. 
č. 2707 k.ú. starý lískovec 
k datu 30.4.2011 a souhlasila  
s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem ide-
álního podílu jedné pětapade-
sátiny  pozemku garážového 
dvora zbudovaného na části 
pozemku p. č. 2707  k. ú. sta-
rý lískovec, od 1. května 2011

• vzala na vědomí dopis paní v.Z. 
a souhlasila s předáním dopisu 
Městskému ředitelství policie 
Brno

• souhlasila se skácením 2 ks 
javorů rostoucích na pozemku 
2272/1 k.ú. starý lískovec, 
ul. oderská 4

• schválila rozpočtové opatření 
č. 7 , které bylo přílohou tohoto 
jednání

• nesouhlasila s přemístěním 
herní sestavy Flora 5B a in-
formační tabule na hřišti U hřiš-
tě 9–17

• souhlasila se záměrem zapojit 
se do Programu mobility

• schválila ve smyslu ustanove-
ní čl. 6 odst. 6.3.b) smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 09 00052, 
uložení smluvní pokuty ve výši 

20% z celkové měsíční paušál-
ní částky za 3/2011

• schválila zajištění sadových 
úprav na pozemku veřejné ze-
leně p.č. 2197 k.ú. starý lís-
kovec, ul. oderská 3-5

• schválila uzavření kupní smlou-
vy mezi Mč Brno-starý lísko-
vec a paní J.t. o prodeji 1 kusu 
zahradní lavičky

• vzala na vědomí Zápisy z jedná-
ní škodní a likvidační komise

• souhlasila s tím, aby realizaci 
veřejné zakázky „servis a do-
dávka spotřebních materiálů 
pro kopírky a tiskárny pro ÚMč 
města Brna Brno-starý lísko-
vec“ prováděla firma rEProP-
sErvis cZ, s.r.o.

• souhlasila se skácením 1 ks Pi-
nus nigra rostoucího na pozem-
ku veřejné zeleně p.č. 2379/6 
k.ú. starý lískovec, ul. krym-
ská 1 v době vegetačního klidu 
od 1.10.2011 resp. začátkem 
12/2011

• souhlasila se skácením 2 ks 
abies grandis rostoucích na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 
2487/42 k.ú. starý lískovec, 
ulice kosmonautů 7 za pod-
mínky skácení dřevin a prove-
dení náhradní výsadby

• vzala na vědomí výsledek 
kon kursního řízení ze dne 
8. 3. 2011 a souhlasila se jme-
nováním Mgr. Margity kotásko-
vé na místo ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Brno, 
Elišky Přemyslovny 10

Informace z usnesení II. Zastupi-
telstva mč brno-starý lískovec 
ze dne 28. února 2011
• Navržený program ZMč nebyl 

schválen.
• Po neschválení programu Za-

stupitelstva Mč Brno-starý lís-
kovec bylo zasedání ukončeno. 
starosta oznámil další termín 
řádného zasedání ZMč a to 
2. března 2011.

Informace z usnesení III. Zastupi-
telstva mč brno-starý lískovec 
ze dne 2. března 2011
• revokovalo své usnesení č. 3 

přijaté na XX./10 zasedání ko-
naném dne 22. 9. 2010 a ne-
schválilo prominutí poplatku 
z prodlení ve smyslu usnese-
ní č. 29 odst. 3 a 4, z iv./07 
zasedání ZMč konaného dne 
13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
109 438 kč z částky poplatku 
z prodlení 109 438 kč

• neschválilo prominutí poplat-
ku z prodlení ve smyslu usne-
sení č. 29 odst. 4, z iv./07 
zasedání ZMč konaného dne 
13.12.2007, ve výši 100 % tj. 
37 956 kč z částky poplatku 
z prodlení 37 956 kč uživate-

lům bytu na ul. vltavská č.o. 17, 
č. bytu 32, Brno-starý lísko-
vec s tím, že jsou povinni uhra-
dit vyčíslený poplatek z prodle-
ní ve výši 37 956 kč, resp. po 
odečtu již uhrazené částky ve 
výši 12 654 kč, rozdíl tj. částku 
ve výši 25 302 kč v pravidel-
ných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře 
uzavřeného dne 28. 1. 2010

• souhlasilo s prodejem čás-
ti pozemku p.č. kN 2395/3 
o výměře 24 m2 k.ú. starý lís-
kovec

• trvalo na svém usnesení ze 08/
iX. zasedání konaného dne 
11. prosince 2008, bodu č. 7/
iX. a nesouhlasilo s prodejem/
pronájmem pozemku p.č. kN 
463/1 k.ú. starý lískovec

