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Jeden ze symbolů tradičních svátků 
Vánoc se již roky v naší městské 
části zpravidelně rozžíná začátkem 
prosince. Při této příležitosti si 
hodné děti (věřte nebo ne, i letos 
jich byla drtivá většina, vlastně 
všechny) odnesou něco dobrého 
na zub, navrch dostanou přidán 
i nevšední zážitek.
Letošní termín vyšel na 5. prosince. 
Po sněhu zatím není ani stopy, to 
ale nijak zásadně nevadilo. Naopak, 
celkem teplé počasí bylo zárukou 
toho, že nikomu dojem z akce ne-
pokazí nachlazení či omrzliny. Na 
přítomné, kterých se dopoledne 
sešlo u trolejbusové zastávky Osová 
opět mnoho, občas vykouklo i zimní 
sluníčko.
Sešlo se kompletní osazenstvo 
lískoveckých mateřských škol, zá-

stupci radnice, rodiče i náhodní 
kolemjdoucí. Po krátkém připo-
menutí toho, o co dnes vlastně 
šlo, mohutný dětský sbor zkusil, 
zda se povede přivolat Mikuláše. 
Ten skutečně vzápětí dorazil, prová-
zen nezbytným čertem a andělem. 
Každá z mateřinek předvedla, co se 
naučila, a Mikuláš si jen spokojeně 
brumlal, jaká že to v Lískovci roste 
šikovná generace. Žádné z dětí 
v pytli neskončilo.
Odměnou dětem byla řada slad-
kostí, zaznělo několik tradičních 
koled a  pak už došlo na poslední 
bod programu. Znovu velmi hlasitá 
prosba dětí byla vyslyšena a stromek 
se rozzářil. Svítit tak bude po celou 
dobu Adventu až do Štědrého dne. 

Martin Lísal

ve starém lískovci již opět  
září vánoční stromek
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Dovolte, abychom vás opět 
pozvali na Starolískovecký 

novoroční ohňostroj 
k přivítání nového

roku 2012. 

Přijďte jej společně s námi 
oslavit v pondělí 2. ledna 

od 18.00 hodin 
na Mikuláškově náměstí.

Zápisy dětí do 1. ročníků na školní rok 2012/2013 
budou probíhat následovně:

ZŠ labská 27  pátek 20. ledna 2012   od 14.00 do 18.00
  sobota 21. ledna 2012   od 9.00 do 11.00

ZŠ bosonožská 9  pátek 20. ledna 2012   od 14.00 do 18.00
  sobota 21. ledna 2012   od 9.00 do 11.00

ZŠ e. přemyslovny 10  pondělí 16. ledna 2012   od 13.00 do 17.30
  úterý 17. ledna 2012   od 13.00 do 17.00

přihlášky do všech mŠ v naší městské části se budou vydávat 
a přijímat v těchto termínech – 24. a 25 leden 2012 od 10.00 
do 16.00

Změna úředních hodin přes vánoční svátky
oznamujeme občanům, že v období vánočních svátků je zrušen 
úřední den 28. 12. ve dnech 27.-30.11 bude podatelna v provozu 
od 7.30 do 13.00. Děkujeme za pochopení.
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Za několik málo dní je 
zde konec roku 2011 
a budeme vítat rok nový 
s pořadovým číslem 2012. 
Lidé na sklonku roku často 
hodnotí, jaký ten uplynulý 
rok byl, co vše se podařilo 
více a co méně a s velkou 
nadějí a hlubokým přáním 
vzhlíží k roku následující-
mu. Je to čas mnohých konců a no-
vých začátků. Magické datum 1. 1. 
mnoho lidí využívá ke stanovení 
různých předsevzetí, které více či 
méně během roku plní. Já zde na 
tomto místě hodnotit uplynulý rok 
nebudu. V předchozích letošních čís-
lech zpravodaje jsem vás pravidelně 
informoval o významných aktivitách 
naší radnice, a proto si myslím, že 
by bylo zbytečné se opakovat. Spíše 
bych se chtěl podívat na to, co nás 
čeká ve dnech příštích. 
V poslední době jsme zaplavováni 
informacemi o nedobrých vyhlíd-
kách. často slyšíme, že eurozóna 
je na pokraji krachu a tudíž že i nám 
se bude žít daleko hůře. Vím, že tyto 
informace vzbuzují v mnohých lidech 
obavy, co a jak bude. Myslím si 
proto, že je důležité se zamyslet nad 
tím, jestli ekonomická prosperita je 
tou nejdůležitější hodnotou v životě 
člověka. Řekl bych, že je důležitá, 
ale zdaleka ne nejdůležitější. V ži-
votě člověka jsou daleko důležitější 
hodnoty, které nám pomáhají pře-
konávat různé překážky. Dříve než 
přivítáme Nový rok, oslavíme svátek, 
na který se těší jistě všichni, bez 
rozdílu věku, a tím jsou Vánoce. Je 
to ryze křesťanský svátek, který je 
především oslavou rodiny. Zdravá 
a spokojená rodina je základem 
zdravé a spokojené společnosti. 

