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Rekonstrukce v MŠ Oderská

Uzávěrka příštího čísla je 7. 12. 2011

Rozsvěcení vánočního stromku
Vánoce se pomalu blíží, a k tradicím nejkrásněj-
šího svátku v roce neodmyslitelně patří i krásný 
vánoční stromek. Ten starolískovecký se rozzáří 
v pondělí 5. prosince, začátek je naplánován na 
10.30. Stát bude na obvyklém místě na Mikuláš-
kově náměstí. Ke slavnostnímu rozsvěcení jste 
samozřejmě všichni zváni.
Příchozí se mohou potkat nejen se stromkem, 
ale i s čertem, andělem a Mikulášem. Hodné 
děti se mohou těšit na drobnou sladkost, zda se 
bude předávat i uhlí, to se nám zjistit nepodařilo.
Kulisu k celé akci dotvoří i děti z místních ma-
teřských škol, které mají připraveno několik 
pěveckých vystoupení.

Vážení občané,
pro vaše pohodlí a zajištění ještě 
větší čistoty nově zrekonstruovaného 
veřejného prostranství u polikliniky ul. 
U Pošty, jsme na přelomu října a listo-
padu nově instalovali navíc další 3 ks 
odpadkových košů (v současné době 
je zde celkem 11 ks odpadkových 
košů) a pro kuřáky 5 ks samostatných 
popelníků. Věříme, že tyto odpadové 
nádoby budou sloužit svému účelu 
a odpadky tak již nebudou hyzdit 
výsadby keřů, kačírek pod mřížemi 
u stromů a nedopalky cigaret novou 
dlažbu. Děkujeme vám za dodržování 
čistoty.

Jarmila Kaplanová, Ovš

Vážení spoluobča-
né,
při pohledu ven 
se člověku ani ne-
chce věřit, že ješ-
tě před měsícem 
jsme ve Zpravodaji 
vzpomínali na Den 
radnice a nádherné 
babí léto. Teď tu již 
máme ranní mrazí-
ky, zimu za dveřmi 
a o slovo se rázně hlásí vánoční 
tématika. Nicméně na tu je ještě 
trochu času, nyní tu máme podzim.
Podzim je vůbec zvláštní období. 
Někdy si říkám, že je neprávem 
opomíjen. Jaro je velebeno, léto 
také, zima už nás neděsí tak jako 
naše předky, ale podzim? Mnoho 
z nás si jej spojuje jen se šerým 
počasím, velmi brzkým stmívá-
ním, depresemi a melancholickou 
náladou. 
Možná se to lidské povaze hodí, 
pro tu je (zejména poslední do-
bou) mnohem přirozenější na 
něco žehrat, než hledat to hezké. 
A přitom podzim svými barvami 
nabízí neskutečné scenérie, jen je 
chtít vidět. Kouzelné chvilky, kdy 
můžete pozorovat přírodu, kterak 
se ukládá k spánku a připravuje na 
přečkání zimy, opravdu stojí za to. 
Osobně mám od dětství podzim 
spojený s četbou oblíbených 
Ladových knih. Pasáčci, opéka-
jící v popelu brambory, pouštění 
draků, výlovy rybníků. První drob-
né sněhové vločky, které rychle 
roztály, ale my děti jsme je nad-

šeně vítaly, s vidinou 
blížících se Vánoc... 
Je to už dávno. Ale 
to kouzlo během 
podzimu a vůni pe-
čených brambor 
cítím pořád. 
Nicméně faktem 
zůstává, že podzim 
je zároveň období, 
kdy se každý musí 
připravit nejen na 

přežití zimy, ale zajistit, aby mohl 
žít a fungovat i další rok. Výjim-
kou nejsme ani my. V tento čas 
usilovně pracujeme na sestavení 
rozpočtu městské části na příští 
rok. Je nutné jej sestavit tak, aby 
byl úsporný, ale zároveň pokryl 
všechny důležité potřeby Staré-
ho Lískovce. A je to rok od roku 
složitější. Zvláště teď, když příjmy 
města Brna, potažmo jednotlivých 
městských částí, klesají. Na druhé 
straně, vzhledem k tomu, že se 
nám v posledních 4 letech podařilo 
rozpočet městské části zásadně 
zkonsolidovat, uspořit výrazné 
finanční prostředky a vytvořit fi-
nanční rezervy, víme, že i příští 
rok pokryjeme nejen všechny 
základní mandatorní výdaje, ale 
budou provedeny i další investi-
ce do bytového fondu, životního 
prostředí, školství a dalších plá-
novaných projektů. 
Přeji vám všem příjemný čas bez 
podzimních smutků a špatné ná-
lady. 

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Začátek školního roku máme úspěš-
ně za sebou. Děti naší mateřské 
školy si již po prázdninách postup-
ně navykly na pravidelný školní 
řád a ubylo také slziček u nově 
příchozích. Krásná barevná pod-
zimní příroda láká děti k tvorbě 
z přírodnin, také již znají spoustu 
nových říkanek, písní a her. „Školá-
ci“ navštívili kamarády z 1.třídy v ZŠ 
Labská, kde se podívali, jak se učí 
a prohlédli si školu. Ve spolupráci 
s panem ředitelem Lubomírem 
Strnadem a HC KOMETA se začaly 
děti účastnit tradičních výukových 
kurzů bruslení. Děkujeme také za 
pozváni do ZŠ Bosonožské, kde pro 
nás v listopadu pedagogové a  žáci  
připraví  sportovní a vědomostní den 
„Veselé hrátky s předškoláčky“.
V letošním školním roce ale tyto 
aktivity probíhají v novém kabátě. 
Budova  byla do značné míry po-
znamenána působením zubu času, 
a tak se dostalo i na naší školičku. 
V období letních prázdnin zahájil 
ÚMČ Starý Lískovec její rekonstruk-
ci. Výměna netěsnících venkovních 
oken, dveří, žaluzií, velkých halových 
dveří a osvětlení v prostoru budovy 
byly nejdůležitější a nejpotřebnější 
činnosti, které bylo nutné udělat, 
aby MŠ odpovídala  hygienickým po-
žadavkům, které jsou pro mateřské 
školy velmi přísné. Další práce se 
skládaly z kompletní rekonstrukce 
vnějšího pláště se zateplením fasády 
a přeložení propadlého chodníku 
před vchodem do školy. Všechny 
tyto úpravy byly provedeny s cílem 
co největšího snížení energetické 
náročnosti a probíhaly až do konce 

září, tedy v době provozu mateřské 
školy. Nyní jsou práce dokončeny 
a nás čekají další nové aktivity, které 
máme již naplánovány až do konce 
školního roku. 
Chtěla bych poděkovat městské 
části Starý Lískovec, rodičům, 
zaměstnancům a všem těm, kdo 
se podíleli na rekonstrukci  MŠ 
a připravili tak pro děti příjemné 
a hezké prostředí. 

Hana Milotová, MŠ Oderská 
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Týden rozvoje klíčových kompetencí na ZŠ Labská

Čilý stavební ruch pomalu „ustává“

Blíží se konec roku, poma-
lu přichází vládkyně tohoto 
období, zima, a čilý sta-
vební ruch, který z úrovně 
městské části v letošním 
roce probíhal, pomalu 
ustává. 
V předcházejících dnech 
byly dokončeny dvě z na-
šich několika staveb a to 
rekonstrukce bývalého bytu škol-
níka v ZŠ Bosonožská a dále pak 
zateplení, výměna oken a rekon-
strukce osvětlení na MŠ Oderská. 
První zmiňovaná akce, kdy došlo 
k přebudování prostor bývalého 
bytu školníka na třídy, které bude 
využívat školní družina, je ukončena 
kompletně, tzn. včetně kolaudač-
ního rozhodnutí. Po potřebném 
dovybavení nábytkem budou tyto 
prostory slavnostně předány jejím 
uživatelům. Druhá zmiňovaná akce, 
MŠ Oderská, je po stavební stránce 
kompletně hotová a předaná MČ 
a čeká se pouze na kolaudaci, 
která by měla proběhnout v příštím 
týdnu. Nová pestrá fasáda se jistě 
líbí a to hlavně dětem, které budou 
určitě o něco raději navštěvovat 
toto zařízení pro naše předškoláky. 
Obě akce se prováděly za provozu, 
a proto je zde na místě poděkovat 
všem rodičům a jejich dětem, kte-
ré tuto školku navštěvují, a také 
pedagogům za trpělivost, kterou 
museli během výstavby prokázat. 
Chtěl bych se zde také omluvit za 
jisté omezení, které s sebou tato 
stavba přinesla. Vše se ale zdárně 
podařilo zrealizovat a nyní již mohou 
obě zařízení plně fungovat. Možná 
se zde ptáte, jak je možné, že 
se ve školce normálně pracuje 
bez toho, aby byl na této stavbě 
vydán řádný kolaudační souhlas. 
Nemusíte mít žádné obavy, vše je 
v naprostém pořádku. Na stavební 
povolení, které vyžaduje následnou 
kolaudaci a souhlas s užíváním, bylo 
realizováno pouze zateplení budovy 

