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Vážení spoluobčané,

léto uteklo jako voda, a to doslova. 
Moc hezkého počasí jsme si tentokrát 
neužili, ale na druhou stranu nám pří-
roda nenachystala zásadní překvapení 
v podobě povodní a dalších nepříjem-
ností. Že je léto nejrychleji plynoucím 
obdobím, to je známá pravda. Jsou 
dovolené, prázdniny, veskrze příjemný 
čas. A ten letí rychle. 

Po časech letních přichází podzim, 
a s ním nový školní rok. Významný 
přelom znamená tento den zejména 
pro nové prvňáčky. Ti vykročili na 
dlouhou a trnitou cestu za vzděláním, 
která bude vyžadovat hodně trpělivosti 
od žáků, rodičů i pedagogů. Těm všem 
přeji do nadcházejících školních let ten 
nejlepší možný vstup.

Se začátkem školního roku a koncem 
dovolených se opět přihlásil palčivý 
problém s parkováním. V létě byla 
situace snesitelná, půl městské části 
bylo na cestách, ale nyní jsou opět 
parkoviště plná a parkování se stává 
obtížně řešitelným problémem. O to 
více mne překvapil názor některých 
opozičních zastupitelů, kteří se na 
poslední schůzi vyjádřili proti budování 
nových parkovacích ploch. Ponechme 
stranou, že titíž zastupitelé měli řešení 
tohoto problému jako jeden z bodů 
volebního programu přesně před rokem. 

Samozřejmě si uvědomuji, že zeleně 
v naší čtvrti si musíme vážit, a snad 
to i dokazujeme. Jsou však dle mého 
názoru místa, kde ona zeleň je v ka-
tastrofálním, či spíše nulovém stavu, 
a kde ani není naděje, že by to někdy 
mohlo být lepší. Namátkou jmenujme 
například zanedbanou bikrosovou 
dráhu na Kyjevské. Nechápu, proč by 
tam nemohlo vyrůst několik zoufale 
potřebných parkovacích míst. 

Přeji vám všem co nejpohodovější 
vstup do nového školního roku a krásné 
babí léto, které nám snad vynahradí 
to, co léto klasické letos nepřines-
lo. Užívejme sluníčka, dokud to jde, 
a věřme, že podzimní plískanice jsou 
ještě daleko.

Zároveň si dovoluji všechny pozvat 
na jednu z již tradičních podzimních 
akcí – Den radnice, při kterém si jistě 
užijeme spoustu zábavy a sportu.

Váš starosta
Vladan Krásný

Zápisník starosty

Uzávěrka příštího čísla je 12. 10. 2011

Jako každé září, i letos přišel po prázdninách první školní den. Při 
té příležitosti navštívili starosta Vladan Krásný a místostarosta Jiří 
Dvořáček všechny lískovecké školy, aby popřáli zejména novým 
prvňáčkům hodně štěstí na začátku náročné cesty za vzděláním.

Školní rok začíná

Na základě pozvání ředitelů škol ZŠ Boso-
nožská a ZŠ Labská jsem měl možnost 1. 
září prožít zahájení školního roku společně 
s žáky těchto škol. 5. září tento akt proběhl 
také v ZŠ Elišky Přemyslovny. Při této 
příležitosti jsem se zúčastnil vzácné chvíle, 
kdy poprvé do těchto škol přivedli rodiče 
své malé děti, prvňáčky. To, že se jedná 
skutečně o výjimečný okamžik, potvrzuje 
i fakt, že mnohdy tyto malé děti nedoprovázeli 
pouze rodiče, ale také prarodiče a další 
členové rodiny. Z nás starších si první den 
ve škole vybaví jen málokdo, přesto je to ale 
okamžik, který zásadně mění život malého 
dítěte. Z malého človíčka, který se ještě 
před nějakým časem učil prvním krůčkům, 
prvním slovům a základním dovednostem, 
který si do této osudné chvíle jen hrál, se 
prakticky přes noc stává školák, který musí 
zvládnout daleko větší nároky a plnit složitější 
úkoly. Od této chvíle bude dnes a denně 
plnit téměř čistý list svého života různými 
novými dovednostmi a vědomostmi. Je toho 
hodně, co se bude muset ve svém životě 
naučit, než z něho bude hotový, dospělý 
a všestranně na život připravený člověk, ale 
tu dlouhou cestu za poznáním začal právě 

toho 1. září LP 2011. Při této cestě nastu-
puje do popředí nezastupitelná role rodičů, 
pedagogů a vychovatelů a v neposlední řadě 
nás všech ostatních, kteří tvoříme tzv. okolí, 
ve kterém to které dítě vyrůstá. 
V prvé řadě bych se chtěl zastavit u rodičů. 
V rodině takového prvňáčka nastává také 
veliká změna. Již to není pouze o tom zavést 
dítě ráno do školky a odpoledne domů. Dnes 
již máte doma školáka, který musí zvládat 
první každodenní povinnosti, u kterých se 
mnohdy zapotí nejen on, ale také jeho rodiče. 
Buďte proto ke svým prvňáčkům shovívaví, 
buďte trpěliví a pomáhejte jim ve všem, co 
se jim zdá být dnes těžké a nepřekonatelné. 
Učte je mít rádi školu a učte je milovat tu 
skutečnost, že se mohou každý den něco 
nového naučit. Snažte se ve svých dětech 
vypěstovat touhu po vědění a poznávání 
všeho nového a pro život užitečného. 
Nezatěžujte je příliš, aby jim to nadšení, 
se kterým šly toho 1. září poprvé do školy, 
vydrželo co nejdéle.
Na vás na pedagogy a vychovatele je 
položeno také těžké břímě odpovědnosti 
za všechny děti, které vám byly svěřeny. 
Přeji vám hodně síly a trpělivosti tento 

nelehký úkol nést s velkou odpovědností 
a láskou ke svému učitelskému povolání. 
Věřím, že pro mnohé z vás není “kantořina“ 
jen obyčejné zaměstnání, ale že je to pro 
vás skutečně osudové povolání na celý 
život. Máte můj velký obdiv, že jste se pro 
tuto profesi rozhodli. Přeji vám v novém 
školním roce hodně úspěchů a hodně 
radosti z každého dne, kdy můžete pře-
dávat své zkušenosti a znalosti druhým. 
Buďte pro své žáky životním vzorem, 
nevyčerpatelnou studnicí moudrosti, ze 
které budou moci pít plnými doušky po 
celou dobu školní docházky.
A v neposlední řadě se obracím na nás 
všechny ostatní, kteří tvoříme okolí, ve 
kterém děti vyrůstají. Chovejme se vždy 
tak, aby si z nás mohli ti mladší vzít dobrý 
příklad. Buďme vždy těmi, kteří budou svým 
chováním a jednáním pomáhat dětem 
v našem okolí pěstovat správné návyky, 
aby pak, až jednou budou dospělými, byly 
dobrými občany naší společnosti.
A vám všem žákům přeji v nové školním 
roce mnoho úspěchů. Ničeho se nebojte, 
protože budete-li se upřímně snažit o cokoli, 
co je dobré, vaše snaha jistě dojde k vyty-
čenému cíli. Na závěr bych se s vámi chtěl 
rozloučit slovy písně známého a dnes již 
zesnulého zpěváka Waldemara Matušky:
 Nesmíš být nikdy líný, 
 nesmíš se práce bát,
 jen se snaž jak nejlíp to znáš,
 co děláš, to dělej rád. 

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta

Poprvé do  
školy – poprvé 
do knihovny

I letos na začátku školního roku oslovuje 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny 
prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem 
„Poprvé do školy - poprvé do knihovny“. 
Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se 
rozhodla spojit se slavnostním vstupem 
do knihovny. Formou zábavných pořadů, 
divadelních vystoupení, výtvarných dílen, 
soutěží a dalších aktivit chce vytvořit 
pevnou vazbu začínajících čtenářů ke 
knihám a čtení. 
A co pro ně připravila v letošním roce?
V období od 1. září do 9. října 2011 mohou 
prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se 
do knihovny zdarma.
Soutěž „Kam chodí táta a máma do práce?“ 
určenou pro čtenáře KJM ve věku od 6 
do 10 let. Soutěž trvá od 1. září do 23. 
října 2011. Soutěžní listy najdete na všech 
provozech KJM.
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře 
knih a čtenáře knihovny na pobočce KJM 
v městské části Brno-Starý Lískovec, 
Kurská 1 ve čtvrtek 6. října 2011. 
Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomo-
ravského kraje Mgr. Michala Haška, primátora 
statutárního města Brna Romana Onderky, MBA 
a za podpory městských částí, ve kterých se 
koná slavnostní pasování.