Římskokatolická farnost 
u kostela sv. Jana nepomuc-

kého brno-starý lískovec

Štědrý den 24. 12.
15.00 mše svatá hlavně pro děti

24.00 půlnoční

slavnost narození páně 
25. 12.

7.30 + 9.30
16.00 Živý Betlém + koncert 

svátek sv. Štěpána 26. 12.
7.30 + 9.30

svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty 27. 12.

18.00 mše svatá  
s žehnáním vína

svátek svaté rodiny 30. 12.
18.00 mše svatá s požehnáním 

manželům

31. 12.
16.00 mše svatá na poděkování, 

po ní posezení na faře, zvláště 
pro starší a osamělé

1. 1. 2012 slavnost matky 
boží panny marie

7.30 + 9.30

vánoční 
bohoslužby 2011

A jak vidíme na příkladu 
z betlémského chléva, 
peníze nejsou vždy to 
nejdůležitější. Důležitá 
je vzájemná láska, pocit 
blízkosti druhého člo-
věka, radost z možnosti 
druhému dávat, ale i od 
druhého něco dostávat. 
Radost z toho, že se pro 

druhého mohu obětovat, že mohu 
pro druhého něco dobrého vykonat. 
Život postavený na těchto základech 
je pak daleko kvalitnější a překoná-
vání různých životních překážek je 
pak daleko snazší.
Přeji vám krásné a pohodové prožití 
svátků vánočních, radost a pokoj 
v kruhu svých blízkých a do nového 
roku vám přeji hodně všeho dob-
rého, hodně optimismu, radosti, 
pokoje a zdraví. Ať každý den do-
kážete nalézat radost v obyčejných 
maličkostech. Mít radost z toho, že 
se probudím do nového rána a mám 
tak možnost vykonat pro své okolí 
něco dobrého, je přece naprosto 
krásný a radostí naplňující pocit. 
Ať se vám vše dobře daří.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

konec roku se blíží

Upozornění pro majitele psů

Vážení spoluobča-
né, rok co rok je to 
stejné. Blíží se svát-
ky klidu – Vánoce. 
Ovšem lidé v mém 
okolí tráví tyto svátky 
častěji v uspěcha-
ném pohybu, než 
aby si v poklidu 
vychutnali alespoň 
pár chvil bez stresů 
a se svými přáteli 
a rodinou. Po celý Advent shání 
dárky, poletují sem a tam, aby na-
konec na Štědrý den byli ze všeho 
tak unavení a zničení, že usnou 
v devět večer u první pohádky. 
Smysl Vánoc ale není v tom, aby 
pod stromečkem byla kupa dárků 
a pokud možno co nejdražších, 
ale spíše v tom, abychom se 
u toho stromečku sešli. S lidmi, 
kteří nám jsou blízcí, si přece 
nemusíme nic dokazovat penězi. 
Hodnotu dárku nestanovuje jeho 
cena, ale spíše to, co darující 
k obdarovanému cítí. Nicméně 
chápu to tak, že podobný přístup 

přináší moderní 
doba.
Osobně se těším 
na to, že budu moci 
alespoň na chvil-
ku úplně vypnout 
a nemyslet na žádné 
starosti a problémy. 
Sníh nás letos přes 
svátky pravděpo-
dobně nečeká, 
ale i tak je hezké si 

na Štědrý den vyrazit na chvilku 
ven. Se psem, nebo třeba do 
kohoutovické obory, do které to 
z Lískovce není zase tak daleko. 
Krmení zvířat v době svátků je také 
jednou z milých tradic. A pocit, 
kdy přijdete lehce promrzlí domů 
a sváteční večer už je za dveřmi, 
ten je k nezaplacení.
Přeji všem co nejpohodověji a nej-
klidněji prožité Vánoční svátky 
a ideální vstup do roku 2012. 
Věřme, že nám následující časy 
přinesou jen to nejlepší.

Váš starosta
Vladan Krásný

Zápisník starosty

členové sboru dobrovolných 
hasičů ve starém lískovci 
přejí svým spoluobčanům 
nádherné prožití svátků vá-
nočních, splněná přání pod 
stromečkem a na silvestra 
hezkou oslavu příchodu nové-
ho roku. v novém roce 2012 
přejeme hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů.