Letošní rok jsme se zapojili do 
projektu Klíčový rok Prázdninové 
školy Lipnice. Projekt je zaměřen 
na realizaci vzdělávacích kurzů pro 
žáky, s cílem pomoci jim rozvíjet 
a zvyšovat své kompetence, hledat 
cestu k sobě a druhým. Součás-
tí kurzu je také výstup v podobě 
týmového projektu, jeho tvorba 
a realizace.
Pětidenní zážitkový kurz jsme s žáky 
8.A již zdárně absolvovali. Vel-
ké sympatie si získali především 
instruktoři PŠL svým profesionál-
ním a zároveň  velice přátelským 
přístupem. Důmyslně vymyšlený 
a kvalitně zrealizovaný program 

Pozvánka na slavnostní otevření  
učeben a knihovny na ZŠ Labská

Vážení rodiče a přátelé školy, rádi 
bychom vás pozvali na slavnostní 
otevření nových učeben anglického 
jazyka a anglické knihovny. Tyto pro-
story byly vybudovány díky grantu, 
který naše škola získala v minulém 
školním roce. Celý projekt je finan-
cován z fondů OPVK-Vzdělání pro 
konkurenceschopnost.
Slavností zahájení se bude konat 
28.listopadu 2011 od 15.00 
hodin v prostorách školy.

Součástí slavnostního otevření bude 
program, ve kterém vám předsta-
víme náš projekt. Prohlédnete si 
nové učebny a knihovnu, ale také 
vám žáci naší školy předvedou své 
jazykové dovednosti v poslechové 
učebně, při práce s autentickou 
anglickou literaturou a při aktivitách 
u interaktivní tabule.
Těšíme se na vaši účast

Lubomír Strnad, ředitel ZŠ 
Brno,Labská

V rámci realizace projektu dotovaného ze zdrojů  OP 
VK-Zvyšování kvality ve vzdělávání, který probíhá na 

ZŠ Labská, uspořádal projektový tým konferenci na 
téma čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce  pro 
pedagogy jihomoravského kraje.
Hlavními lektorkami konference byly paní Mgr. Naděžda 
Vojtková, paní Mgr. Šárka Dohnalová a Mgr. Sylvie 
Doláková.Každá z nich předvedla ve svých dílnách 
možnosti práce s autentickou anglickou literaturou.
Inspirovaly a motivovaly pedagogy, kteří na konferenci 
přijeli z Brna a okolí.
Zájem o konferenci a nabídnuté téma byl velký, o čem 
svědčila bohatá účast 38 pedagogů.
Další možnost vzdělávání se v oblasti zvyšování kvality 
výuky a čtenářství v anglickém jazyce  bude nabídnuta 
pedagogům na další konferenci v měsíci březnu 2011.

ZŠ Labská

Konference na ZŠ Labská

postupně všechny vtáhl do akce 
a přispěl k většímu stmelení třídního 
kolektivu a především k tolerantněj-
šímu a přátelštějšímu chování žáků 
k sobě navzájem. V neposlední 
řadě nastartoval tvorbu a realizaci 
zajímavých projektů. Jaké projekty 
naši žáci vymysleli a jak si vedou při 
jejich realizaci můžete sledovat na 
interaktivním portálu PŠL (http://
www.psl.cz/projekt-klicovy-rok/
tymoveprojekty/). A pak že vzdě-
lávání nemůže být zábavné.

Mgr. Petra Knapovská, školní 
psycholožka

Dana Kedajová, třídní učitelka

a to v žádném případě 
nebrání řádnému provozu 
a užívání. Veškeré ostatní 
práce byly prováděny na 
takzvanou ohlášku, kte-
rá kolaudační souhlas 
nevyžaduje. Přeji ZŠ Bo-
sonožská i MŠ Oderská 
mnoho úspěchů v jejich 
další činnosti.

To, že je v nadpise slovo ustává 
v uvozovkách, je napsáno napro-
sto úmyslně. I s blížící se zimou 
byly zahájeny dvě drobné stavby 
a to zasklení balkónů na domě 
zvláštního určení Kosmonautů 17 
a rekonstrukce střechy a dozatep-
lení domu s pečovatelskou službou 
Kosmonautů 23. Obě tyto akce 
by měly být z velké části do konce 
roku hotové, velmi ovšem záleží 
na počasí. Další akce se samo-
zřejmě připravují, ale o těch vás, 
milí čtenáři, budu informovat zase 
někdy příště.
Přeji vám všem krásné a hlavně 
slunečné podzimní dny a aby si paní 
zima raději dala na čas a nespěchala 
příliš se svým příchodem.

Mgr. Jiří Dvořáček, 
místostarosta
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Dne 17. 10. 2011 se zúčastnilo 
36 žáků 5. ročníku programu za-
měřeného na prevenci šikany ve 
třídách, na posílení vztahů mezi 
žáky a celkové zkvalitnění sociál-
ního klimatu třídy a školy. Program 
rozvíjel cestou psychosociálních 
aktivit kamarádské vztahy mezi 
spolužáky, kteří si „jen hráli“, ale 
v závěru hry sami přišli na to, jaké 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založe-
ná na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 
logického uvažování a pohotového rozhodování. 
Naši žáci soutěžili ve dvou ze tří kategorií: v kategorii A (žáci I. stupně) 
a v kategorii B (žáci II. stupně a víceletých gymnázií). Soutěž probíhá ve 
třech kolech. Nominační kolo zpracovávají žáci online doma či ve škole, 
krajského kola se účastní nejlepší účastníci nominačních kol a celore-
publikové kolo probíhá v Poslanecké sněmovně v Praze.
Našich 49 soutěžících plnilo zadané úkoly v rámci výuky ve škole. Cent-
rálně byli vyhodnoceni pouze žáci, kteří byli mezi 75 % nejlepšími řešiteli 
základního kola.

Kategorie A (první stupeň ZŠ):
V ČR se do soutěže zapojilo 7690 řešitelů, z toho v našem kraji 945. 
Mezi ně se probojovali: Tomáš Havlíček (pořadí v kraji: 109.–117.), Tomáš 
Krejčí (227.–239.), Jakub Kříž (240.–261.), Nikola Sabelová (240.–261.), 
Radim Jung (262.–275.), Ema Chaloupková (331.–349.), Pavel Ressler 
(331.–349.), Kryštof Trlica (331.–349.), Vendula Herzanová (374.–397.), 
Nikola Havlíková (563.–590.) a Veronika Vondráčková (621.–636.).

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ):
Do soutěže se zapojilo 10 548 řešitelů, z toho v našem kraji 1543. 
K nim patří z naší školy: Klára Vrbová (v kraji na 241.–255. místě), Bar-
bora Peterková (256.–273.), Karel Vybíhal (456.–482.), Tereza Justová 
(483.–516.), Eva Radová (517.–545.), Jakub Sabela (593.–626.), 
Iva Dobešová (707.–734.), Vojta Pospíšil (735.–767.), Denisa Veselá 
(735.–767.), Petr Tesař (792.–828.), Šárka Tesařová (792.–828.), Te-
reza Fürlová (1008.–1037.), Patrik Badin (1102.–1131.), Kristína Tichá 
(1162.–1201.) a David Krejčí (1202.–1225.).
Všem 26 úspěšným řešitelům blahopřejeme k jejich výkonům.

ZŠ Bosonožská 9

dopady na jejich každodenní život 
ve třídě tato hra měla. Hodnotíme 
pěkný nenásilný přístup lektorky, 
která podnítila žáky k samostatné 
formulaci vlastních závěrů v oblasti 
mezilidských vztahů a dala možnost 
třídním učitelkám lépe poznat kolek-
tiv třídy i jednotlivce v  rozmanitých 
situacích. 