• souhlasilo nabytím pozemků 
p.č. kN 993/19, 1749/63, 
1749/64 a 1749/65 vše k.ú. 
starý lískovec do vlastnictví 
statutárního města Brna

• schválilo přílohu č. 1 obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č.5/2010 o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích

• schválilo návrh novely závazné 
vyhlášky statutárního města 
Brna č. 21/2009 o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích

• schválilo návrh obecně závaz-
né vyhlášky statutárního měs-
ta Brna č. /2011, která doplní 
stávající vyhlášku č. 20/2009 
o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportov-
ních a kulturních podniků, k za-
jištění veřejného pořádku

• schválilo ponechání stávajícího 
znění přílohy obecně závazné 
vyhlášky statutárního města 
Brna č.17/2005, o regulaci 
veřejné produkce hudby v po-
hostinských zařízeních, včet-
ně restauračních zahrádek, za 
účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku

názvy ulic ve 
starém lískovci

Ulice malostranská
Malostranská patřící mezi naše 
nejstarší ulice se nachází na pravém 
břehu leskavy. křižuje se s ulicemi 
točnou a Pšikalovou. Je na ní mož-
né najít domy s nejnižšími popisnými 
čísly. Jako jedna z mála starolís-
koveckých ulic nenese jméno po 
některé z historických osobností 
spojených se starým lískovcem, ale 
její název vychází z jejího původního 
označení „Malá strana“.
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Dne 16. 3. se v Plzni uskutečnila 
schůze českomoravské jednoty 
neslyšících. schůze se zúčastnili 
zástupci Unie neslyšících Brno, 
Plzeňské unie neslyšících, ob-
lastní unie neslyšících olomouc, 
Jihlavské unie neslyšících a spolku 
neslyšících  Břeclav. schůze pod 
vedením předsedy čMJN Mgr. oty 
Panského, projednala a schválila 
přijetí nových členů čMJN. Zájem 
stát se členem projevilo o.s. Jablíč-
ko – organizace je zaměřena na 
sluchově postižené děti  a aPPN, 
s.o. Její činnost pokrývá oblast 
sociální rehabilitace, tlumočnickou 
službu a odborné poradenství.  
Dalšími body programu bylo mimo 
jiné projednání plánu činnosti na 
rok 2011.
Jak jsme vás informovali v minu-
lém čísle zpravodaje, byla dne 
21.2. 2011 v Brně spuštěna nová 
služba: telekomunikační centrum 

neslyšících.  v současné době je 
již v plném provozu a plně slouží 
svému záměru – tedy k odstra-
nění telekomunikačních bariér 
mezi světem slyšících lidí a světem 
lidí neslyšících. 
Připomínáme, že se jedná o služ-
bu, která kombinuje propojení všech 
momentálně dostupných komuni-

kačních kanálů s asistenční činností 
slyšících, speciálně vyškolených 
operátorů – komunikačních asis-
tentů. o celém projektu najdete 
informace na webových stránkách  
ww.tkcn.cz 

Svatopluk Žamboch s týmem 
spolupracovníků UNB

Informace o činnosti Unie neslyšících brno

Zoo brno
v následujícícm období jsou pro návštěvníky Zoo připraveny tyto akce:

Den pro adopci v Zoo brno
Dne 30. dubna 2011 se v Zoo Brno uskuteční Den pro adopci. Přijďte se dozvědět více o adopci zvířat a 
pobavit se s vašimi dětmi, pro které bude přichystaný bohatý zábavný program. Začátek akce v 13. hodin.

s vnoučaty do Zoo: 7. 5. 2011 10.00–13.00 hodin
Zábavný dopolední program určený především pro děti v doprovodu prarodičů.

slavnostní křest mláďat žiraf síťovaných: 7.  5. 2011 13.00–16.00 hodin
Zábavné odpoledne s kulturním programem, při kterém proběhne slavnostní křest dvojice mláďat žiraf síťovaných.

soUtěŽní steZka ke kampanI eaZa – ZácHrana velkýcH prImátŮ: 10. 5. 2011, 9.00–12.00 hodin
Zoologická zahrada města Brna připravila soutěžní stezku v rámci kampaně EaZa 2011, zaměřenou na záchranu 
velkých primátů, pro soutěžní čtyřčlenná družstva prvního stupně základních škol. kontakt: 

Mgr. Eva Měráková, Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, merakova@zoobrno.cz, tel. 546 432 361 