Starolískovecké INLINE 2011
Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník  závodů  
na kolečkových bruslích „Starolískovecké inline“.
Akci pořádá v rámci „Dne radnice“ Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, 
organizátorem závodu je sportovní klub SK Špilberk. Koná se v sobotu 1. října 
od 13 hodin. Pro závodníky jsou připraveny kratší a delší tratě od 0,5 km až po  
2 km, stejně jako sprinty na 100 m, inline soutěž maminek a tatínků s vozíky 
nebo kočárky a štafety rodičů s dětmi. Start, registrace závodníků a doprovodný 
program je situován na ulici Bosonožská (vícegaenerační hřiště)
Vítězové obdrží diplomy, poháry a věcné ceny, všichni účastníci pak získají 
pamětní inline medaili. 
Sportovní klub SK Špilberk Brno se již delší dobu zabývá pořádáním projektů 
v oblasti sportu a zdraví. Vedle Veletržního běhu Brnem pořádá také Brno Inline 
Grand Prix – závody na inline bruslích pro mládež a dospělé  včetně  mezinárodního 
Mistrovství ČR v Inline půlmaratonu na brněnském výstavišti. 
Nezapomeňte v sobotu 1. října vytáhnout kolečkové brusle, nabrat rychlost do koleček 
a přijít si zasoutěžit a pobavit se s přáteli.  Více informací na: www.skspilberk.cz

Milan Krška, ředitel závodu
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Živý Lískovec 2011

Říká se, do třetice všeho dobrého… Proto jsme se na letošní ročník 
snažili připravit co nejlépe. Po dlouhých měsících příprav, kdy se 
ladí podrobnosti typu „zda kapela přijede“, oslovují se sponzoři 
a podobně, přišlo posledních hektických 14 dní, které byly vyplněny 
finálními přípravami od reklamní kampaně přes nákupy až po realizaci.

A tak jsme se sešli v pátek 3. 9., 
kdy přímo na místě konání festivalu 
započaly první přípravy – výstavba 
zázemí, instalace elektriky, stavba 
oplocení a toalet. Počasí v pátek 
přálo, a tak se přípravy příjemně 
přelily do večerního posezení a la-
dění celého sobotního programu. 
Sobotní ráno potvrdilo, že předpo-
věď o teplém konci léta pro tentokrát 
nelhala a my se mohli pustit do 
posledních příprav soutěží a her, 
občerstvení a doprovodných aktivit. 
Ve 14 hodin jsme otevřeli areál 
a dlužno dodat, že skoro do tmy 
stála u pokladny fronta, která se 
průběžně přelévala dovnitř areá-
lu. Začátek hudebního programu 
obstarala mladá kapela Bujabé-
za, následována folkovou kapelou 
Madalen. Po ní přišel na podium 

Přístav, tedy kapela. Místní rodá-
ci předali štafetový kolík skupině 
Jablkoň, která rozehřála diváky 
pro největší jména celého večera.
V 19 hodin přišla na podium Věra 
Martinová a diváci si nakonec 
vymohli i přídavek Batallion. Ná-
sledovali Greenhorns s Honzou 
Vyčítalem, kteří velkou část publika 
rozezpívali známými hity. Mnozí 
z nás je zpívají u táboráků. Na 
závěr už nepřišel nikdo jiný než 
František Nedvěd a jeho kapela. 
Mimo novinky zahrál i několik pís-
niček, kterým sluší snad jen slovo 
evergreen. 
Mimo hudební program se mohly ne-
jen děti vyřádit a užít si doprovodný 
program. Soutěže a hry, malování, 
skákací hrad, trampolínu, parní vlá-
ček, šlapadla, koně nebo se nechat 

Dětský tábor Brněnka

Nezisková organizace DT Brněn-
ka o.s., sídlící ve Starém Lískovci, 
pořádá každoročně dětský tábor 
v Orlických horách. Nejinak tomu 
bylo i o letošních prázdninách.
Chlapci a děvčata ze Starého Lís-
kovce, Brna  a okolí se nemohli 
dočkat vytouženého odjezdu. Proč? 
Protože tábor se nesl v duchu 
bradavické školy čar a kouzel. 
Už jenom to vědomí, že existuje 
nástupiště 9 ¾, nedalo mnoha 
účastníkům spát.
Cesta kouzelným vlakem uběhla 
velmi rychle. Po slavnostním ce-
remoniálu – zařazení studentů do 
čtyř kolejí nastaly všem přítomným 
nezapomenutelné okamžiky. Kde 
jinde než v kouzelných Bradavicích 
museli studenti čelit mnoha zá-
ludným nástrahám ze stran černé 
magie. Úkoly nebyly vůbec jedno-
duché. Po vzoru Harryho Pottera 
musely děti najít a zničit kámen 
mudrců, zabít zlého a krutého ba-
ziliška, poradit si s mnoha dalšími 
kouzly, které na studenty přichystal 

ten, jehož jméno se nesmí vyslovit, 
Voldemord – pán zla.
Nechyběl ani famfrpálový turnaj, 
který si nenechal ujít jeden z nej-
slavnějších kouzelníků, sám Albus 
Brumbál. 
Studenti bradavické školy si v srpnu 
prožili kouzelné Vánoce, předali 
si drobné dárečky, bříška si napl-
nili tradičním vánočním pokrmem 
a cukrovím. 
Jaký by to byl pobyt v kouzelnické 
škole, kdyby tam nebyl Harry Pot-
ter? Přijel potěšit svou přítomností 
všechny zúčastněné.
Konec školního roku proběhl velmi 
dramaticky. Souboj mezi kolejemi 
o ohnivý pohár byl vyvrcholením 
celého pobytu. A kdo vyhrál? Pře-
ce Nebelvír! I když vítěz může být 
jen jeden, přesto si myslím, že 
všichni studenti bradavické školy 
čar a kouzel prokázali hodně umu, 
statečnosti a přemýšlení a boj proti 
černé magii zvládli na výbornou.

Mgr. et Mgr. Musilová Jitka

instruovat u dobrovolných hasičů.
Díky všem, kteří se na celém fes-
tivalu podíleli: skauti a skautky ze 
střediska ve Starém Lískovci, farnost 
u kostela sv. Jana Nepomuckého,  
CVČ pobočka Kosmonautů, dob-
rovolní hasiči a mnozí další.
Díky za Vaši účast, připomínky, 
pochvalu i kritiku. Pokusíme se do 
příštího roku zlepšit mnohé podněty 
tak, abychom si mohli říci: do třetice 
všeho dobrého, ale počtvrté ještě 
trošku líp.

Brzy již budete moci na webu www.
zivyliskovec.eu shlédnout fotografie 
z celého festivalu.
Závěrem si dovoluji připojit omluvu 
za pozdější závěr festivalu, kte-
rý byl způsobený delším hraním 
jednotlivých kapel než bylo dáno 
v harmonogramu. I toto pro příští 
rok zlepšíme tak, aby byl do dva-
advacáté hodiny festival u konce.

David Kolínek
Živý Lískovec, o.s.

Starolískovecké
vinobraní

K 85. výročí vysvěcení chrámu
sv. Jana Nepomuckého

Program
Sobota 1. října

19:00 Zahájení zábavy
19:30 Příchod královské 

družiny

Neděle 2. října

9:30 Slavnostní mše svatá
celebruje:
P. ThLic. Václav Slouk

Zvou: Orel jednota Brno-Starý Lískovec, farnost sv. Jana Nepomuckého, Magistrát města 
Brna, ÚMČ Brno-Starý Lískovec

20:30 Moravská beseda stárků 
a tanečního kroužku dětí

22:30 Soutěž v natahování 
koštýřem

00:00 Tombola
02:00 Ukončení zábavy

Orlovna Bosonohy - Pražská 55

Chrám sv. Jana Nepomuckého 
ve Starém Lískovci

K poslechu a tanci hrají:
Cimbálová muzika Pentla z Boršic a 
Slovácká dechová hudba Vnorovjané

Předprodej vstupenek: Sokolovna, Máchalova 3, St. Lískovec v pátek 30. 9., 18:00-19:00

15:00 Odpolední program
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ZŠ Labská bilancuje

Již tradičně na počátku září in-
formujeme veřejnost o tom, co 
všechno nového jsme připravili 
pro naše žáky.
O prázdninách na škole proběhly 
opravy sociálních zařízení na re-
spiriích A1, B1 a u školní jídelny 
z mimořádných prostředků ÚMČ. 
Dále probíhalo malování části tříd, 
práce podlahářské, elektrikářské, 
zámečnické apod.
Velká pozornost byla věnována 
rozvodu Internetu a vybavování 
nových učeben anglického jazyka.
Další vybavování školy bude probíhat 
postupně v rámci různých projektů 
ESF, což umožní modernizaci výuky 
a její činnostní pojetí.
Co škola nabízí pro nový školní rok?
Mimo běžné výuky to bude přede-
vším individualizace výuky v řadě 
předmětů (malé počty žáků, dělení 
tříd). Na škole bude pracovat asi 20 

zájmových kroužků, jejichž nabídku 
lze najít na webových stránkách 
školy.
Žáci s vývojovými poruchami učení 
budou moci navštěvovat speciální 
výuku českého jazyka od 3. ročníku, 
logopedie od 1. ročníku.
Profilací školy je výuka plavání, a to 
od 2. pololetí v 1. třídách a celo-
ročně ve 2.–9. třídách. 
Oblíbená je též výuka bruslení 
v 1.–3. třídách.
Samozřejmostí se stala výuka Aj od 
1. třídy. Pro veřejnost připravujeme 
prohlídku specializovaných uče-
ben naší školy, včetně ukázkových 
hodin. 
O průběhu realizace jednotlivých 
projektů a jejich přínosu budete 
průběžně informováni v následují-
cích číslech těchto novin.