ZŠ Bosonožská 9

Dne 12. 10. 2011 se žáci tříd 8. A a 8. D zúčastnili celoškolního projektu 
„Bezpečný Lískovec“. V této části projektu žáci besedovali s žáky Církevní 
střední zdravotnické školy v Brně. Ti je teoreticky i prakticky seznámili se 
základními pravidly poskytování první pomoci.
Po hodině získávání informací a názorných ukázek byli žáci vtaženi přímo 
do děje. Na sedmi stanovištích si vyzkoušeli resuscitaci dospělého i dítě-
te, různé způsoby zafixování zlomenin a zastavení krvácení, i vyproštění 
raněného z pomyslného automobilu a jeho transport na nosítkách.
Poutavá prezentace i následné praktické ukázky naše osmáky zaujaly. 
Navíc si odnesli užitečné poznatky jak pro poskytnutí první pomoci, tak 
i pro vlastní přípravu na výuku tohoto tématu. V roli tutorů budou násled-
ně vysvětlovat a ukazovat základy první předlékařské pomoci mladším 
spolužákům ze 4. a 5. ročníku.  ZŠ Bosonožská 9

Na začátku školního roku začátku si vybrali žáci každé třídy své zástupce 
do školního parlamentu. Ti se poprvé sešli na slavnostním shromáždění 
dne 7. října, kde za přítomnosti paní ředitelky převzali a podepsali smlouvu 
mezi zástupcem školního parlamentu a vedením základní školy. 
Na prvním setkání se vzájemně 
seznámili a také vyjevili své vize 
činnosti parlamentu. 
K  „rozjezdu“ parlamentu ochotně 
nabídl pomoc žákovský parlament 
ZŠ Brno, Masarova, který tam pra-
cuje již třetím rokem. Jejich nabídku 
využijeme a pojedeme se na jednu 
z jejich schůzek podívat.
Schůzky našeho školního parla-
mentu budou probíhat jedenkrát 
za dva týdny vždy v pátek od 14 
do 15 hodin. 
Do práce přejeme novému školnímu 
parlamentu mnoho chuti a nápadů. 
Věříme, že se jim bude dařit vize 
realizovat.

ZŠ Bosonožská 9

Žáci 3. tříd navštívili v brněnském 
centru ekologické výchovy Lipka 
výukový program „Bude zima, bude 
mráz“. Program přizpůsobený počtu 
i věku dětí se zaměřil na poznávání 
přírody všemi smysly: co se děje 
s rostlinami na podzim, jak přečkají 
zimu, jak vznikají a rozšiřují se jejich 
semena, a kde se v zimě schovává 
voda v rostlinách. Vzhledem k pří-
znivému počasí aktivity probíhaly 

převážně mimo budovu, kde se 
nachází velká, prostorná zahrada plná 
krásných a tajemných zákoutí jako 
stvořených pro aktivní sběr rostlinek, 
semen, šišek a plodů různých rostlin. 
V učebně pak žáci pozorovali detaily 
přírodnin pod mikroskopem.
Žáci byli nadmíru spokojeni - počasí 
vyšlo, nálada byla skvělá a zážitků 
a nových poznatků byli všichni plni.

ZŠ Bosonožská 9

To byl název výukového programu 
Centra AMAMET – Junior Brno, 
Cacovická 6, kterého se zúčastnili 
začátkem října naši mladší žáci. Pro-
gram rozvíjel jejich znalosti dopravní 
výchovy a první pomoci. 
Žáci pracovali na počítačích a pro-
žívali tak modelové situace, které 
mohou nastat při cestě do školy: 
přecházeli silnice na přechodech 
pro chodce, řídili se barvami na 
semaforu, správně se rozhlíželi při 
přecházení, opakovali si dopravní 
značky atp. Program první části byl 
ukončen soutěží. 
Další část byla věnována možným 
zraněním a jejich vhodnému ošet-

ření. Získávali tak znalosti a procvi-
čovali dovednosti poskytování první 
předlékařské pomoci.
Žáci i jejich paní učitelky hodnotili 
akci jako velmi zdařilou. Lektoři 
citlivě vnímali složení žákovských 
kolektivů, kterému přizpůsobili pro-
gram: některým žákům rozdělili 
práci na dvě části s přestávkou, 
aby mohli plně využít svůj potenciál. 
Všichni tak zažili úspěch. Program 
se líbil a děti si na závěr odnesli 
i malou pozornost. Program bude 
odrazovým můstkem pro projekt 
Den zdraví, který se uskuteční 
v naší škole koncem října.

ZŠ Bosonožská 9

Bezpečný Lískovec

Logická olympiáda

Co všechno se může státPrevence šikany

Bude zima, bude mráz

Školní parlament na ZŠ Bosonožská
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Projekt Brno

Den zdraví

Tancem proti drogám

Kousek speciální pedagogiky pro rodiče

Podobně jako v minulém školním 
roce měli žáci možnost zúčast-
nit se v září výukového programu 
„Tancem proti drogám“, který pro 
ně v tělocvičně připravili tanečníci 
z brněnské taneční školy Dynamic. 
Součástí programu byla beseda 
o drogových nástrahách a dra-
matizace všedního dne současné 

mládeže i s tanečními ukázkami. 
Vrstevníci našich žáků tak předvedli 
možnost smysluplného využití vol-
ného času po dopoledni stráveném 
ve školních lavicích. Žáci obdivo-
vali dovednost mladých tanečníků, 
ukázka moderních tanečních stylů 
se jim velmi líbila.

ZŠ Bosonožská 9

Dne 24. 10. 2011 se uskutečnil pro-
jektový den pro I. stupeň nazvaný „ 
Den zdraví“. Mladší žáky na Kamen-
ném vrchu čekali jejich kamarádi ze 
6. A, kteří pod vedením paní učitelky 
Ilony Jelínkové a Pavlíny Sovové 
pomohli připravit 10 stanovišť, na 
kterých jejich mladší kamarádi plnili 
úkoly z dopravní výchovy (doprav-
ní prostředky, řešení křižovatek, 
povinná výbava kola), zdravovědy 
(transport raněných, poznávání 
léčivých bylin, obvazování a první 
pomoc při daném zranění) a úkoly 
z oblasti zdravé výživy (potravinová 
pyramida, zdravá výživa). Po jejich 
splnění je čekala sladká odměna. Ve 
škole si pak žáci s třídními učitelkami 

Rady speciální pedagožky, kterak usnadnit práci ve škole dítěti se 
specifickou vývojovou poruchou učení.
První středeční listopadové odpo-
ledne měli rodiče třeťáčků možnost 
strávit s třídní učitelkou Mgr. Šárkou 
Pantůčkovou. Připravila si pro ně 
besedu doplněnou instruktážními 
ukázkami práce se žáky se speci-
fickými vývojovými poruchami učení 
a přehledem dostupných pomůcek, 
které jsou při každodenní práci se 
žáky ve třídě využívané. Akce se 
zúčastnili buď rodiče sami, nebo 
i v doprovodu svého dítěte. Kladli 

paní učitelce otázky, které se týkají 
dítěte, probírali problémy, se kterými 
se v souvislosti s poruchou nejvíce 
potýkají, a měli také možnost disku-
tovat navzájem o způsobech domácí 
přípravy dětí v jednotlivých rodinách.
Tato akce se setkala s velmi pozitiv-
ním ohlasem ze strany rodičovské 
veřejnosti a je dalším příspěvkem 
k užší spolupráci školy a rodiny.

ZŠ Bosonožská 9

Projekt „Brno“ je ročníkovým pro-
jektem žáků 3. třídy s cílem poznání 
města a posílení vztahu k regionu, 
ve kterém žijí. Obsahuje aktivity, 
které vycházejí ze ŠVP. Vztahují se 
k probíraným tematickým celkům 
několika předmětů: českého jazyka, 
čtení, prvouky, výtvarné výchovy či 
pracovních činností. K aktivitám 
patří návštěva památek centra Brna, 
prohlídka výstavy obrazů v knihovně, 
práce s omalovánkami brněnských 
památných míst s tvorbou vlastního 

průvodce Brnem i návštěva divadla.
Žáci třídy 3. A a 3. D již z naplá-
novaných činností absolvovali na 
přelomu září a října dvě prohlídky 
památek Brna - Staré radnice a 
Zelného trhu s poutavým vyprávěním 
průvodce. V říjnu navštívili velmi 
zdařilé divadelní představení Baron 
Trenck Brněnského dětského 
divadla ve sklepní scéně divadla 
Husa na provázku.

ZŠ Bosonožská 9

procházeli některé úkoly a vytvářeli 
leporela dopravních značek.
Počasí naší akci sice příliš nepřálo, 
ale to dětem vůbec nevadilo. Akce 
se vydařila, žáci byli spokojeni 
a úkoly plnili s nadšením.

ZŠ Bosonožská 9

11. října 2011 se v Technickém 
muzeu v Brně uskutečnila vernisáž 
výstavy ‚MUZEUM SPOTŘEBIČŮ 
A ENVIRONMENTÁLNÍ EFEKTY‘, na 
které se spolu s TMB a společností 
ASEKOL podílí i EKO GYMNÁZIUM 
BRNO. Expozice se stala součástí 
oslav 50. výročí založení Technic-
kého muzea v Brně. Žáci školy při-
pravili na vernisáž kulturní program, 
kde populární formou propagovali 
recyklaci odpadů, zazněla rocková 
klasika, hudební alternativa i lidová 
píseň. Promluvil zde ředitel RNDr. 
Petr Handlíř, představil školu a se-

známil hosty s realizací projektů ESF.
Cílem výstavy je společnosti vy-
světlit dopady spojené se zpětným 
odběrem a zpracováním spotřebičů 
či jiných předmětů z domácností, 
firem i veřejných institucí. Na naší 
škole se dlouhodobě snažíme 
o výchovu studentů k ekologicky 
odpovědnému chování a výstava se 
tak může stát i vhodným doplňkem 
výuky. Interaktivní výstava bude 
v Technickém muzeu až do konce 
ledna 2012 a poté bude její část 
putovat po středních i základních 
školách v Brně.