Zoo otevřeno denně 9.00 - 18.00

Pěkné chvíle strávené při poby-
tu v přírodě mohou mít nehezké 
důsledky. Borelióza je nejčastější 
nemocí, kterou můžete chytit od 
malého, zdánlivě neškodného tvo-
rečka, jakým je klíště. Pokud se 
na ni včas nepřijde a důkladně se 
neléčí, může vést k trvalým ško-
dám na zdraví. Nákaze lze snadno 
předejít – sice proti této nemoci 
neexistuje očkování, ale opatrností 
a používáním repelentů můžete 
riziko hodně snížit. Proti klíšťatům 
jsou nejvhodnější silné repelenty, 
které se stříkají na obuv a oblečení, 

lymská borelióza: braňte se včas!

Dort pro maminku

Překvapte maminku k svátku 
matek mandarinkovým dortem. 
Nebojte se, příprava je velmi 
snadná a rychlá.

koupíte:
• hotový dortový korpus
• 2 malé mandarinkové 

kompoty (jeden celý včetně 
šťávy, z druhého budete po-
třebovat jen slité mandarinky)

• 1 kelímek smetany ke šlehání 
• 1 balíček vanilkového pudin-

kového prášku bez vaření 
pod značkou Dr. oetker 
créme olé

• čokoládová srdíčka nebo 
mandarinka na ozdobu 
(nemusí být)

Jak dlouho?
• Doba přípravy: 15 minut

příprava:
1. Do nádoby s víkem (může 
posloužit i vymytá větší sklenice 
od okurek) vlijte kompoty ( je-
den se šťávou a druhý bez šťávy) 
společně se smetanou a navrch 
nasypte pudinkový prášek. Uza-
vřete a důkladně protřepávejte tak, 
aby v nádobě vznikl hustý krém. 
2. Dortový korpus podélně rozkroj-
te. Získáte dvě placky, které potře-
te krémem a naskládejte na sebe.  
3. Dort můžete ozdobit čokoládo-
vými srdíčky nebo plátky čerstvých 
mandarinek. Dejte dort chladit do 
lednice – ideálně na dvě hodiny.

Gourmet

ve kterém vydrží působit i dlouhou 
dobu po nanesení. Myslete proto 
i na děti, které jedou na tábor, a pře-
dem jim ošetřete tenisky a svrchní 
oděvy.
Pokud už klíště chytíte, vytáhněte 
ho co nejdřív. Zakápněte desinfek-
cí, nejlépe jodovou, pak použijte 
pinzetu nebo speciální kartu, které 
jsou k dostání v lékárnách. Místo 
vpichu znovu důkladně dezinfikujte 
a pozorujte nejméně měsíc, jestli 
se netvoří skvrna.  od alergie ji 
poznáte tak, že vzniká delší dobu 
po klíštěti, několik dnů až týdnů, 

vzácně i měsíců. Bývá větší než 
5 cm, může trochu hřát a svědit. 
Nemusí mít typický vybledlý střed! 
Při skvrně už je jasné, že jde o bo-
reliózu a je nutné BEZoDklaDNĚ 
NasaDit aNtiBiotika. lékař ne-
musí čekat na žádné další testy, 
protože v počátku nákazy se ještě 
protilátky netvoří, zato lze nemoc 
ještě snadno léčit. Pokud se s léč-
bou otálí, může nemoc postupně 
devastovat mozek i tělo.
asi u poloviny nakažených se bo-
hužel žádná skvrna nevytvoří. Po-
kud se tedy nějaký čas po klíštěti 
dostaví podezřelé příznaky, i když 
místo přisátí vypadá normálně, a ve 
vašem okolí neřádí zrovna žádná 
viroza, pak NavŠtivtE lÉkaŘE 
a ZDŮraZNĚtE mu souvislost potíží 
s klíštětem. častými příznaky jsou:  
bolest hlavy, kloubů, svalů, silná 
únava, mravenčení v končetinách, 
závratě, bušení srdce, pálení kůže, 
bolest v krku, zánět spojivek, potíže 
s močovým měchýřem, rozmazané 
vidění, obrna lícního nervu.
Nepodceňujte boreliózu, braňte se 
před klíšťaty a užijte si krásné jarní 
a letní dny beze strachu!
více informací o prevenci, průběhu 
nemoci, její  léčbě i zkušenosti 
postižených pacientů najdete na 
www.borelioza.cz
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sudoku