Lubomír Strnad, ředitel školy

Projekty na ZŠ Bosonožská

Co je nového na ZŠ Labská?

Opět jsme se sešli po prázdninách, 
abychom připravili naši školu a třídy 
pro děti, které se budou zase k nám 
vracet a také pro děti nové, přijaté 
do naší mateřské školy.
V našich vzpomínkách se vracíme 
k ukončenému školnímu roku 2010-
2011 obzvláště k měsíci červnu, kdy 
jedna akce střídala druhou a bylo 
pěkně veselo.
Výlet na hrad Veveří, tradiční a pro 
děti i rodiče poutavá oslava Dne 
dětí. Velkým překvapením však pro 
nás všechny, děti i pedagogy, bylo 
závěrečné rozloučení s předškoláky.
Pedagogický sbor spolu s paní ředi-
telkou ocenil nadšení a elán s jakým 
rodiče předškoláků uspořádali svým 
dětem úžasné odpoledne. Zajistili 
dětem živou hudbu se zpěvačkou, 
vypouštění balónků s přáním, upekli 
velký dort ve tvaru školní tašky, za-
jistili občerstvení a velmi pěkně se 
rozloučili se všemi zaměstnanci naší 
mateřské školy, kterým poděkovali za 
péči, starost i vzdělávání svých dětí.
Pod rukama šikovných maminek 

se děti na školní zahradě měnily 
v roztomilá pomalovaná stvoření 
s  velmi efektními účesy. Zkrátka, 
byl to den, na který se hned tak 
nezapomene.
Závěr školního roku byl ve zname-
ní příprav na ozdravný pobyt dětí 
a rodičů do Chorvatska. Cesta za 
mořem, na ostrov Hvar za mořskými 
živočichy, krásnou přírodou, vyprá-
věním starého námořníka o pokladu 
na ostrově. Výtvarné tvoření, sou-
těže, vycházky, spousta nových 
písní s novými kamarády i kamarády 
ze školky poskytla dětem mnoho 
nových a zajímavých zážitků.
Dle ohlasu rodičů byli velmi spoko-
jeni nejen s celkovým pobytem, ale 
ocenili možnost využít pro sebe vol-
no k relaxaci, zatím co o jejich děti 
bylo postaráno v „Mořské školičce“.
Jak jsem napsala již v úvodu, červen 
byl na Mateřské škole Labská plný 
překvapení a radosti ze společných 
zážitků.

Irena Andrlíková
učitelka MŠ Labská 7

Také ve školním roce 2011/2012 
počítá naše škola s realizací řady 
projektů.
Kolektiv pedagogů dokončí v červnu 
2012 aktivity projektu „Multimedia 
ve výuce na základní škole“, kte-
rý je financován z prostředků EU 
a škola díky němu získala přes 3 
miliony korun. Úspěšně probíhá od 
roku 2010 a jeho hlavním cílem je 
vytvoření multimediálních výukových 
materiálů a vybavení školy výpočetní 
a didaktickou technikou pro realizaci 
moderních metod výuky. 
Dalším projektem, jehož uskutečně-
ní je podpořeno částkou 1,7 milionu 
korun z prostředků EU – Peníze 
školám, je v současné době zaháje-
ný více než dvouletý projekt „Zkva-
litnění výuky na ZŠ Bosonožská“. 
Ten podporuje realizaci školního 
vzdělávacího programu především 
v oblasti zavádění inovativních forem 
a metod výuky s pozitivním dopa-
dem na prohlubování a osvojování 
klíčových kompetencí žáků. K jeho 
základním aktivitám patří tvorba 
a ověřování metodických pomůcek 
a další vzdělávání pedagogů školy.
Škola dále připravuje pro své žáky 
regionální projekt „Bezpečný Lísko-
vec“. Je to preventivně zaměřený 
program, jehož vzájemně provázané 
aktivity vedou žáky k poznávání 
úlohy záchranného integrovaného 
systému v obci a také ke zkvalitnění 

sociálního klimatu školy. Hlavním 
cílem je však vytváření pozitivního 
vztahu žáků k místu, ve kterém žijí. 
Projekt je založen na kooperaci 
s Městskou policií (revír Starý Lís-
kovec), místním hasičským sborem, 
stanicí rychlé záchranné pomoci, 
obecním úřadem, dvěma brněn-
skými středními školami a místní 
pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. 
Věříme, že s přispěním tohoto pro-
jektu povedeme žáky k minimalizaci 
vandalismu, tedy problému, který 
naši městskou část trápí.
Vedle těchto vlastních projektových 
aktivit se škola účastní projektů 
partnerských institucí. Spolupracuje 
s Jazykovou školou Lingua Centrum 
H. E., která bude poskytovat osmi 
našim učitelům jazykové vzdělávání 
projektem „Nové jazykové meto-
dologie směrem k profesionalitě“.
Pro žáky 9. ročníku připravila SOŠ 
a SOU obchodu a služeb Brno, 
Charbulova 106 projekt „Dámy 
a pánové, život začíná…“. Naši žáci 
se do něj zapojili již před hlavními 
prázdninami a tak získávají činnost-
ním učením poznatky důležité pro 
volbu své profesní cesty.
Škola výhledově plánuje projektovou 
spolupráci se Střední odbornou 
školou ochrany osob a majetku 
Brno – Nový Lískovec, s Fakultní 
nemocnicí u sv. Anny na projektu 
HOBIT.

Zahájení nového školního roku 
na ZŠ Labská

1. září 2011 proběhlo na naší ZŠ 
slavnostní zahájení nového škol-
ního roku.
Již tradičně se naši prvňáčkové se-
tkali se svými novými pí. učitelkami 
v átriu školy. 
Žáčky, jejich rodiče a rodinné 
příslušníky přivítal nejen ředitel 
školy, ale i představitelé MČ Sta-
rý Lískovec pan starosta Vladan 
Krásný a pan místostarosta Mgr. 
Jiří Dvořáček.
Všichni jim popřáli hodně úspěchů 
a hodně radosti ve školní práci. 
Nejvíce prvňáčkové pookřáli při 

kulturním vystoupení jejich starších 
spolužáků, kteří jim zarecitovali 
a zazpívali o tom, co je všechno 
ve škole čeká.
Potom se prvňáčkové již přesunuli 
do vyzdobených tříd, kde na ně če-
kaly první učebnice a školní potřeby.
Ostatní žáci vyslechli prostřed-
nictvím školního rozhlasu nejen 
přivítání, ale i několik rad a infor-
mací opět od představitelů obce 
a ředitele školy.
A škola začala...

Lubomír Strnad
ředitel školy
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Z naší farnosti

Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jana Nepomuckého, Brno - Lís-
kovec leží na jihozápadním okraji 
města Brna. Patří do děkanství br-
něnského a zahrnuje dvě městské 
části: Starý Lískovec a Bohunice. 
Jsou to původně vesnice, které 
byly teprve v roce 1919 připojeny 
k městu Brnu.