EKO GYMNÁZIUM zve 
do Technického muzea v Brně
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Hotelová škola vyjela „Do světa!“
Vás srdečně zve na Přehlídkový den 

konaný dne 1. prosince 2011 v 10 hodin
Bosonožská 9, 625 00  Brno (tramvaj č. 6 a 8, zastávka Dunajská) 

V rámci Přehlídkového dne se představí Vysoká škola obchodní 
a hotelová, Bosonožská 9, 625 00 Brno,která nabízí možnost navá-
zání na středoškolské studium s cílem získat vysokoškolské vzdělání 
v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu.

Bakalářské studium – Management hotelnictví
 – Management cestovního ruchu 
Délka studia  – 3roky
Forma studia  – prezenční (denní )
 – kombinovaná ( dálková )
Současně můžete navštívit prostory vysoké školy pro teoretickou výuku 
v budově Svážná 9, Brno.

Program přehlídkového dne:
13.00  slavnostní zahájení
 kulturní program
14.00 barmanská soutěž
10.00–17.00 představení firem spolupracujících se školou v oblasti 
 praxe studentů
10.00–17.00 ukázky práce sommelierů
10.00–17.00 ukázky složité obsluhy
10.00–17.00 ukázky práce baristů
16.30 vyhlášení výsledků soutěží
10–17 prohlídka školy

Hotelová škola Bosonožská 9

Studentky měly během toho týdne 
praxi v servisu i v kuchyni při pří-
pravě pokrmů, které se posléze 
podávají při obědě na místní škole. 
Poznaly památky a zajímavosti to-
hoto městečka včetně historického 
podzemí s rozsáhlým podzemním 
systémem a vinnými sklepy. Dále 
absolvovaly odborné exkurze do 
CHKO Podyjí- Thayatal, kde shlédly 
interaktivní výstavu o historii a vývoji 
této chráněné krajinné oblasti, po-
znaly centrum městečka Hardegg, 
či zříceninu hradu Kaya. Viděly také 
pamětihodnosti hlavního města 
Rakouska – Vídně s dominantou tzv. 

Stephansdomem, Hofburgem, ho-
telem Sacher, Státní operou apod.
Studentky se tak seznamovaly 
s rakouskými pokrmy a nápoji, 
odlišnostmi v reáliích místní spolkové 
země, naučily se nové způsoby ob-
sluhy a způsoby práce v gastronomii 
a hotelnictví, ale hlavně vylepšovaly 
jazykové dovednosti a schopnosti.
Poznaly též, jak funguje gastronomie  
a hotelnictví v EU, což pro ně bude 
zajisté vhodnou inspirací k práci 
u nás, ze které budou čerpat i ostat-
ní studenti a studentky naší školy. 

Mgr. Lubomír Císař

Učebny Středoškolská 
odborná činnost

Ukázky

společenské vědy
výpočetní techniky

přírodní vědy
cizí jazyky
internet

Projekt ESF:      
– Vybudování Informačního 

centra Hotelové školy 
– Implementace Školního 

vzdělávacího programu
– Inovace jazykového 

vzdělávání HŠ
– Projekt Leonardo 

sommelierství
barmanství  
flambování

baristé
složitá obsluha

V termínu 3.–7. 10. 2011 se zúčastnily 4 studentky Hotelové školy 
v Brně výměnného pobytu v rámci programu „Do světa!“, pod-
porovaného Jihomoravským krajem. Ten proběhl v rakouském 
městě Retzu na partnerské škole Bundeslehranstalt für Tourismus 
v Dolním Rakousku.

Názvy ulic ve Starém Lískovci
Točná
Po delší odmlce se vracíme s články 
o ulicích Starého Lískovce. Tentokrát se 
podíváme na ulici Točnou, kterou najdeme 
v jižní části „staré zástavby“. Na jednom 
konci ústí na ulici Klobásovu, na druhé 
straně sahá téměř až k Ostopovicím. 
V tomto směru byla však díky výstavbě 
dálnice D1 v 70. letech násilně přerušena 
a tak se do této části obce dostaneme až 
po opuštění Starého Lískovce ve směru 
na Ostopovice, podjetím dálnice a odbo-
čením první nebo druhou odbočkou vlevo 
(neboť je tu silnice ještě navíc přerušena 
železniční tratí). V blízké budoucnosti se 
snad pěší dočkají podchodu, který je již 
v plánu připravovaného rozšiřování dálnice 
a který by měl tuto oddělenou zástavbu 
snadněji zpřístupnit.
Vznik ulice Točná se datuje od 18. 2. 1927 
a pojmenování bylo odvozeno od starého 
místního zvyklostního názvu. Nejprve nesla 
název Točná (Wendelsteig), v době okupace 
Wendelsteig – Točná a od 10. května 1945 
je to již jen Točná.
Kromě tzv. hasičky – požární stanice 
brněnských hasičů a sídla jednotky sboru 
dobrovolných hasičů městské části Brno-
Starý Lískovec – se na ulici Točná nachází 
i Sběrné středisko odpadů, pomník obětem 

obou světových válek a socha sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1786. Jde o plastiku 
umístěnou na křižovatce ulic Malešovská 
a Točná.
Pomník najdeme u křižovatky ulic Točná 
a Klobásova. Jde o mramorový bílý jehlan 
se dvěma břevny z šedé leštěné žuly 
a rytým černě barveným nápisem

Padlým obětem
1. světové války

1914–1918
Obětem nacismu

a hrdinům osvobození
1945
1995

Pomník byl upraven v roce 1995, kdy došlo 
k odstranění pěticípé hvězdy a symbolu 
srpu a kladiva v horní části a byly upraveny 
texty původně psané plastickým písmem.

Magdaléna Dvořáčková

22. 11. Adventní vazba 17–20 hod., 150 Kč
V ceně kurzu je adventní vazba, přízdoby na věnec se dle vlastní volby 
zakupují zvlášť.

28. 11. Vitráže Tiffany 16–19 hod, 300 Kč
Touto technikou si vytvoříte závěsnou  
dekoraci ve tvaru anděla.

1. 12. Lucernička 18–20 hod., 200 Kč
Keramické stínítko na svíčku se skleněnými  
okýnky z barevného skla.

6. 12. Broušení skla 17 – 19 hod., 150 Kč
Broušené svícny – skleničky. Max. 4 osoby.

8. 12. Spékané sklo 18–20 hod.,  300 Kč
Vytvoření sady šperků technikou fusingu.

15. 12. Krasohled 18–20 hod.,  150 Kč
Kouzelný dárek vhodný pod každý stromeček.

DÍLNY JSOU URČENY  PRO DOSPĚLÉ A DĚTI OD 12 LET  
(I PRO ZAČÁTEČNÍKY). NUTNÉ SE DOPŘEDU PŘIHLÁSIT!

Přihlášky a informace na: kisa@luzanky.cz, 605 035 256.
Lužánky – středisko volného času 
pracoviště Kosmonautů 4, 625 00 Brno, tel. 547 223 074

Předvánoční dílny v Lince
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Z naší farnosti – Popis kostela

Vnější popis
Kostel je postaven v mírně svažitém 
terénu v jihovýchodní části Starého 
Lískovce. Osa kostela je orientována 
sever - jih. Presbytář je oproti hlavní 
lodi zúžen a orientován na severní 
straně, rovněž vstupní předsíň kostela 
je zúžena. Vstup do kostela je z jižní 
strany z rampy, kam vede široké 
schodiště, které se v dolní části 
rozšiřuje do stran. Ze západní strany 
přiléhá ke kostelu štíhlá, čtyřhranná 
věž, 26 m vysoká. Zakončena je 
jehlanovitou střechou, ve spodní 
části přecházející ve hranol. Pokryta 
je měděnou krytinou. Na ní je vztyčen 
železný kříž, na ramenech opatřený 
měděnými koulemi a ve spodní části 
velkou měděnou bání (makovicí). 
Pod ní je široká římsa, která chrání 
fasádu věže před atmosférickými vlivy. 
Prostor mezi věží a zúženou vstupní 
sekcí je vyplněn krytým schodištěm 
na kůr a věž a dále na půdu kostela. 
Na severní straně chrámové lodi při-
léhá ze západní strany nízká sakristie.
Spodní část stavby je provedena z žu-
lového kamene, hrubého řádkového 
zdiva svisle provazovaného. Jinak je 
celý kostel postaven z pálené cihly 
a omítnut hladkou štukovou omítkou 
světle okrové barvy. 
Loď kostela je prosvětlena velkými, 
obdélníkovými, mozaikovými okny. 
Z východní strany jsou tři, ze západní 
strany dvě velká a nad sakristií jedno 
asi poloviční velikosti. Rovněž pres-
bytář je prosvětlen dvěma velkými 
okny z východní i západní strany. 
Do kostela se vstupuje masivními 
dvoukřídlými dubovými dveřmi. Vstupní 
schodiště je ohraničeno zdí. Na pravé 
straně této zdi je dřevěný kříž s plecho-
vým malovaným corpusem, opatřený 
plechovou půlkruhovou stříškou.