malé velké jarní kroky
když saháme do regálu pro mléko nebo džus v kartonovém obalu a po 
spotřebování prázdný obal hodíme do odpadkového koše, nenapadne nás 
přemýšlet o tom, jaký je osud tohoto odpadu. Přitom nápojových kartonů 
se v česku ročně spotřebuje asi 15 až 20 tisíc tun. Z několika možná 
můžete vyrobit vtipně vyhlížející peněženku (viz návod v rubrice „Šikovné 
ruce“), ale zpracovat takto veškerý kartonový odpad v domácnosti by 
znamenalo zaměstnat část rodiny v „peněženkové“ manufaktuře. takové 
podniky sice ve světě jsou a jejich výrobky (tašky, batohy, kabelky) z pes-
trobarevných recyklovaných kartonů jsou oblíbené, pro běžného člověka 
to ovšem řešením není. Už od září minulého roku ale máte v Brně (a tím 
i ve starém lískovci) i jinou možnost. Nápojové kartony můžete s klidným 
svědomím vhodit do žlutých kontejnerů na PEt lahve. Díky zprovoznění 
speciální dotřiďovací linky lze kartony separovat a předat k dalšímu vy-
užití, především pro výrobu stavebních materiálů (desek). Pokud to pro 
vás doposud bylo tajemstvím, můžete si nyní kromě jarních předsevzetí 
o hubnutí do plavek přidat i jedno ekologické a začít třídit právě kartony 
od nápojů. Malý krok pro vás a velký pro lidstvo (alespoň to brněnské), 
tak si to nechte projít hlavou.

Helena Továrková

Žluté kontejnery na tříděný odpad (PET lahve, nápojové kartony a hli-
níkové plechovky) ve Starém Lískovci najdete nejlépe na interaktivní 
mapě s názvem Sběrná střediska odpadů na stránkách www.brno.cz/
mapy. O umístění žlutého kontejneru v okolí vašeho bydliště se můžete 
informovat i na zelené lince společnosti SAKO na čísle 800 139 139.

eko okemDen otevřených dveří

Zo čsop pozemkový spolek Hády vás ve spolupráci s lipkou – 
školským zařízením pro environmentální vzdělávání srdečně zve na

Den otevŘenýcH DveŘí
v přírodní památce kavky a růženině lomu,

který se uskuteční v sobotu 28.5. 2011 od 10.00 do 15.00 hod. 

s našimi průvodci máte opět možnost poznat jedinečné přírodní bohat-
ství Hádů, objevit tajemství rákosin, přičichnout k nejexotičtější rostlině 
kavek, spatřit Brno jako na dlani a dozvědět se mnoho zajímavého 
povídání o těžbě vápence a následných rekultivacích. 
akce je pořádána v rámci projektu sítě environmentálního poradenství 
v Jihomoravském kraji, kterou finančně podpořili státní fond životního 
prostředí, Ministerstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj.
spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 (červený písek) 
v Maloměřicích nebo autobusem č.78 od zastávky velká klajdovka 
v líšni odtud dále pokračovat dle značení

Katrin Karimová

Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 (Červený písek) 
v Maloměřicích nebo autobusem č.78 od zastávky Velká Klajdovka 
v Líšni odtud dále pokračovat dle značení
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Inzerce
  Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na 

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

  s přítelem hledáme ke koupi byt 2+kk – 3+1 z důvodu stěhování 
za rodinou. Máme hotovost z prodeje jiné nemovitosti. 608 778 168, 
thomas.suzan@seznam.cz

 autoopravna a pneuservis BrNo ŽEBĚtíN, provádíme veškeré opravy 
motorových vozidel, příprava a realizace stk, Pneuservis, vč. nových 
pneumatik. to vše za velmi příznivé ceny, tel: 546 217 307, mob: 
607 976 158. rádi vás uvítáme na ul. otevřená 51, BrNo-Žebětín 
9.00–18.00

 pronajmu 1+kk na ul.Ukrajinská 6.p. tel. 606 939 665, 721 801 912

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

 koupelny na klíč, www.bytjadra.cz , 777852244

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

 Hledám balkón na viditelném místě pro umístění reklamy, mob. 
720 551 215

 prodám pozemek na byd-
lení v omicích. cP 3477m2, 
šíře 32 m, is 50 m. Možno 
dělit. cena 1200,- kč/m2. 
tel: 777 307 307

 prodám Db 3+1 ve st. lískovci, 
tel. 775 214 919

 prášková lakovna DoBos 
spol. s r.o. troubsko příjme 
zaměstnance na HPP. Bližší 
informace na tel. 721 960 123 
nebo 547 227 406.