Historie Bohunic
První zmínka o Bohunicích je ze 
září 1237, kdy patřily premonstrát-
skému klášteru v Zábrdovicích. 
Přifařeny byly ke kostelu P. Marie 
na Starém Brně a když 15. květ-
na 1323 založila Eliška Rejčka 
u kostela P. Marie na Starém Brně 
klášter cisterciaček, byli poddaní 
z Bohunic přiděleni k starobrněn-
ské faře u sv. Václava. 
Ve 14. století měli ve vsi značné 
plochy půdy brněnští měšťané 
a posléze se celé Bohunice staly 
majetkem zámožného patricije Bohu-
še z Tišnova. Ten je roku 1376 vložil 
do zemských desek svatopetrské 
kapitule, které patřily až do zrušení 
poddanství v roce 1848.
Kaple sv. Cyrila a Metoděje byla 
vystavěna r. 1871 a 7. července 
1872 byla odevzdána svému účelu: 
k pobožnostem a křesťanskému vyu-
čování. 4. října 1880 bylo povoleno 
posvětit kapli obřadem pro kostely, 
aby se tam mohla sloužit mše svatá.
Děti chodily dlouhou dobu do školy 
v Lískovci, od roku 1884 pak byla 
pro ně otevřena škola v Bohunicích.
Obec se začala rychle rozrůstat 
zejména od posledního desetiletí 
19. století. Roku 1910 měla 180 
domů a 1436 obyvatel. V původně 
zemědělské vsi převažovalo stále 
víc nezemědělské obyvatelstvo, 
které nacházelo uplatnění především 
v brněnském průmyslu.

Historie Lískovce
Lískovec, jako zeměpanská ves, 
patřil ke kapli sv. Prokopa na Starém 
Brně, jejíž správcové měli v Lískovci 
dvůr a vykonávali nad ním i duchovní 
správu. Později byla vesnice přifa-
řena ke starobrněnskému kostelu 
sv. Václava. První písemná zmínka 
o Lískovci se dochovala z 3. května 
1314.
V roce 1321 získala kapli sv. Pro-
kopa královna Eliška Rejčka. Roku 
1330 darovala Eliška Rejčka kapli 
s veškerým majetkem klášteru cis-
terciaček na Starém Brně, který 
založila. Tak se dostal i Lískovec do 
vlastnictví kláštera a patřil mu až do 
jeho zrušení roku 1782.
Kaple sv. Jana Nepomuckého byla 

zbudována r. 1857. Škola byla v obci 
zřízena roku 1818 jako jednotřídka. 
Roku 1874 byla rozšířena na dvoj-
třídní, roku 1889 na trojtřídní.
Vesnice byla vždy česká a rozvíjela 
se rovnoměrným tempem až do 20. 
století. V roce 1907 bylo zahájeno 
vyučování ve škole v Novém Lískovci, 
který začal vznikat koncem 19. století 
asi 2 km severně od staré vsi a až 
do roku 1945 byl součástí Lískovce.
Roku 1910 bylo v obci 269 domů 
a 1748 obyvatel. Na počátku 20. 
století si Lískovec ještě udržoval ráz 
zemědělské vesnice. 

Před vznikem farnosti 
V roce 1893 na svátek sv. Jana 
Nepomuckého, kdy se slavilo 500. 
výročí mučednické smrti sv. Jana 
Nepomuckého, byla v Lískovci veliká 
slavnost. Tento den přivedl P. Alois 
Slovák k asistenci při požehnání dva 
jáhny – Františka Saleského Tošnara 
z Bohunic a Františka Xaverského 
Tošnara z Lískovce.
Vůbec první mše sv., která se kdy 
konala v Lískovci, byla primiční P. 
Františka Xaverského Tošnara dne 
13. srpna 1893. Při ní dal P. Alois 
Slovák podnět ke zbudování nového 
chrámu Páně a vybídl občany ke 
sbírce. Této sbírky se ujaly školní 
děti. P. Alois brzy nato zemřel a díla 
se ujal P. Pavel Vlas. V r. 1908 založil 
kostelní jednotu, jejímž předsedou se 
stal pan František Dobšík. Sbírka na 
kostel utěšeně rostla a r. 1912 byly 
zakoupeny pozemky naproti hřbito-
vu ke stavbě kostela. S výstavbou 
se mělo začít na podzim r. 1914. 
Přišla ale I. světová válka se všemi 
důsledky. Přišel nedostatek a hlad, 

Zanedlouho oslaví farnost Brno-Lískovec krásné půlkulaté výročí – 
85 let od posvěcení místního kostela. Je to vhodná doba ponořit se 
trochu do vzpomínek a ještě více do písemných pramenů a zpro-
středkovat vám počátky vzniku farnosti, její historii i současnost. 
A to vše v několika na sebe navazujících článcích.

příspěvky se neplatily a kostelní 
jednota živořila.
Na počátku 20. století stála v Lískovci 
pouze malá kaplička zasvěcená sv. 
Janu Nepomuckému. Nacházela se 
u mostu přes potok asi v místech, 

kde je dnes umístěna barokní 
socha sv. Jana Nepomuckého. 
Kaplička byla malá, čtvercového 
půdorysu asi 6 metrů dlouhá. 
Měla věžičku se zvonem, na který 
zvonil obecní sluha. Konávaly se 
zde májové pobožnosti pod vede-
ním kostelníka. Nynější socha sv. 
Jana stála na protější straně cesty.

Stavba kostela
Na podzim roku 1924 se usnesla 
kapitula augustiniánského kláštera 
vystavět za pomocí farníků nový 
kostel na pozemcích zakoupe-
ných již před válkou. Důvodem 
byly jednak značná vzdálenost 
od dosavadního farního kostela, 
stále se vzmáhající stavební ruch 
a rostoucí počet farníků v těchto 
obcích. Opat a prelát František 
Saleský Bařina s pomocí prokurá-
tora kláštera P. Anselma Matouška 
se v těžké době ujali díla. Plán 

nového chrámu Páně vypracoval 
prof. architektury na Vysoké škole 
technické v Brně Vladimír Fischer.
Na jaře 1925 koncem měsíce 
dubna začal p. stavitel Leopold 
Čupr se stavbou chrámu Páně. 
Věřící z Lískovce i Bohunic přislíbili 
součinnost. Ustanovil se kostelní 
výbor, který měl polovinu členů 
z Lískovce a polovinu z Bohunic. 
Tento se usnesl, že zdarma vykoná 
práce spojené s kopáním písku 
a štěrku a že obojí i se stavebním 
kamenem bezplatně doveze na 
staveniště. Rovněž, že podnikne 
sbírku na vnitřní výzdobu kostela. 
Přes zimu, kdy ustala práce na 
polích, bylo nakopáno a zdarma 
dovezeno 475 povozů písku a štěr-
ku, který daroval pan František 
Dobšík a paní Sedláčková, a 344 

povozů kamene.
Dne 17. května 1925 opat a prelát 
P. Bařina požehnal základní kámen 
s velkou kněžskou asistencí při velké 
návštěvě obecenstva z okolí. Stavba 
chrámu Páně utěšeně vzrůstala 
a začátkem listopadu 1925 se za-
skvěl na dostavěném chrámu kříž, 
který hlásal, že dílo je již dokonáno. 
Veškeré práce (zednické, tesařské, 
sklenářské, klempířské, stolařské, 
natěračské, elektromechanické, 
dlaždičské, řezbářské) a všechen 
stavební materiál, mimo štěrk a písek, 
platil konvent řádu sv. Augustina ze 
Starého Brna. První církevní slav-
nost v novém chrámu se konala 
16. května 1926 ve svátek sv. Jana 
Nepomuckého. Toho dne byly po-
svěceny 4 nové zvony. Největší zvon 
byl pořízen ze sbírek bohunických 
věřících, druhý byl darován stavitelem 
chrámu panem Leopoldem Čuprem, 
třetí byl z leskovecké sbírky a čtvrtý 
byl darem rodiny pana Františka Bez-
děka, předsedy kostelního výboru. 
Zvony byly v početném průvodu, 
obklopeny malými družičkami, vezeny 
na 2 ověnčených vozech z Hraniček 
ke kostelu. Svěcení vykonal opat 
prelát František Saleský Bařina. 
Rektor alumnátu z Brna, dr. Karel 
Skoupý (pozdější brněnský biskup), 
vyložil posluchačům obřad svěcení 
zvonů, jejich úkol a prosil světce, 
jimž jsou zvony zasvěceny, aby byli 
oporou věřícího lidu a vedli jej na-
zpět k pokřesťanštění života. Když 
se pak po 4. hodině zvony poprvé 
rozezvučely, byly posvěceny znova 
– lidskými slzami.
Dne 3. října 1926 brněnský bis-
kup ThDr. Josef Kupka slavnostně 
posvětil nový chrám Páně.