Interiér kostela
Loď kostela má rozměry 28 x 12 m.  
Kněžiště je zúžené na 8 x 5 m, pra-
voúhlé se sníženým rovným stropem, 
oproti lodi je zvýšené o dva schodištní 
stupně. Předěl mezi lodí a presbytá-
řem je zvýrazněn mohutným vítězným 
obloukem. 
Kůr kostela, který je nad předsíní 
kostela, přečnívá o 2 metry do pro-
storu chrámové lodě. Tato část je 
podepřena dvěma mohutnými pilíři 
čtvercového průřezu. V přední části 
chrámové lodi jsou po levé straně 
vstupní dveře do sakristie. 
Vitráže jsou provedeny Otakarem 
Vačkářem. Horní části tvoří různé 
rostlinné motivy, spodní části zobra-
zují světce. V presbytáři vlevo je obraz 
„Poslední večeře Páně“ s nápisem: 
“Toto je kalich mé krve“. Vpravo zob-
razuje Pána Ježíše a pod ním nápis: 
“Toto je tělo mé“. Tyto dvě vitráže 
jsou darem rodin Klementových 
a Bezděkových. V chrámové lodi 
vitráže představují: vlevo – svatého 
Vojtěcha, svatého Josefa, vpravo – 
svatou Hedviku, svatou Terezii od 
Dítěte Ježíše a Betlém.
Na čelní stěně presbytáře je ob-
raz patrona kostela – svatého Jana 
Nepomuckého. Obraz zobrazuje 
světce, oděného v kněžské roucho 
v oblacích v paprsku světla. V ruce 
drží kříž. Kolem hlavy má svatozář 
s pěti hvězdami. Doprovází jej po 
stranách dva andělé. Jeden nese 
monstranci a klíč, druhý drží pal-
movou ratolest. Spodní část obrazu 
představuje Hradčany, Karlův most 
a malý výjev, jak je světec mučen 
hořícími pochodněmi. Obraz je 
v dřevěném zlaceném rámu. Pod 
obrazem je sokl, ukončený malou 
jednoduše profilovanou římsou, která 

(pokračování z předchozího čísla)
V dnešním dílu bych se ráda zastavila u popisu kostela. Snad každý, 
kdo ve Starém Lískovci žije, už kolem našeho kostela někdy prošel 
nebo alespoň projel autem či autobusem. Proto vás po krátkém 
úvodu zaměřenému na venkovní vzhled kostela seznámím s tím, jak 
kostel v době jeho postavení mohli vídávat naši předkové například 
při návštěvě mše svaté. Porovnání se současným stavem vnitřku pak 
nechám na vás, kteří se třeba do kostela přijdete podívat.

slouží k umístění svícnů a květinové 
výzdoby. Nad obrazem je zlaté „Boží 
oko“ v trojúhelníku se zlatými paprsky.
Malba stěn v presbytáři člení stěny 
bílými pruhy na obdélníky, dalšími 
méně výraznými pruhy na čtverce. 
V průsečících jsou drobné barevné 
kříže.
Autorem oltářního obrazu i návrhu 
výmalby kostela je Jano Köhler. 
Hlavní oltář je od čelní stěny odsazen 
asi o 80 cm. Je vyzděný, obložený 
hnědočerveným kamenem. Oltář-
ní mensa je tvaru hranolu, vrchní 
deska je z bílého mramoru a v ní je 
zapečetěná schránka s ostatky. Na 
ní nasedá nízká predela, na které 
jsou mosazné svícny a květiny. Za 
ní je retabulum z tmavého kamene, 
orámované červenohnědým kame-
nem. Uprostřed oltáře je skříňkový 
tabernákl. Je to pancéřová skříňka, 
obložená bílým dřevem. Dvoukřídlá 
dvířka jsou orámovaná a pozlacená 
plátkovým zlatem. Uprostřed křídel 
jsou dva menší kruhové zlacené 
basreliéfy, zobrazující vinnou révu 
a klasy. Horní plochu svatostánku 
tvoří tři stupně. Na vrcholu je bílý 
zlacený kříž. V době vánočních 
svátků jsou zde místo něj jesličky, 
později soška dítěte Ježíše.
Před oltářem je na dvou stupních 
dřevěné suppedaneum z dubových 
vlysů. Dlažba v celém presbytá-

ři, stejně jako v celém kostele, je 
z červených keramických dlaždic 
15 x 15 cm. Pomocí bílých dlaždic 
15 x 7.5 cm jsou z ní vytvořeny čtver-
ce. Dva schodištní žulové stupně, 
opracované pemrlováním, oddě-
lují loď od presbytáře. Na horním 
schodu je jednoduchá nízká mřížka 
z mosazných čtvercových profilů. 
Horní část mřížky je vypolstrova-
ná červeným sametem a slouží 
jako opěradlo pro komunikanty při 
podávání sv. přijímání. Uprostřed 
jsou dvoukřídlá dvířka ze stejného 
materiálu. Jedno křídlo je vyplněno 
kruhem a v něm je kříž, druhé křídlo 
iniciálami XP v kruhu. Tyto výplně 
jsou vytvořeny z plného železa čtver-
cového průřezu. Po obou stranách 
stupňů jsou nástěnné kovové lampy 
z mosazného profilu, opatřené ku-
latou matovou baňkou pro světelný 
zdroj a mosazným talířem pro odraz 
světla. V horní části pravého svítidla 
je umístěno věčné světlo. Mohutný 
vítězný oblouk tvořící předěl mezi 
lodí a presbytářem má bohatou 
ornamentální malbu.

(pokračování příště)

(Výtah z diplomové práce R. Cha-
loupky Vznik a vývoj farnosti 

z roku 2004)
Zpracovala 

Magdaléna Dvořáčková

V sobotu 12. listopadu 2011 se děti z lískoveckého skautského střediska 
vypravily na turnaj vozíčkářů ve stolním tenise. Již 10. ročník tohoto turnaje 
se uskutečnil v tělocvičně Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 
v Brně-Bohunicích. Skauti a skautky ve věku 11–15 let při turnaji pomáhali 
sbírat a podávat míčky soutěžícím.
Ve sportovní hale panovala často i napjatá soutěžní atmosféra. Sportovci 
podávali kvalitní výkony a soupeřili o první místa a ceny.
Pomoc na turnaji vozíčkářů ve stolním tenise je již několik let tradiční aktivitou 
skautů ze Starého Lískovce. Mnoho z 16 zúčastněných dětí již zná některé 
sportovce. Může jim tedy i fandit a sledovat jejich zlepšující se výkony.
Přestože sedmihodinový turnaj je pro soutěžící i podavače poměrně fy-
zicky náročný, myslím, že po vyhlášení výsledků všichni odcházeli domů 
spokojení po aktivním prožití podzimní soboty.

Skauti Starý Lískovec

Turnaj vozíčkářů ve stolním tenise Informace z TJ SOKOL

Ráda bych se omluvila občanům, 
členům Sokola a sponzorovi, kteří 
přispěli na opravu sokolovny a nebyli 
zveřejněni. Jsou to Lubomír Šrom 
(1000 Kč), volejbalisté (3500 Kč), 
Rostislav Chaloupka st. (1000 Kč, 
oddíl žen – všestrannost (6900 Kč), 
Jarmila Kozlová (500 Kč), Jarmila 
Hrazdírová (1000 Kč), Jiří Kristek 
(1000 Kč), volejbalistky (10 000 Kč) 
a firma EKO KOMÍNY (10 000 Kč).
V součastné době provádí S. Jaroš 
nátěry radiátorů a připravujeme 
prostor na podiu pro cvičení žen, 

abychom ušetřili fin.prostředky za 
pronájem tělocvičen,bez kterého 
nelze sportovní vyžití provozovat.
Máme pronajatou tělocvičnu na 
ZŠ Bosonožská,která nám vyšla 
ochotně vstříc. Oddíly jsou sesku-
peny tak, aby v každé tělocvičně byl 
jeden. Byl to nejlepší způsob, jak 
uchovat členství v naší jednotě. Přes 
jarní a letní období jsme využívali 
volejbalové kurty, čímž jsme také 
ušetřili za pronájem.