Lenka Brücknerová
Starostka SDH

příjemné prožití nejkrásněj-
ších svátků v roce – vánoc, 
hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti po celý rok 2012 
přejí členové klubu důchodců 
starého lískovce.

Z důvodu účetní  uzávěrky bude posledním dnem, kdy je možné pro-
vést platbu v hotovosti na pokladnách Kurská 2 (Odbor bytové správy) 
a Klobásova 9, 21. 12. 2011. 
Další platby v hotovosti budou přijaty až 2. 1. 2012.  Mnoho úspěchů 
v novém roce přejí pracovníci OFIN a OSBB.

oznámení finančního odboru

knihovna Jiřího mahena
Půjčovní doba mezi vánočními svátky na pobočce Kurská KJM Brno:
středa 28. 12. 13–18
čtvrtek 29. 12.   9–12 13–18

Vážení čtenáři, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a těšíme 
se na Vás od pondělí  2. 1. 2012. Od tohoto data dochází ke změně 
ve výpůjčních hodinách knihovny:
pondělí 10–12 13–18
středa  13–18
čtvrtek 10–12 13–18

V měsíci lednu  Vám zpříjemní  návštěvu v knihovně  výstava fotografií 
vítězů ankety Strom roku 2001–2011.

Změna splatnostI poplatků Ze psů

Podle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 22/2010 
o místních poplatcích čl.6 je poplatník povinen zaplatit poplatek 
za psa na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 
31. března každého roku.
To znamená, že již nebudou rozesílány složenky a nebude možné 
hradit poplatky za psa ve čtvrtletních či jiných splátkách.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně úřadu Klobásova 9, pře-
vodem z účtu nebo poštovní poukázkou na č. účtu 19-19022621/0100, 
var.symbol číslo známky psa.  
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Michal Slávik, student EKO Gymnázia 
Labská, obhájil titul mistra republiky 
v karate! Michal ve svém posledním 
startu za juniory a zároveň za náš klub 
obhájil na mistrovství republiky v Ústí nad 
Labem titul v kata juniorů, když ve finále 
porazil i svého papírově největšího sou-
peře Denise wojtylu z Ostravy. Michalovi 
za celý oddíl SVč Domeček gratuluji, 
a protože je to naposledy, zároveň přeji 
jménem oddílu hodně dalších úspěchů 
v kariéře, i mimo karate. 

Filip Vrbík

michal slávik mistrem republiky

Orelská jednota Starý Lískovec 
přichystala i v letošním roce všem 
fotbalovým příznivcům mikulášskou 
nadílku v podobě tradičního turnaje 
v malé kopané. Dějištěm Mikuláš-
ského turnaje se již poněkolikáté 
stala ZŠ Bosonožská.
Sobotní dopoledne 4. 12. patřilo 
mladým fotbalistům do 15 let, kteří 
změřili své fotbalové síly v pětičlen-
né skupině. Do role favoritů se od 
úvodního výkopu pasovali žáci ze ZŠ 
Elišky Přemyslovny, kteří nakonec 
dominovali celému turnaji a bez 
sebemenšího zaváhání si dokráčeli 
pro celkové prvenství. Druhé místo 
obsadil „A“ tým ze ZŠ Labská a třetí 
místo vybojoval celek Kenig, jehož 
kádr tvořili žáci ze ZŠ Herčíkova.
 Nedělní program nabídl prestižní tur-
naj mužů – Tipsport Pepíno Cup, na 
který se sjelo 12 týmů. Letošní ročník 
turnaje se nesl v duchu útočného 
fotbalu s bohatou gólovou nadílkou 
a dramatickým závěrem. Po odehrá-
ní základních čtyřčlenných skupin 
následovala vyřazovací část, která 
tentokrát nabídla několik penaltových 
rozstřelů. Do dějin turnaje se zejména 
zapíše semifinálový penaltový souboj 
mezi čumprlíky a Bohunicemi, který 
se díky pevným nervům a skvělé 
kopací technice hráčů protáhl až 
do 17. série, ve které se rozhodlo 
o postupu Bohunic. Samotné finá-
le, ve kterém proti sobě nastoupili 