(Výtah z diplomové práce R. Cha-
loupky Vznik a vývoj farnosti z roku 
2004)

Zpracovala 
Magdaléna Dvořáčková
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Tipy na výlet – Moravský Krumlov

Prázdniny jsou sice u kon-
ce, ale výlet do Moravské-
ho Krumlova vřele doporu-
čuji. Městečko Moravský 
Krumlov se nalézá na Jižní 
Moravě, v okrese Znojmo, 
přibližně na půli cesty mezi 
Brnem a krajským městem 
Znojmem. Město leží v kot-
lině obtékané ze tří stran 
řekou Rokytnou. V okolí 
je k vidění hned několik 
překrásných přírodních scenérií 
a kulturních skvostů. My jsme se tam 
tentokrát vydali za Slovanskou Epo-
pejí Alfonse Muchy a na návštěvu 
zámeckého parku. Jeli jsme z Brna 
vlakem v 8.49 hod. Cena jízdenky 
byla 49 Kč. Do Krumlova jsme jeli 
něco přes půl hodiny. Na malebném 
krumlovském nádražíčku na vás 
čeká autobus, který vás odveze až 
na náměstí, odkud je to k zámku 
už jenom kousíček. Celý zámek 
je sice v dost neutěšeném stavu, 
skrývá však jedny z nejkrásnějších 
renesančních arkád.V rytířském sále 
je umístěna Slovanská epopej Al-
fonse Muchy. Je tu k vidění od roku 
1963. V dnešní době se Muchova 
Slovanská Epopej stále náchází na 
zámku, ale po letech nejastností je 
však již téměř jisté, že se celé dílo 
bude stěhovat do Prahy tak, jak 

to bylo autorovým zámě-
rem. Slovanská Epopej je 
cyklus velkoformátových 
dvaceti obrazů, kterými Al-
fons Mucha zachytil dějiny 
Českého a Slovanského 
národa. O vytvoření obrazů 
přemýšlel Alfons Mucha 
již počátkem dvacátého 
století, ale kvůli nedostatku 
pěněz nemohl na obrazech 
pracovat. Po setkání s prů-

myslníkem s Chicaga, Charlesem 
R. Cranem, který nabídl Muchovi 
finanční pomoc, začíná Mucha 
roku 1910 pracovat na Slovanské 
Epopeji. Kromě unikátních maleb 
se v prostorách zámku nachází ještě 
malá expozice věnovaná osobnosti 
středověkého lékaře Paracelsa 
(1493–1541), jenž krátce léčil 
rodinu zdejšího pána. Výstava slo-
vanské epopeje je prodloužena do 
31. 10. 2011!
Krumlovský zámek je obklopený 
rozsáhlým parkem se spoustou 
vzrostlých a vzácných stromů. Stojí 
za to se parkem projít, chvíli posedět 
a zaposlouchat se do zpěvu ptáků. 
Pro vyhladovělé a žíznivé výletníky 
doporučuji restauraci v hotelu pří-
mo na náměstí. Zpátečním vlakem 
v 16.17 jsme se vrátili do Brna.

Taťana Absolínová

Letní prázdniny s Linkou

Prázdniny jsou za námi a s nimi i zážitky 
z letních táborů. Na stanovém táboře 
turistického oddílu Šipky v Meziboří děti 
zažily nejen hru motivovanou osídlováním 
nové planety, ale pochopitelně i noční 
hlídky, služby v kuchyni a třídenní putování.
Na dvou táborech v Bukovině jsme se 
zase vydali po stopách slavných českých 
cestovatelů a hráli si na život starých Keltů, 
prošli jsme lesy Moravského krasu a ob-
jevovali kouzlo krajiny kousek za Brnem. 
Děti, pro které rodiče zvolili variantu přes 
den s kamarády, večer u maminky, s námi 
byly na sedmi příměstských táborech.
Program byl zaměřen na rukodělné aktivity, 

cestování za zvířátky nebo na vlastivědné 
vycházky do okolí Brna. Jeden z příměst-
ských táborů byl připraven pro předškolní 
děti. I ti nejmenší zvládli hry a výlety, jen 
cestou domů někdy usínali v autobuse.
Kromě táborů každý červencový všední 
den patřila dopoledne v Lince naší Školičce 
Kuličce, kde si děti užívaly hry s kamarády, 
hračky a pískoviště na zahradě. Pokud se 
vašim dětem s námi v létě líbilo, přijďte si 
vybrat z nabídky kroužků a dalších aktivit 
nejen pro děti na nový školní rok. Zápis 
na volná místa v kroužcích probíhá celé 
září, je možné se přihlašovat i elektronicky 
z www.luzanky.cz. Těšíme se na vás!

Starolískovecké 

farmářské 
trhy   1. 10. 2011
parkoviště při zastávce Osová (8:00–13:00 hod.)
Brno – Starý Lískovec

Přijďte využít možnost nakoupit 
lokální produkty od farmářů a pěstitelů 

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu
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O stromech a jejich výsadbě
Školní svačinky

Krémový sýr s bylinkami 
Základem dobré svačiny je pečivo 
se sýrem, šunkou a kouskem 
zeleniny.
• 60 g másla
• špetku soli
• 120 g krémového sýra (Luči-

na, Phiadelphia, Buko)
• 2 lžíce mléka
• 2 lžíce nasekaných čerstvých 

bylinek (tymián, pažitka, petr-
želka)

• 2 bagety
• 80g šunky
• 
Máslo utřete se solí a postupně 
přidejte sýr a mléko. Dobře na-
šlehejte. Vmíchejte nasekané 
bylinky a nechte v lednici ztuh-
nout. Bagetu rozkrojte, namažte 
ji pomazánkou a obložte šunkou.

Sendvič s tuňákovou  
pomazánkou 
Spojení tuňáka, krémového sýra 
a vajíček je oblíbené snad na 
celém světě. Udělejte tedy dětem 
do školy „světovou“ svačinu! Tuňá-
kové maso obsahuje vitamíny A, 
B2, B12, D a vitamín B3, který je 
nezbytný pro mozkovou činnost.
• malá plechovka tuňáka v oleji
• 2 lžíce krémového sýra (Luči-

na, Phiadelphia, Buko)
• lžička citronové šťávy
• jarní cibulka
• 1 lžíce nasekané bazalky
• 1 vejce
• sůl
• 4 plátky toastového chleba
• 2 listy salátu
• rajče

Konzervu tuňáka slijte a maso 
smíchejte s krémovým sýrem. 
Přidejte citronovou šťávu, naseka-
nou cibulku a bazalku. Podle chuti 
osolte. Vejce uvařené natvrdo, 
oloupané a vychladlé, nasekejte 
na drobné kostičky a vmíchejte 
do pomazánky. Pomazánku na-
mažte na toastový chléb, přidejte 
list salátu a na plátky nakrájená 
rajčata. Toastový chleba přiklopte 
druhým plátkem a šikmo překrojte.

Gourmet
Na sklonku roku 2010 a v roce letošním 
se ve Starém Lískovci obnovovala výsadba 
stromů, které musely být odstraněny 
z bezpečnostních a zdravotních důvodů. 
Vloni tak zahradnické firmy vysadili více 
jak 30 stromů. Do městské části přibylo 
i dalších  několik stromů, které byly vy-
sázeny v roce letošním.
Co se týče kácení ve městě, tak to zeleň 
miluje téměř každý, ovšem jakmile se 
má vysadit strom nový, tak nejčastější 
věta, kterou slýcháváme je: „Já mám 
zeleň rád, ale někde jinde, ne tady u nás, 
dejte si to někam jinam...“. Mezi námi je 
ještě mnoho občanů, kterým stromy ve 
veřejné zeleni vadí a žádají o jejich skácení 
a ve svém požadavku jsou neústupní. 
Když porovnáme počet žádostí o kácení 
stromů, které k nám od občanů Starého 
Lískovce přijdou s žádostmi o výsadbu 
dřevin nových, je toto procento žádostí 
o nové výsadby naprosto zanedbatelné.
V každém rozhodnutí o povolení ke kácení 
uvádíme adekvátní náhradu za odstraněné 
dřeviny. Samozřejmě nejenom na zákla-
dě povolení ke kácení se vysazují nové 
stromy. V naší městské části každoročně 
doplňujeme nové skupiny, ale i solitérní 
dřeviny. Tyto dřeviny jsou vysazovány do 
míst, kde zeleň chybí, do míst, kde je na 
novou výsadbu dostatek místa. 
V letošním roce se vysázely keře v ulici 
Oderské 3. Jsou to 2 kusy velmi dekora-
tivního muchovníku oválného ́ Helvetica´, 
který potěší nejen podzimní oranžovo-čer-
venou barvou listu, ale také se v tu dobu 
vytvářejí jedlé sladké černomodré malvice, 
které také rádi ozobávají ptáci. Doplní je 
3kusy rozložitého solitérního keře ruje vla-
saté s nápadnými červenými listy a 1 kusu 
zlatého jilmu se zářivě žlutozelenými listy. 
Listy na spodních větvích a uprostřed 
stromu, kam se nedostane slunce, zůstávají 
zelené. Jedná se o kultivar odolný proti 
houbové chorobě grafiosa, která během 
předchozích cca 30 let zničila jilmové 
porosty. Proto díky šlechtitelům lze vracet 
jilmy zpět do výsadeb.Ve Vltavské ulici 13 
bylo vysázeno 35 kusů skalníku ´Coral 
Beauty´,tvořící husté koberce poléhavých 
keřů s jasně červenými plody, které velmi 
chutnají ptákům,také 25 kusů dříšťálu 
Thunbergova a krásně červeno-fialovou 
variantu dříšťálu Thunbergova Atropurpurea 
v počtu 25 kusů. Ve výběhu pro psy v ulici 
Labské byly vysázeny 4 kusy krásných 
soliterních habrů obecných a 4 kusy buku 
lesního„Dawyck Purple“.Ten je velmi zají-
mavý pro své listy, které jsou zabarveny 
do purpurové barvy.
Dřeviny jsou sázeny na základě předcho-
zího prověření inženýrských sítí a s do-
statečnou vzdáleností od budov, doprav-
ních značek, veřejného osvětlení apod. 
Technické mapy slouží jako podklad pro 
umísťování nových výsadeb a zároveň pro 
lepší orientaci v terénu pro firmy, které 
dřeviny přímo sází. Jsme bohužel dost 
limitováni inženýrskými sítěmi, kterými 
je městská část bohatě protknuta.
Umístění dřevin s občany konzultujeme. Při 
výsadbách se chováme jako dobří sousedé 
a dle toho také nové výsadby plánujeme. 