Sotolářová, starosta
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Tipy na výlet – Stránská skála

Bytová problematika – novela zákoníku provedená zákonem č. 132/2011 Sb.

Sjednávání nájemného
Podstatnou úpravou prochází pře-
devším postup při sjednávání výše 
nájemného. Jeho jednostranné 
zvyšování ve statutárním městě 
Brně končí rokem 2012.
Novela zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, v platném 
znění,  nastavuje pravidla pro sjed-
návání nájemného po tomto období. 
Na základě této novely může pronají-
matel  nájemné navýšit, musí se však 
o jeho výši dohodnout s nájemcem. 
V případě, že k dohodě nedojde, 
rozhodne o nájemném soud.

Přechod nájmu bytu
Dosud platilo, že pokud se nájemce 
z bytu odstěhuje a zůstanou v něm 
bydlet další lidé, kteří s nájemcem 
žili ve společné domácnosti, může 
dojít k přechodu nájmu bytu na ně. 
Ale od 1. listopadu se vše mění. Pře-
chod nájmu bude možný jen v pří-
padě smrti nájemce. Pokud tedy 
nájemce zemře, přechází nájem 
na osobu, která s ním žila ke dni 
jeho smrti ve společné domác-
nosti a nemá vlastní byt. Je-li touto 

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění prochází 
s účinností od 1.11.2011 ve významné části, která pojednává o úpra-
vě některých práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem 
bytu, velkou změnou.

mácnosti. Od listopadu však musíte 
bez zbytečného odkladu písemně 
oznámit pronajímateli změny v po-
čtu, jménech, příjmeních a datech 
narozeních osob v bytě, v případě, 
že lze mít za to, že tato změna po-
trvá déle, než dva měsíce. Dále 
jste povinni oznámit pronajímateli 
uzavření manželství nebo přechod 
nájmu. Pokud tuto povinnost nespl-
níte do dvou měsíců ode dnezměny, 
má se za to, že hrubě porušujete 
svoji povinnost. V důsledku tohoto 
nájemce může pronajímatel nájem 
bytu vypovědět.
Jestliže nájemce ví předem o své 
dlouhodobé nepřítomnosti v bytě 
spojené se složitou dosažitelností 
své osoby, oznámí tuto skutečnost 
pronajímateli. Současně označí 
osobu, která po tuto dobu zajistí 
možnost vstupu do bytu v případě, 
kdy to bude nezbytně nutné.

Souhlas pronajímatele k nastě-
hování osob do domácnosti
Pronajímatel má právo požado-
vat, aby v bytě žil jen počet osob, 
který je přiměřený velikosti bytu. 
Novela pronajímateli umožňuje 
právo vyhradit si v nájemní smlouvě 
souhlas s přijetím další osoby do 
bytu. To neplatí, jedná-li se o oso-
bu blízkou nebo o další případy 

Jablečný závin  
„Olgoj chorchoj“

Ingredience
• 200 g bílého jogurtu
• 200 g tuku na pečení Hera
• 500 g hladké mouky
• 500 g nastrouhaných jablek
• šálek rozinek
• šálek sekaných ořechů
• cukr smíchaný se skořicí
• trochu strouhanky
• žloutek na potření závinu

Příprava
Na vále zpracujeme mouku jogurt 
a Heru v hladké vláčné těsto. 
Vyválíme plát asi tři milimetry 
silný. Vyválené těsto posypeme 
strouhankou, jablky, rozinkami 
a ořechy. Vše ještě posypeme 
cukrem smíchaným se skořicí 
a zavineme. Závin potřeme  roz-
šlehaným žloutkem a dáme péci 
do trouby.
Pečeme v horkovzdušné troubě  
45 minut při 170 °C.

Gourmet

osobou někdo jiný, než nájemcův 
manžel, partner, rodič, souroze-
nec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, 
přejdou na ni práva a povinnosti 
z nájmu, jen pokud pronajímatel 
s jejím bydlením v bytě souhlasil. 
Pro souhlas se vyžaduje písemná 
forma. Přechod nájmu bude jen 
na dva roky. Během této doby 
musí nový nájemce vyřešit svou 
bytovou situaci novou dohodou 
s pronajímatelem nebo změnou byd-
lení. Sociální klauzule však vyjímá 
z dvouletého omezení osoby starší  
75 let a osoby nezletilé. Opuštěním 
společné domácnosti může  podle 
nyní platné právní úpravy skončit 
pouze společný nájem bytu manžely. 
Tato situace nastává zejména tehdy, 
když se manželé rozejdou, jeden 
z nich se z bytu odstěhuje s tím, 
že si zakládá novou domácnost. 
V takovém případě se manžel, 
který v bytě zůstává bydlet, stává 
jeho výlučným nájemcem.
Oznamovací povinnost nájemce
Pokud se k vám někdo přistěhoval, 
bylo vaší povinností pronajímateli 
nahlásit změnu v počtu osob v do-

hodné zvláštního zřetele. Osobou 
blízkou je příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel, partner; jiné 
osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby 
sobě navzájem blízké, jestliže by 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 
druhá důvodně pociťovala jako 
újmu vlastní 

Služební byty končí
Novela občanského zákoníku ruší 
od 1. listopadu 2011 institut služeb-
ních bytů. Ovšem bývalé služební 
byty budou mít i nadále zvláštní 
režim. Jsou nahrazeny institutem 
nájmu bytu na dobu výkonu práce 
pro pronajímatele.

Výměna nájemních bytů
I nadále bude možné je měnit. Ale 
od listopadu, pokud pronajímatel 
nebude s výměnou souhlasit, je 
zbytečné se obracet na soud, ten 
již nebude moci zvrátit rozhodnutí 
pronajímatele.

Iva Staňková

Na podzim tu máme jeden vyloženě 
krátký a odpočinkový výlet. Konat 
se dá i za horšího počasí, neboť 
cíl je dobře dostupný městskou 
hromadnou dopravou a sychravé 
počasí je následně možno zahnat 
v jedné z mnoha brněnských hos-
půdek či kavárniček.
Stránská skála se fakticky nachází 
v katastru městské části Slatina. 
Dostat se k ní dá v pohodě pěšky, 
ale lepší je svézt se tramvají hro-
madné dopravy, konkrétně linkou 
číslo 10 z Hlavního nádraží, pak 
je třeba jít kousíček pěšky, ale po 
nikterak náročné cestě. 

Jedná se o na první pohled zajímavý 
skalní útvar, plný různých zákoutí, 
vyvýšenin, skalních labyrintů a tu-
nelů. Tajemný dojem ještě zvyšují 
pověsti právě o tunelech, a to zčásti 
vymyšlené a zčásti pravdivé.
Lidé tu totiž žili už v dávných dobách, 
konkrétně v době kamenné. Nejvíce 
různých mýtů a pověstí se ovšem 
váže k mnohem pozdějším období, 
Němci zde za druhé světové války 
totiž budovali leteckou továrnu. Je-
jich podniky tehdy trpěly nálety spo-
jeneckých bombardérů a německá 
vynalézavost přišla na jednoduché 
řešení – co nejvíce podniků dostat 

„pod zem“. I proto byla Stránská 
skála terčem několika náletů.
Všechno zlé je pro něco dobré – 
systém německých tunelů dnes 
významně zlepšuje atraktivitu místa 
a zapomenout nesmíme ani na 
elektrifikaci, ze které těží například 
okolní zahrádkáři. Nicméně běžným 
turistům se příliš nedoporučuje 
důkladně prozkoumávat podzemí, 
které bylo po válce plánováno využít 
jako civilní kryt obyvatelstva. Bohatě 
ale stačí procházka po okolí a po 
vršku skály.
Je odtud totiž opravdu krásný výhled 
do všech světových stran. Pravda, 
nepříliš vábná silueta továrny Zetor 
zase tak neláká, ale jinak je okolí 
skály opravdu velmi zajímavé. Na 
podzim je lokalita naprosto ideální 
pro pouštění draků, protže větrno tu 
je takřka pokaždé. Na své si přijdou 
i milovníci vzácné květěny a k vidění 
tu v pozdějších hodinách jsou třeba 
netopýři, přehlédnout a přeslechnout 
zase nejde spousta druhů ptactva. 
Zkrátka a jednoduše – Stránská 
skála nabízí výlet do kousku přírody 
takřka v přímém okolí města. Za pár 
minut jste z centra na místě, kde (po-
kud se nedíváte směrem na Brno) 
můžete na chvilku zapomenout na 
problémy současného světa. A to 
je v dnešní době k nezaplacení.
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Střípky z rady

Informace z usnesení 28. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
12.10. 2011
– schválila výměnu stávajících 

osvětlovacích těles v objektu 
občanské vybavenosti na ulici 
Kurská č.o.1; souhlasila s tím, 
aby výměnu provedla společnost 
ELGOM s.r.o.