Bohunice a Orel Obřany, nabídlo 
místo takticky vedené bitvy  gólovou 
přestřelku zakončenou divokým 
remízovým výsledkem 9:9.
Finálové rozluštění musely přinést 
opět pokutové kopy, ve kterých měli 
více štěstíčka hráči Obřan, kteří se 
stali letošními držiteli poháru pro 
vítěze. S druhým místem se tentokrát 
museli spokojit obhájci loňského 
prvenství Bohunice a pohár za 
třetí místo si odvezl tým čumprlíci. 
Své dva zástupce v turnaji měla 
i pořádající orelská jednota Starý 
Lískovec. Oba domácí zástupci 
úspěšně prošli základní skupinou, 
ale své čekání na turnajové prvenství 
musí opět odložit minimálně na další 
rok, neboť konečnou stanicí se pro 
ně stalo čtvrtfinále.
 Také v letošním turnaji se soutěžilo 
o pohár pro krále střelců, který si 
letos vystřílel s 25 gólovými zásahy 
Milan Hudec z bohunického týmu 
Spodek.
Závěrečné poděkování bude mířit 
k vedení ZŠ Bosonožská, které 
nám poskytlo své prostory a ke 
všem pořadatelům z orelské jednoty 
Starý Lískovec, kteří se na zdárném 
průběhu a přípravách celého turnaje 
podíleli. Na úplný závěr přijměte po-
zvání na příští ročník Mikulášského 
turnaje v roce 2012 !

Stanislav Plechl 
Orel Starý Lískovec

mikulášský turnaj v malé kopané

Neodmyslitelnou 
součást í  Vánoc 
mnoha českých 
domácností se sta-
la květina jménem 
vánoční hvězda. Nej-
známější je v červe-
né podobě, může být 
i bílá nebo růžová. 
Aby dlouho kvetla, 
je dobré splnit ně-
kolik podmínek. Jen tak vám tento 
pryšec nádherný bude dělat milou 
společnost.
Při nákupu se dívejte na poupata. 
Barevné listeny nejsou květem, 
ač se to někdy říká. Květ je upro-
střed a vy si vybírejte ty, které mají 
uprostřed jen několik napučených 
pupenů. Rozkvetlá hvězda má upro-
střed již sytě žluté kvítky a taková 
rostlinka vám během krátké doby 
odkvete a barevné listeny opadají. 
Samozřejmě rostlina musí být jinak 
zdravá, dobře olistěná a na zemině 
by neměla být plíseň. Rostlinu po 
nákupu chraňte před chladem, aby 
nenamrzla. Neste ji dobře zabale-
nou. Doma ji pak nechte na chlad-
nějším místě, třeba v chodbě, akli-
matizovat. Nepřenášejte ji hned na 
teplé místo. Na přizpůsobení ji stačí 
hodinka či dvě, až poté ji dejte tam, 
kde bude zdobit. Vyberte ji správ-

né místo, nemá ráda 
místa u topení, kde 
je příliš teplo a su-
chý vzduch. Světlé 
místo s rozptýleným 
světlem mimo dosah 
vysušujících radiáto-
rů, to bude to pra-
vé. Správná zálivka 
je základ. Vánoční 
hvězda pije celkem 

dost, takže ji budete muset zalévat 
nejspíš každý den. Ale nepřemok-
řujte, jinak mohou listy opadat.
Na noc můžete hvězdu přenést 
do chladnější místnosti, značně 
tak prodloužíte její „trvanlivost“... 
Ačkoliv se traduje, že přezimování 
vánoční hvězdy je komplikované, 
není tomu tak! Stačí dodržovat pár 
základních pravidel a můžete se těšit 
z  krásy vánoční hvězdy celý rok! 
Nejdůležitější je přemístit vánoční 
hvězdu po konci Vánoc do chlad-
nější místnosti, omezit její zalévání 
na jednou týdně a nevystavovat jí 
na přímé slunce. Na konci léta pak 
stačí vánoční hvězdu připravit na 
vánoční režim – to znamená vystavit 
ji každý den zhruba na deset hodin 
na světlo a po zbytek dne ji opět 
zakrýt. Díky tomu může být vánoční 
hvězda ozdobou Vaší domácnosti 
i další Vánoce.

Adventní kalendář je zvláštní druh 
kalendáře ukazující 24 dní spo-
jených s křesťanskými Vánocemi 
a dobou adventu. První známý 
ručně vyrobený Adventní kalen-
dář je z roku 1851. Objevuje se 
nejdříve mezi protestanty, kde si 
rodiny kreslily v prosinci každý 
den křídou čárku, až do Štědrého 
dne. Později si ve věřících rodinách 
věšeli v prosinci na zeď čtyřiadvacet 
malých obrázků - jeden na každý 
den až do Štědrého dne. První 
tištěný kalendář vyrobil německý 
farník Gerhard Lang. Když byl ještě 
dítě, maminka mu vyrobila Adventní 
kalendář. Nalepila synovi obrázky 
s čtyřiadvaceti malými svíčkami na 
kus lepenky. V roce 1908, kdy byl 
spolumajitelem tiskárny v Mnichově, 