Nehrozí právě vám daňová exekuce??
Uhradili jste do 31. 5. 2011 místní poplatek za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem ve výši 500 Kč na osobu?
Máte uhrazeny všechny nedoplatky z uplynulých let?
Pokud máte trvalý pobyt ve městě Brně a odpověděli jste „NE“ na jednu 
nebo na obě výše položené otázky, pak právě Vám hrozí navýšení nedo-
platku až na trojnásobek a následně exekuce. Náklady exekučního řízení 
jdou k tíži dlužníka a Vám se tak navýší nedoplatek o další částku. Správce 
poplatku vede exekuci na mzdy, sociální dávky, důchody, bankovní účty, 
movité a nemovité věci. 
Chcete-li se vyhnout vymáhacímu řízení, uhraďte bezodkladně nedo-
platky na účet č. 156304/5400, variabilní symbol – Vaše rodné číslo. 
Platit můžete mj. i v hotovosti na pokladně Šumavská 33, 9. patro  
(po, st: 8,00–12.00 a 13.00–17,00; út: 8.00–12.00 a 13.00–14.30, 
čt: 8.00–12.00 a 13.00–14.00, pá: 8.00–12.00). 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku 
za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro

Zároveň jsme si vědomi toho, že ne vždy se 
nové výsadby shledají s kladným názorem 
veřejnosti, je ale třeba brát v potaz, že 
dřeviny jsou nezbytnou součástí městského 
prostředí a funkce, které zeleň v ulicích 
a na veřejných prostranstvích plní, jsou 
nenahraditelné.
Druhová skladba vysazovaných dřevin 
je velmi pestrá, neboť nabídka dřevin 
se stále rozšiřuje a my se snažíme držet 
krok s novými trendy. V realizovaných 
výsadbách zkrášlí ulice Starého Lískovce 
na 27 druhů a kultivarů dřevin.
Ke správnému použití toho či onoho stromu 
je nutné dobře znát nároky jednotlivých 
dřevin a optimální stanoviště, kde dřevina 
může růst. Limitujícím faktorem je přitom 
velikost a tvar dospělého jedince, aby např. 
nedocházelo k chybám z minulosti, kdy si 
lidé vysadili pod okny malé smrčky a za 
20 let se diví, že ze smrku už není ten 
malý stromek, ale 15 metrový strom, který 
v mnoha případech stíní nebo narušuje 
třeba základy domu.
Vyhýbáme se výsadbě stromů a keřů, které 
do města nepatří. Jsou to například dřeviny 
invazivní, to jsou ty, které se samovolně 
rychle šíří a zaplevelují okolí, dřeviny vy-
volávající alergie a dřeviny plodící, jejichž 
plody při opadu lákají hmyz a způsobují 
značné znečištění okolních ploch. Těmto 
dřevinám se při výběru sortimentu snažíme 
vyhnout a nahradit je podobným druhem 
či kultivarem.
Mezi dřeviny, které by ve městě určitě 
chy bět neměly, jsou dřeviny ozdobné 
kvě tem nebo listem, jako např. okrasné 
třešně ( Vltavská 8–6 ), některé druhy hab-
rů,barevné kultivary buků, jilmů a mnoho 
dalších. Především by však neměly chybět 
domácí dlouhověké dřeviny s výrazným 
habitem a texturou koruny, jako jsou např. 
jírovce, lípy, javory.
Mezi trendy, které uplatňujeme pro výsadby 
v naší městské části, patří například malo-
korunní stromy s kulovitou formou koruny,  
různé barevné kultivary nebo stromy s užší 
korunou. Nad mateřskou školkou v ulici 
Bosonožské budou vysázeny dvě borovice 
černé a jeden kus višně pilovité.
Zároveň musím zmínit výsadbu několika 
stovek keřů, které byly v naší městské 

části v poslední době vysázeny. U kři-
žovatky Kosmonautů – Osová bylo vy-
sázeno 100 kusů břečťanu a 60 kusů 
skalníku. V ulici Kosmonautů u domu 
číslo 17 dojde k výsadbě růží  polyantek 
a břečťanu, jako náhrada za vykácené 
nemocné břízy a u domu Kosmonautů 1 
bude vysázeno 22 keřů bíle kvetoucího 
tavolníku. V Bosonožské ulici zazáří svými 
plody 21 kusů hlohyně šarlatové a 21 ks 
pámelníku. V ulici Vltavské dojde v nejbližší 
době k výsadbě 1 kusu smrku omorika, 
záhon prozáří 9 kusů svídy bílé a 21 kusů 
tavolníku. Plochy zeleně doplní i 45 kusů 
půdopokryvného skalníku.V loňském roce 
bylo vysázeno kolem domu v Labské 21 
na 70 kusů keřů skalníku, 25 kusů dříšťálu  
a 25 kusů červeného dříšťálu. Zapojený 
záhon keřů, které tvoří 25 kusů svídy bílé 
a 5 kusů zimostráze doplní v letošním 
roce 17 kusů skalníku, 17 ks břečťanu 
a dva kusy zimostráze. Na prostranství 
před poliklinikou bylo vysázeno 210 kusů  
fialově kvetoucího ořechoplodce, 230 kusů 
skalníku vrbolistého, 156 kusů bíle kvetoucí 
mochny „ Abbotswood“ a 228 kusů moch-
ny křovité „Blink“ s růžovými květy. Byly 
vysazeny 3 kusy višně pilovité a 81 kusů 
mandloně nízké. Svahy pod poliklinikou 
byly osázeny 178 keři růžových růží 
„Heidetraum“, 338 kusy růží „The Fairy“ 
a 167 kusů mnohokvěté růže Rosa bonica. 
Svými květy provoní prostředí také 4 kusy 
kaliny. Zdi na podzim krásně ozdobí čer-
vené listy přísavníku pětiprstého, kterých 
bylo vysázeno 160 kusů. Záhon pokryje 
474 kusů břečťanu. Pergolu nad prodejním 
pultem zastíní hustý porost 8 kusů opletky 
a dvou kusů přísavníku. V severojižní ose 
hlavní promenády vedené mezi poliklinikou 
a obchodním centrem Albert a v linii stro-
mořadí lemující jižní stranu polikliniky byl 
vysazen javor babyka v počtu 10 kusů. Je 
odolný proti solným posypům komunikací, 
umožňuje hnízdění ptactva a poskytuje 
potravu ptactvu.
Ve Starém Lískovci je mnoho krásných, 
zdravých a přirozeně rostlých stromů,které 
si zaslouží povšimnutí i náš obdiv v každém 
ročním období.