–  souhlasila se skácením 1 ks 
břízy bradavičnaté rostoucí na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 
2416/12 k.ú. Starý Lískovec, 
ul. Bosonožská 13

–  souhlasila s redukčním sesazo-
vacím řezem 1 ks topolu černého 
a se skácením 2 ks topolů čer-
ných,  rostoucích na pozemku 
veřejné zeleně p.č. 2437/3 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Bosonožská 
u vícegeneračního hřiště

– souhlasila s odstraněním 1 ks 
kmene topolu černého a se ská-
cením 3 ks vrb bílých, rostoucích 
na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2485/26 k.ú. Starý Lískovec, ul. 
U Pošty naproti č. 7–9

– doporučila Zastupitelstvu MČ 
souhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna o regulaci provozu vý-
herních hracích přístrojů a jiných 
podobných her a s přílohou vy-
hlášky pro území MČ Brno-Starý 
Lískovec.Veřejně přístupná místa, 
na kterých je zakázáno provozo-
vání loterií a jiných podobných her 
v MČ Brno-Starý Lískovec: celé 
území městské části.

– trvala na svém usnesení 
č 27/132 ze dne 27. 10. 2010 
a nesouhlasila se zřízením in-
vestice – venkovního krytého 

že  na uprázdněný mandát na-
stupuje jako člen zastupitelstva 
z kandidátní listiny téže volební 
strany pan Ivo Peknik, a to dnem 
1. 9. 2011.

– souhlasilo s návrhem obecně 
závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj, 
koncový interaktivní videoloterní 
terminál a herní místo lokálního 
herního systému

– souhlasilo s návrhem obecně 
závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna o regulaci provo-
zu výherních hracích přístrojů 
a novou přílohu této vyhlášky pro 
území MČ Brno-Starý Lískovec ve 

znění: „Veřejně přístupná místa, 
na kterých je zakázáno provozo-
vání loterií a jiných podobných 
her v MČ Brno-Starý Lískovec: 
celé území městské části“

–  souhlasilo s bezúplatným pře-
vodem pozemku p. č. 1/3 k. ú. 
Starý Lískovec pod objektem 
kostela sv. Jana Nepomuckého 
na ul. El. Přemyslovny 27 v Brně 
ve vlastnictví Statutárního města 
Brna do vlastnictví Římskokato-
lické farnosti u kostela sv. Jana 
Nepomuckého Brno – Starý 
Lískovec

Kompletní zápisy jsou umístěny 
na webu městské části a na 
úřední desce.

ZOO Brno
4. 12. 2011: Vánoce v Zoo Brno
Přijďte 4. Prosince 2011 do brněnské zoo ozdobit vánoční 
strom pro zvířátka! Odpolední vstup do zoo zdarma, slavnostní 
rozsvícení v 16.00 h, hlavní program začíná o dvě hodiny 
dříve. Prohlédněte si svátečně vyzdobenou zoo a zapomeňte 
na všední starosti!
Vánočně Vás naladí Ilona Csáková a Karel Gott Revival s Dět-
ským sborem Brno! Představí se i folklórní soubor Komíňáček! 
Slavnostní rozsvícení vánoční stromu v Zoo Brno se uskuteční 
4. prosince 2011 v 16.00! 
Dopoledne vstup do ZOO za 50 Kč, od 13.00 vstup zdarma!

24. 12. 2011: ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Na Štědrý den, od 9.30 do 12.00 hodin, se návštěvníci 
Zoo Brno mohou účastnit komentovaného krmení, které se 
uskuteční u několika vybraných výběhů, například u lachtanů, 
medvědů, opic, lam, velbloudů, surikat, kajmanů a ovcí a koz 
z Dětské zoo. Při vstupu do zahrady, jejíž pokladny se otvírají 
v 9 hodin, zájemci obdrží plánek s vyznačením expozic, kde 
na ně bude čekat chovatel, který komentované krmení po-
vede. Vyznačena tam bude rovněž doba krmení, které se na 
každém stanovišti uskuteční dvakrát, aby si návštěvníci mohli 
projít víc míst, kde se bude krmit. Zvířata nakrmí převážně 
jen chovatel sám, někdy ovšem může dětem přenechat část 
krmiva, aby si samy zvíře nakrmily. 

pobočka Kurská
Vás srdečně zve na
 
– výstavu akvarelů Eduarda 

Vyhlídala
 Malé obrázky z velkého Brna
 do 28. listopadu 2011
 
– besedu Pavla Hanzla s pro-

mítáním Indie a Nepál na 
motocyklu Royal Enfield

 v úterý 29. listopadu  
v 17.00 hod.

 
– přednášku doc. PhDr. Jiřího 

Sedláka, CSc.
 Francouzští humoristé
 v úterý 6. 12. v 10.00 hod.
 
– výstavu dřevořezů Krajiny 
 studentky 5. roč. AVU Praha 

Zuzany Turečkové
 30. 11.–29. 12. 2011
 v půjčovní době knihovny

KJM Brno

posezení „Zahrádky u restaurace 
Sportbar na ul. Klobásova 79, 
Starý Lískovec, Brno“ na pozem-
ku p. č. 460 k. ú. Starý Lískovec

– souhlasila se sanací svahu na 
ulici Osová v k.ú. Starý Lískovec 
a schválila oslovení firem k pro-
vedení cenové nabídky na řešení 
a realizaci sanace

–  souhlasila aby ulice  Malešovská, 
Malostranská obě strany, Točná 
po křižovatku s Malostranskou, 
Čermákova sídliště, Hermannova 
(zpevněná), Svah, část Příček 
(horní část s parkovištěm), část 
Šoustalovy od Čermákovy ke ga-
rážím současně s komunikacemi 
kde se buduje oddílná kanalizace 
byly vyjmuty z blokového čištění 
před zimním obdobím v r. 2011

–  schválila návrh na změnu, tímto 
i jmenovaní nového předsedy 
Škodní a likvidační komise: Ing. 
Hanu Šišlákovou, MPA, vedoucí 
OFIN.

Informace z usnesení 29. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
19.10. 2011
– doporučila Zastupitelstvu měst-

ské části Brno-Starý Lískovec 
souhlasit s návrhem obecně 
závazné vyhlášky SmB, kterou 
se vydává Cenová mapa staveb-
ních pozemků Statutárního města 
Brna č. 9

Informace z usnesení VI. Zastu-
pitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 19.října 2011
–  vzalo na vědomí oznámení 

o úmrtí zastupitele pana Ing. Mi-
loslava Látala, CSc., a informaci, 

EkoCentrum Brno
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

Vánoční dílničky s EkoCentrem Brno a Mikulášoviny na radnici 
5. 12. 15–17 hod, Společenský sál radnice Brno-střed
– zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si vychutnat tvoření 

s dětmi, sportovní disciplíny a mikulášskou atmosféru.
– čekají vás andělské rukodělky, čertovské sportovní disciplíny a mnoho 

dalších příjemných zážitků a překvapení

Dílna Tradiční pokrmy jinak 7. 12. 17.00
– Máte chuť někdy odlehčit naše tradiční jídla? V období blížících se 

Vánoc a konce roku je k tomu nejlepší příležitost. Přesvědčíme se 
například, že na „knedlu-vepřu-zelu“ si lze pochutnat i bez masa. 
Ukážeme si zdravé a chutné obměny receptů jako je bramborový 
salát, svíčková nebo segedínský guláš. Součástí programu je dobrá 
večeře, kterou si společně uvaříme.

– je třeba se přihlásit předem, přihlášky a další informace najdete na 
www.ecb.cz

Prodej vánočních jedliček v květináči v EkoCentru Brno zahajujeme 
28.11. Pro jedličku si můžete přijít kdykoliv v otevírací době.