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

www.mandlovani.wz.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

studio dramatické výchovy 
labyrint, Švermova 19, brno

proGram na měsíc květen
Drápek – festival dramatické výchovy pdf mU brno a sDv laby-
rInt svč lUŽánky
10. 5. 2011 od 15.30 do 22.00
v rámci festivalového programu se představí pět představení: konečná 
stanice výchovný ústav (divadlo Fórum), koho to zajímá?! (interaktivní 
divadlo), operace koleno (dramatizace americké pohádky), Za zavřenými 
dveřmi (prezentace), onaona (studentské sousedské divadlo) v podání 
studentů specializace dramatická výchova na PdF MU. 

ve studiu dramatické výchovy laByriNt se každý týden schází a reali-
zuje svou činnost 29 zájmových útvarů pro 406 účastníků převážně dětí 
a mládeže ve věku od 4 do 25 let.

Jedná se o kroužky:
– divadelní: dětské: pIrko (5 oddílů), Divadlo elIŠácI; studentské 

a mladé divadlo: labyrInt (dvě skupiny) a divadlo dospělých: Zelí, 
poUstevník. 

 Nově od září 2010 také Divadelní přípravka (od 5 let), Herecká příprava 
(od 13 let) a DramatIcký atelIér (ve spolupráci s DiFa JaMU).

– taneční: moderní tanec: sneaker (5 různých věkových skupin); 
cheer leaders – roztleskávačky: WIlD cats (3 skupiny); dobové tance: 
poUstevník        

– mediální: vIDeoDílna, JeDen svět; foto: DIGIfoto Dílna (od 
září 2010); rozhlas a žurnalistika: Dětská tisková agentura lItIna.       

– hudební: africké bubny: spálený sUŠenky.

Zájemci o zápis do kroužků na příští školní rok se již nyní mohou 
informovat v sDv labyrInt o náplni a aktivitách jednotlivých kroužků.

Datum konání: sobota 14.května 2011 ve 12,00 hodin

Místo konání: Brno areál výstaviště mezi pavilony "O", "V", "F" a "G"
povrch asfaltový pod základnou a betonový s tartanovým doběhem na trati

Kategorie: muži (3B), ženy (2B) - z kapacitních důvodů pouze pro zvané a potvrzené účastníky
které určí pořadatelé

Disciplína: požární útok na sklopné terče

Pravidla: dle pravidel Extraligy ČR v PÚ uveřejněných na www.extraliga-pu.cz

Informace: www.sdhstaryliskovec-sport.xf.cz

Soutěže proběhnou pod záštitou:        hejtmana jihomoravského kraje JUDr.Martina Haška
primátora města Brna Romana Onderky
vedení Brněnských Veletrhů a Výstav
MHJ
JmKSH ČMS
a dalších partnerů

14.KVĚTNA 2011

MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA,

Pořadatelé zvou všechny zájemce na nevšední podívanou s kvalitními výkony 
soutěžních družstev mužů i žen

BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY, 

SH ČMS Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje
SDH STARÝ LÍSKOVEC - SPORT

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝBĚROVOU SOUTĚŽ

DEN S DOBROVOLNÝMI HASIČI
PŘI VELETRHU PYROS NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI

Dětský klub FONTÁNA
pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

zápis do kurzů plavání 
–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat
Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička. 
Bližší info a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@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

1 ROK POJIŠTĚNÍ VŠECH NÁMI 
PRODÁVANÝCH KOL ZDARMA PROTI 
ODCIZENÍ

BEZPLATNÝ POSEZÓNNÍ SERVIS 
KOLA PO DOBU 2 LET V HODNOTĚ 
500 KČ

PRODLOUŽENÁ 5-TI LETÁ ZÁRUKA 
NA RÁMY KOL

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

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí
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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

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
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

simply clever

Magická výbava
Magická cena
ŠKODA Fabia Magic

Ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20, 657 79 Brno 
Tel.: 543 424 222

Škoda Fabia magic již od 229 900 kč.
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vůz s výbavou, která má vše, co potřebujete.

• klimatizace 
• Rádio 
• Centrální zamykání
• kola z lehké slitiny 
• Prodloužená 4letá záruka 

Verze Combi za příplatek pouze 10 000 kč. Více na www.skoda-auto.cz.  
a navíc akční úvěr od ŠkoFINu bez navýšení.

kombinovaná spotřeba a emise Co2 modelu 
Fabia Magic: 5,5–5,9 l/100 km a 128–139 g/km

autonova@autonova.cz
www.autonova.cz