Taťana Absolínová, 
komise životního prostředí
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Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů 
a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a měst-
ských částí a na internetové adrese
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hos-
podářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 
1. 9. do 15. 10. 2011 a od 1. 12. 2011 do 15. 1. 2012.
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech
městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. 
Formuláře jsou k dispozici na všech
úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové 
adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením
zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města 
po dobu splácení.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za 
vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek
za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční 
prostředky čerpá žadatel dle konkrétních
účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí 
město výmaz zástavního práva v katastru
nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

účel půjčky lhůta
splatnosti

horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologic-
kého topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého po-
sudku statika

5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, 
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve 
stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě 
nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, 
čerpadlo, rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 50 tis. Kč/byt. jednotku

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. nabízí novou sociální službu

Centrum denních služeb (dále 
jen CDS)
Domov pro seniory Mikuláškovo 
nám., p.o., jehož zřizovatelem je 
Statutární město Brno, poskytuje 
nově i sociální službu ambulantního 
typu, a to Centrum denních služeb. 
Tato sociální služba je určena se-
niorům s fyzickou či psychickou 
nedostatečností, kteří trvale žijí 
v domácím prostředí a pečují o ně 
příbuzní, přátelé či známí. 
Účelem služby je jednak odtížit pe-
čujícím, jednak umožnit seniorovi, 
aby strávil část dne ve společnosti 
svých vrstevníků a současně vyu-
žil jak terapeutické programy při-

pravované pro obyvatele domova 
(nabízíme širokou škálu kulturních 
aktivit, fyzioterapii, canisterapii, 
ergokuchyňku, výlety, vycházky aj.), 
tak možnosti sociálního poradenství, 
ošetřovatelské péče a stravování. 
Kapacita CDS je 6 míst (3 pro uži-
vatele s poklesem fyzických schop-
ností a 3 pro uživatele, kteří trpí 
neurodegenerativním onemocnění 
mozku  - zejména Alzheimerovou 
chorobou, stařeckou demencí). 
Cena za poskytovanou sociální 
službu je stanovena v souladu se 
zákonem o sociálních službách 
a s prováděcím právním předpisem 
(vyhláškou č. 505/2006 Sb.). Její 

konkrétní výše se odvíjí od počtu 
a rozsahu potřebných úkonů péče, 
které jsou u každého zájemce zcela 
individuální. Proto všem, kteří by 
chtěli tuto nově nabízenou sociální 
službu využít, doporučujeme na-
vštívit naše zařízení, kde jim budou 
podány konkrétní informace a umož-
něna prohlídka zařízení (prosíme, 
o domluvení si schůzky předem 
se sociální pracovnicí, abychom si 
pro Vás rezervovali dostatek času). 

Kontakt:  Domov pro seniory Mi-
kuláškovo nám., p.o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno – Starý Lískovec  
Tel: 547 139 300 – infopult, 

547 139 209 (464)– sociální 
pracovnice 
E-mail: mikulaskovodd@centrum.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sery-
nová – sociální pracovnice

RNDr. Mgr. Helena Valkounová, 
ředitelka DSM

Sbírka oblečení a bižuterie
z let 60. a 70. minulého století

Vážení čtenáři starolískoveckého zpravodaje, máte doma nepotřebné 
oblečení či módní doplňky z 60. a 70. let minulého století? 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. se rozhodl navázat na 
úspěšnou výstavu „Němí svědci našeho mládí“ uskutečněnou v prosinci 
loňského roku. Tentokrát se zaměřujeme na módu a módní doplňky. 

Pozvolna soustřeďujeme exponáty a byli bychom rádi, za jakýkoliv 
model z tohoto období. Přinesené exponáty můžete zanechat na 
infopultu nebo u ergoterapeutek domova. Za vše předem děkujeme. 

RNDr. Mgr. Helena Valkounová
ředitelka Domova pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.

Otevírací doba knihovny  
od 1. 9. 2011 opět

pondělí a čtvrtek 8–12, 13–18
středa 13–18

Rodiče prvňáčků mohou využít 
celé září  pro své dítě  registraci 
zdarma.
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20. Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 20. 7. 2011
-  schválila návrh na vyřazení majetku 

ve výši 228.669,00 Kč
-  schválila zajištění úpravy veřejného 

prostranství pozemků v ulici U Poš-
ty proti vandalskému poškozování. 
To spočívá v umístění typizovaného 
mobiliáře – zábradlí SL 730 a ve 
výsadbě 150 ks Stephanandra 
incisa ́ Crispa´ (Korunatka klaná), 
podle předložené cenové nabídky 
ze dne 11.7.2011 (zhotovitel Karel 
Zeman).

- schválila návrh na doplnění 
městského mobiliáře na veřej-
né prostranství u polikliniky ul. 
U Pošty, spočívající v umístění 
3 ks odpadkových košů Radium 
a 5 ks popelníků Valet.

-  schválila zajištění úprav ploch ve-
řejné zeleně, spočívající v umístění 
dvouřadě uspořádaných nášlap-
ných dlaždic, výsadbě dřevin, 
zatravnění, umístění palisádového 
plůtku a lomového kamene, podle 
předložené cenové nabídky ze 
dne 14.7.2011 (zhotovitel Karel 
Zeman).

21. Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 27. 7. 2011
- souhlasila s konáním Marketin-

gové akce společnosti SMART 
Comp. a.s., na p.č. 2274/1 v k.ú. 
Starý Lískovec na parkovišti ul. 
Dunajská proti domu č.o. 37 
o rozloze 40m2, dne 16. srpna 
2011. Na veřejném prostranství 
budou umístěny 2 ks párty stanů 
a skákací hrad.

- vzala na vědomí pořádání kul-
turní akce „Živý Lískovec“ dne 
3. 9. 2011 na zatravněné ploše 
před ZŠ a MŠ El. Přemyslov-
ny a části přilehlého parkoviště 
a schvaluje umístění stánkového 
prodeje s občerstvením na ploše 
cca 60 m2

- souhlasila s pořádáním kulturní 
akce „Farmářské trhy“ dne 10. 9. 
a 1. 10. 2011 na parkovišti při 
zastávce Osová v době od 8.00 
do 13.00 hodin

- schválila konání akce „Modrý 
dětský den“ organizátora Premiera 
production, s.r.o. dne 10. září 
2011 na Vícegeneračním hřišti 
Bosnožská. Součástí akce bude 
hudební produkce, soutěžní akce 
a další atrakce v rámci dětského 
dne

- schválila konání akce „Den rad-
nice“ na veřejných prostranstvích 
přilehlých k ul. Bosonožská 
v termínu 1. října 2011. Souhla-
sí s umístěním stánků lidových 
řemesel a občerstvení, event. 
stánků s dalším sortimentem v této 
lokalitě při příležitosti konání této 
akce. Souhlas s užíváním zeleně 
a Ohlášení užívání veřejného pro-
stranství budou provedeny dle 

skutečnosti
- souhlasila realizací stavebních 

prací „Výměna zábradlí a zaskle-
ní balkonů domu se zvláštním 
určením Kosmonautů 17, Brno-
Starý Lískovec“, s textem výzvy 
k podání nabídky na realizaci a 
s oslovením uchazečů k podání 
cenové nabídky

- souhlasila s firmou HBH Projekt 
spol. s r.o., jako zhotovitelem 
Studie parkovacích stání na ul. 
Labská a Kyjevská v MČ Brno – 
Starý Lískovec v maximální ceně 
díla 27 864,- Kč včetně DPH 
v souladu s cenovou nabídkou

22. Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 17. 8. 2011
- nesouhlasila ve smyslu odst. 6 § 

19 zákona č. 13/1997 Sb. o po-
zemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů s úhradou 
nákladů spojených s odtažením 
vozidla při blokovém čištění ve 
výši 1.920,- Kč občanovi, bytem 
Mikuláškovo nám. 1, Brno

- schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00072, předmět smlou-
vy – úprava veřejného prostranství 
u polikliniky ul. U Pošty proti van-
dalskému poškozování

- schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00073, předmět smlou-
vy – úprava ploch veřejné zeleně, 
spočívající v umístění dvouřadého 
uspořádání nášlapných dlaždic v 
liniích stávajících prošlapů, zatrav-
nění, výsadbě dřevin, umístění 
lomového kamene a palisádového 
plůtku, včetně dodávky materiálu 
a následné péče v době záruky

- nesouhlasila se zrušením ani se 
snížením smluvní pokuty uložené 
společnosti Ager  s.r.o.