Ing. Kateřina Ševčíková, EkoCentrum Brno
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Ratolest Brno pomáhá v prevenci kriminality mladistvých

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že 
v roce 2010 způsobili mladiství, tedy 
děti nad 15 let, celkově 5339 trest-
ných činů, což je o 3,6% méně než 
v předchozím roce. Pavel Řezáč, 
vedoucí preventivních programů 
o. s. Ratolest Brno k tomu však 
dodává: „Tyto statistiky mohou 
být sice velmi pozitivní, na druhou 
stranu je ale třeba si uvědomit, že 
vysoký podíl na trestné činnosti 
mladistvých tvoří loupeže, těžké 
ublížení na zdraví a další závaž-
nější trestné činy. Kriminalita tedy 
sice klesá, na druhé straně ale 
roste její závažnost.“
S klienty, kteří se dopustili trestné-
ho činu, pracuje psycholog Pavel 
Řezáč v programu Změnit směr. 
Program existuje v Brně už tři a půl 

roku a za tu dobu jím prošla více jak 
stovka klientů. „Změnit směr byl 
oficiálně akreditován u Minister-
stva spravedlnosti jako probační, 
to znamená, že může být klientovi 
nařízen také soudem, například 
jako alternativa vězení. Naší sna-
hou je přimět klienta k tomu, aby 
si začal lépe uvědomovat důsled-
ky svého jednání, a zabránit tak 
opakování jeho trestné činnosti,“ 
vysvětlil Pavel Řezáč.
Doposud byl program financován 
z prostředků Evropského sociální-
ho fondu ČR v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. Tato podpora sice v letošním 
roce končí, přesto může program 
i nadále pokračovat díky podpoře 
z Ministerstva spravedlnosti a Ma-

Brno, 8. 11. 2011 – Počet trestných činů dětí a mládeže se v posled-
ních letech snižuje, roste však jejich závažnost. Dětem a mladistvým, 
kteří se dostali do konfliktu se zákonem, nabízí pomoc brněnská 
nezisková organizace Ratolest Brno. Čtvrtým rokem realizuje pro-
bační program Změnit směr, který se zaměřuje na práci s mladými 
lidmi ve věku od 15 do 18 let, kteří spáchali trestný čin.

gistrátu města Brna.
V současné době rozšiřuje Ra-
tolest Brno svou nabídku pre-
ventivních služeb také o nový 
projekt Křižovatka, který bude 
pracovat s podobnou cílovou 
skupinou. Na rozdíl od programu 
Změnit směr bude Křižovatka více 

vycházet z potřeb samotných klien-
tů, v rámci individuálního přístupu 
se tak bude možné více věnovat 
také souvisejícím problémům, např. 
v rámci rodiny, školy nebo pomoci 
klientovi s uplatněním na trhu práce.
Více informací najdete také na: 
www.ratolest.cz/zmenit-smer

Kontakt:
PhDr. Pavel Řezáč
psycholog, vedoucí preventivních 
programů o. s. Ratolest Brno
pavel.rezac@ratolest.cz
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Inzerce

BRNO Starý Lískovec, Jemelkova 42
veterinární klinika

provozující veterinární praxi již od roku 1996

Proč právě k nám ?
• Kompletní veterinární péče na jednom místě  

(od prevence po komplikované operace)
• Zkušený tým veterinárních lékařů a sester
• Návštěva bez čekání při objednání předem  

na dohodnutý čas
• Otevřeno 12 hodin denně + pohotovost
• Věrnostní program pro stálé klienty

telefon: 547 242 126, 606 513 925
e-mail: recepce@veterinabrno.cz
www.veterinabrno.cz

Od 1. Listopadu pro vás rozšiřuje ordinační dobu:

Po–Pá 8.00   až   20.00 
So 9.00   až   11.00 

POHOTOVOST  na telefonu 606 513 925
denně  8.00–22.00

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

www.mandlovani.wz.cz

NÁKLADNÍ TAXI
levně a rychle

mobil: 775 578 230
e-mail: mixcar@seznam.cz

 Pronajmu garáž na ulici Příčky. Tel. 603487713, 543212565.

 Vyměním OB 3+1 s lodžií, po renov.,  v sídlišti 7 min od hl. nádraží, za 
OB 1+kk ve St. Lískovci, bez odstupného. Prosím SMS 732183922

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

 Mladá doktorka hledá byt 1+kk a 2+kk v Bohunicích, Starém a No-
vém Lískovci z důvodů stěhování se za prací. Financování Hotovost. 
773349381, lucie.bytecek@seznam.cz

 Koupím byt 2+kk v Lískovci, Bohunice. Tel.775214919, hotově.

 Rychlá půjčka 5–10 tis. bez poplatku předem, bez volání na drahá 
čísla. Tel: 608 282 608.

 Prodám domek u Ivančic po část.GO, zahrada. Ihned k nastěhování. 
777882963

 Doktor koupí byt za hotové i zadlužený. Tel: 720 551 215.

 Nově otevřená veterinární ordinace na Mikuláškově náměstí 16.
MVDr. Renáta Novotná (Vondrová), 721 777 999,  
www.veterina-liskovec.cz

 Koupím byt v OV 2+kk v této lokalitě, nejlépe Mikuláš.nám. 
Tel. 530 343 541, 18–20h.

 VIOLA ZAHRADY. Návrhy 
a realizace zahrad, poraden-
ství, údržba. Věra Vojáčková, 
www.zahradyviola.cz,  
T: 607 644 474,  
e-mail:info@zahradyviola.cz

 TJ Sport – cvičení na ZŠ Labská. Cvičební hodiny – úterý, čtvrtek 
20–21 h. Cena: vstup 10x400 Kč, 20x700 Kč. Formy – pilates, 
aerobic, step. www.sportbohunice.webnode.cz

 Dne 28. 11. 2011 od 9.00 do 16.30h. zahájen prodej vánočních 
stromků na DTJ Klobásova 34

 Nabízím výměnu bytu: mám OB 3+1 plast.okna, zateplen atd. Hledám 
byt do privat. Dohoda. st.liskovec.byt@seznam.cz nebo 777507090. 
Nejsem RK.
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Veterinární ordinace 
Mikuláškovo náměstí 2, Brno-Starý Lískovec 

je stále v provozu.

Na návštěvu Vás zve MVDr. Simona Lorencová. 
Tel.: 547 212 303, 733 198 500.

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS 
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746, 777 151 205, info@balkony.cz

Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Tel. 543 212 520

PO, ÚT, ČT, PÁ:
9.30–12.00/13.00–17.30

ST:  13.00–17.30

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

Restaurace Veteran car
v novém

Nový interiér – nové speciality

Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 547 21 14 20, 724 959 838  

www.veteran-car.cz

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

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

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY
Čištění 

koberců, sedaček 
a čalouněných povrchů

Koberec = od 13 Kč/m2

Sedací souprava – jedno sed. = 90 Kč
Konečná cena se určuje dle stavu 

a míry znečištění

Tel: 775 242 041

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
VOZIDEL ZDARMA
–	Akce	bezplatný	odtah	likvidovaného	vozu
–	VÝKUP	vybraných	vozidel	k	likvidaci	nad	r.	v.	2000
–	prodej	použitých	náhradních	dílů	na	vozy:
	 škoda,	renault,	fiat,	opel,	i	jiné	r.	v.	1990–2002

tel.: 774 493 083	Moravany	u	Brna,	fa.	Ing.	Spěšná
www.ekologickalikvidaceautovraku.cz

 
MÁTE  PROBLÉMY 
SE  SPLÁCENÍM  DLUHŮ?

Zařídíme vše od schválení, až po ukončení. Výhoda pro Vás: naše odměna je ve splátkách oddlužení.
Konzultace zdarma tel:  541 236 011

 Využijte možnosti insolvenčního zákona

Soudní rozhodnutí o oddlužení
zastaví vymáhání, soudy, exekuce 
a rozloží splátky na 5 let

70 %SNÍŽÍ DLUHY 
AŽ O

Multirent_20519_inzerce_95x83.indd   1 13.9.2011   15:24:17

EDUCAnet – Střední odborná škola a gymnázium Brno, o.p.s.

Obory: gymnázium a informační technologie
Notebook jako výuková pomůcka
Nadstandardní využívání PC
Wifi v budově školy

člen sítě soukromých středních škol

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Žabovřesky,
Bohunice, Starý Lískovec

Útěchov

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.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

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

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

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
restaurace 

podskalní mlýn
1 km za Ostopovicemi

teplá kuchyně, otevřeno denně

POLEDNÍ MENU – 
výběr ze 7 jídel

možnost uspořádání  
oslav a večírků

www.podskalnimlyn.cz 
tel. 602 770 262

Autonova Brno, spol. s r.o., Váš servisní partner Volkswagen
Masná 418/20, tel.: 543 424 211, e-mail: servis@autonova.cz, www.autonova.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 4 let.
Představujeme Vám aktuální zimní nabídku Originálních dílů Volkswagen® a Economy dílů pro vozy starší 4 let, 
které jsou k dostání v našem autorizovaném servisu nyní za velmi výhodné ceny. Nabídka platí do 31. 12. 2011!

Když máte
        zimu rádi.

Více na www.vanocnicirkus.cz Máme
peníze pro 
každého.

220,-
Iva Bittová, Lenka Dusilová, Michael Burian
Václav Koubek, Chris Sadler,  Bílé divadlo
Taverna,  Valašské peklo a mnoho dalšího

Iva Bittová, Lenka Dusilová, Michael Burian
Václav Koubek, Chris Sadler,  Bílé divadlo
Taverna,  Valašské peklo a mnoho dalšího

10. 12.
od 13:00
10. 12.
od 13:00