- schválila pro doplnění městského 
mobiliáře na veřejné prostranství u 
polikliniky ul. U Pošty, spočívající 
v umístění 3 ks odpadkových košů 
Radium a 5 ks popelníků Valet o 
objemu 1 litru

- souhlasila s úpravu ploch veřej-
né zeleně dle návrhu a schválila 
pro realizaci úprav oslovení firem 
k provedení cenové nabídky

- trvala na znění seznamu neudr-
žovaných místních komunikací 
v zimním období pro MČ Brno 
-Starý Lískovec s následující úpra-
vou - vyjmutí Irkutská 2–8

-  schválila výši ceny nájmu 120,- Kč 
/m2/ rok; souhlasila s uzavřením 
smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem části pozemku p.č. 
2395/3, lokalita ulice Kyjevská

-  schválila uzavření Smluv o zajištění 
reklamní činnosti, předmětem 
těchto smluv je zajištění reklamy a 
propagace zájemce v rámci spole-
čensko-sportovní akce s názvem 
„Den radnice“

- jmenovala na návrh tajemníka 
ÚMČ Brno-Starý Lískovec na 

Střípky z rady

dobu neurčitou do funkce vedoucí 
Odboru finančního ÚMČ Brno- 
Starý Lískovec paní Ing. Hanu 
Šišlákovou, MPA, s účinností od 
1. 10. 2011

- souhlasila s výběrem firmy  Ma-
nagerial Trainings, s.r.o. pro re-
alizaci veřejné zakázky na služby 
„Personální a organizační audit 
Úřadu městské části Brno-Starý 
Lískovec“

-  souhlasila zněním předloženého 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 09 2 500 11 00069 na akci 
rekonstrukce ZŠ Bosonožská

-  souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 
00078 mezi zadavatelem veřejné 
zakázky malého rozsahu na studii 
parkovacích stání na ul. Kyjevská 
p.č. 2395/2 a ul. Labská p. č. 
1684/80

- souhlasila s realizací stavebních 
prací „Dozateplení obvodového 
pláště a rekonstrukce střechy 
domu Kosmonautů 23, Brno-Starý 

Lískovec“ a souhlasila s textem 
výzvy k podání nabídky na realizaci

-  schválila firmu Pam Arch s.r.o. jako 
zhotovitele projektové dokumen-
tace pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Modernizace 
výtahů v Brně-Starém Lískovci 
- projektová dokumentace vč. 
stavebního povolení v bytových 
domech Dunajská 37, 39, 41, 43, 
45, Kosmonautů 23, Sevastopol-
ská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Vltavská 2, 
Labská 29, 31, 33, 35, 37“

23. Rada MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 24. 8. 2011
- souhlasila se zněním předlože-

ného dodatku č.1 ke smlouvě 
o dílo č. 0925001100070 na 
akci rekonstrukce ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny

Kompletní výpisy jsou k dispozici 
na webových stránkách Starého 
Lískovce, případně na městském 
úřadě.

Kroužky v CVČ Linka

Kroužek Věk Den Hodina Cena za rok

Zvířata a pobyt v přírodě

Mazlíci – chovatelský kroužek 5–15 Pondělí 16.00–17.00 400 Kč

Mini Šipky – turistický oddíl 5+ Úterý 16.30–18.30 500 Kč

Šipky – turistický oddíl 8–15 Středa 17.00–19.00 500 Kč

Výtvarka a rukodělné aktivity

Výtvarné hry 4–6 bude upřesněno 1 600 Kč

Výtvarka 7–10 bude upřesněno 1 600 Kč

Výtvarka II 10–15 bude upřesněno 1 600 Kč

Dílnička 7–14 Pondělí 17.00–18.00 900 Kč

Keramika

Keramika 7–15 Úterý 15.00–16 2 000 Kč

Keramika – dospělí 15+ bude upřesněno 2 000 Kč

Keramika ŠD Labská 6–10 Pondělí 14.00–15.00 2 000 Kč

Jazyky

Angličtina pro předškoláky 4–6 Úterý 16.00–17.00 2 000 Kč

Divadlo a hudba

Dramaťáček 5–8 bude upřesněno 1 200 Kč

Flétničky 6–12 individuální výuka 1 800 Kč

Tanec a pohyb

Karate 6–99 Středa 17.00–18.30 2 400 Kč

Break dance 8+ bude upřesněno 1 000 Kč

Nil Na La – irské tance, začátečníci 8+ bude upřesněno 500 Kč

Nil Na La – irské tance 10–15 bude upřesněno 1 000 Kč

Nil Na La – irské tance, dospělí 15+ bude upřesněno 1 400 Kč

Moderní tanec 7+ bude upřesněno 1 000 Kč

Orientální tance 10+ Středa 17.30–18.30 1 000 Kč

Tanečky 4–7 Úterý 15.15–16.15 1 000 Kč

Taneční přípravka 5–10 Středa 16.30–17.30 1 200 Kč

ZUMBA pro děti 10–13 bude upřesněno 1 000 Kč

ZUMBA pro dospělé 15+ bude upřesněno 1 600 Kč

Kreativní pohyb a tanec 18+ bude upřesněno cena za vstup

Kalanetika 18+ Čtvrtek 19.30–20.30 cena za vstup

Bodystyling 18+ Úterý 19.00–20.00 cena za vstup

Cvičení na míčích 18+ 18.00–19.00 cena za vstup

Taiči 18+ 18.00–19.00 cena u lektorky
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Inzerce

 MŠ Safirka Vás zve na den otevřených dveří! V sobotu 17. 9. 14–17 h 
ku příležitosti otevření nového hřiště! Více na www.safirka.cz.

 Anglická školka Safirka v Kohoutovicích přijímá během školního roku 
2011/12 děti od 2,5 let do anglické třídy! Více na www.safirka.cz nebo 
tel. 607 733 055.

 Prodám byt 3+KK na ulici Čermákova ve Starém Lískovci. Kontakt:www.
bezrealitky.cz. tel: 603 865 871

 Investor hledá ke koupi menší byt v okolí Kampusu. Platba v hotovosti. 
773349381, lucie.bytecek@seznam.cz

 Prodám byt v OV,1+kk/L,panel.domu,ul.Sevastopolská.Cena 
1.150.000-Kč,Tel.: 777 598 669

 Prodám garáž ul. Točná, cena 240 000 Kč. Tel: 724174894 

 Pro manžele s malou dcerkou hledáme 3+1 v hezkém prostředí. 
TEL: 725 789 176

 Výkup bytů i zadlužených, právní pomoc zdarma. TEL: 606 606 087

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

 Vyměním OB 3+1 s lodžií, po renov., v sídlišti 7min od hl.nádr. za OB 
1+kk se sprch.koutem, ve St. Lískovci. Odstupné nežádám. Prosím 
SMS 732183922

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

www.mandlovani.wz.cz

Sudoku

Hlídací koutek 

ŠKOLI KA KULI KA
pro d ti od t í let.

Od pond lí do pátku 8,00 – 12,00. 

Hry, tane ky, íkanky, výtvarka, zpívání, pobyt venku 
pod vedením zkušené tety. 

Je možné se p ihlásit i na jednotlivé dny. 
Cena 50,- K  za každou zapo atou hodinu, platba 

p edem na 8, 16 nebo 20 hodin. Bez nahlášení dop edu 
platba 60 K /hod. 

S sebou sva inku, pití, p ez vky, oble ení na 
p evléknutí.

Do školi ky je nutné se p edem p ihlásit na:  
605 035 256 i 724 787 709, kisa@luzanky.cz, 

 nebo osobn  v CV  Linka. 

ZA ÍNÁME VE ST EDU 7. 9. 2011 
Lužánky –st edisko volného asu 

p o b o  k a 

CENTRUM VOLNÉHO ASU LINKA, Kosmonaut  4, 
625 00 Brno, linka@luzanky.cz , tel. 547 223 074 
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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

800 800 099www.realspektrum.cz

Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Hledáme byty 2+kk 
ve Starém Lískovci 
na Kamenném Vrchu 
a v Bohunicích

S námi máte jistotu že nic neplatíte!
ocenění nemovitosti • zdarma
nejširší inzerce v Brně • zdarma
vyhotovení smluv s garancí • 
advokáta zdarma

800

VOLEJTE
ZD

A
RM

A

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

zápis do kurzů plavání 
na školní rok 2011/ 2012

–  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

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

Dlouhá 3
zast. Běloruská
info@kaoptik.cz

602 203 347

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

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

www.kaoptik.cz

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

AQUA-AEROBIC
Nově ZŠ Labská
Starý Lískovec

PO, ČT 19.00–20.00 hod.
Info: www.aqua-aerobic-brno.cz
Tel.: 603 796 793, 603 887 288

MVDr. Blaha Martin
Kšírova 107/218, Brno
Bus 49, 50 – zast. Horní Heršpice

tel.: 543 212 414
pohotovost
www.dennyvet.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

VETERINÁRNÍ ORDINACE DENNY

 Po–Pá 9–12, 15–19
 Ne 18–20
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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

Autorizovaný servis a prodejce vozidel 

www.autonova.cz
Autonova Brno, spol. s r.o., Masná 20, 602 00 Brno, tel. 543 424 211

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

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
Revoluční výuka ANGLIČTINY PRO DĚTI 

od 2 do 8 let v prostorách Mateřského Centra 
Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec.
Přihlaste se na ukázkovou hodinu ZDARMA.

Více informací: www.anglictina-zuzu.cz
Mob: 733 199 594

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