začal vyrábět malé barevné obrázky 
přilepené k lepence pro každý 
den prosince. Tento první tištěný 
adventní kalendář byl zatím bez 
otvírajících se okének. Úspěch 
této německé tradice přerušila 
druhá světová válka. Lepenka byla 
na příděl a bylo zakázáno vyrábět 
kalendáře s obrázky. První tištěný 
kalendář po válce byl vytisknut 
v roce 1946.
Později se tato vánoční tradice 
rozšířila po celém světě a vznikly 
i dnes nejrozšířenější okénkové 
kalendáře s čokoládou.
Adventní kalendáře se staly oblíbe-
nou kutilskou prací, kde se fantazii 
meze nekladou a používá se mnoho 
různých technik, tvarů i materiálů.

vánoční hvězda 

adventní kalendář

Pryšec nádherný- poinsetie (Euphorbia pulcherrima)
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Ve dnech  8. 11.–10. 11. 2011  se 
naši  žáci  ze IV.A, V.A a V.B zúčast-
nili již osvědčené třídenní exkurze 
do Prahy. Před odjezdem se děti 
postupně seznamovaly  s hlavním 
městem  přímo ve výuce ve svých 
třídách i  v naší  PC učebně . 
Na samotné exkurzi pak porovnávaly 
a rozšiřovaly získané vědomosti se 
skutečnými objekty.  Zaslouží si 
velkou chválu, neboť mnohá místa 
poznaly bez problémů, některá 
další např. prostřednictvím hádanek 
nebo nápověd. Nejdůležitější infor-
mace a odpovědi na řadu úkolů si 
zaznamenávaly rovněž  do mapek 
a bločků.
Cestu do našeho hlavního města 
jsme absolvovali vlakem, nazpět 
domů nás přivezly luxusní autobusy 
Student Agency. Ubytování jsme 
měli zajištěno opět ve tříhvězdičko-
vém hotelu Olympik Tristar se snída-
němi a večeřemi formou bohatých 

švédských stolů, čas obědů jsme 
trávili v restauracích, např. v Kai-
serštejnském paláci. O hmotnou 
stránku jsme tedy měli postaráno                     
u odborníků, ta duchovní zbyla na 
nás samotných. 
Samozřejmě, že jsme nemohli vy-
nechat  hlavní pražské památky – 
např. od Staroměstského náměstí 
přes  Karlův most, Pražský hrad až 
po Vyšehrad. Všechna místa jsme 
podrobněji prozkoumali a jako bo-
nus jsme navštívili i několik dalších, 
např. Národní divadlo, kde se nám 
dokonce podařilo zhlédnout okolní 
obzory  a siluety objektů z terasy 
přímo pod střechou budovy.
Vzhledem k věku našich malých 
cestovatelů bylo třeba zabezpe-
čit i „zábavnou stránku exkurze“. 
O tu se postarali nejen nejrůznější 
živočichové v ZOO i  Mořském 
parku, ale též zážitky z výstupu 
na rozhlednu a pokřivená zrcadla 

Za pomoci Evropské unie - konkrét-
ně Evropského sociálního fondu, 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy a OP Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, získala základní 
škola Labská ve Staré Lískovci 
dotaci ve výši 5,5 miliónů korun 
na projekt s názvem: „Podpora 
výuky anglického jazyka s využitím 
ICT a moderních způsobů výuky“.   
Autorkami celého projektu jsou 
Mgr. Lucie Žigárdyová a Mgr. Vla-
dimíra Hilalová . Právě díky jejich 
úsilí a hlavně trpělivosti se povedlo 
po nekonečných dvou letech vyřizo-
vání a úřední mašinerie dojít až ke 
kýženému cíli.  Mezi dalšími, kteří 
se podíleli a pomáhali, je důležité 
ještě určitě zmínit Mgr. Janu Bla-
hošovou. To vše pochopitelně pod 
dohledem ředitele zdejší základní 
školy – Lubomíra Strnada. 
Cílem projektu bylo vybudovat ve 
škole anglickou knihovnu, jazykovou 

laboratoř, vybavit učebny dalšími 
interaktivními tabulemi, podpořit 
na škole čtenářství anglických knih 
na I. a II. stupni. Dále pak podpořit 
individuální vzdělávání v anglickém 
jazyce, umožnit žákům konverzaci 
s rodilým mluvčím a umožnit další 
vzdělávání samotných učitelů.
Dnes už můžeme s jistotou říci, 
že se to povedlo a projekt, který 
může od základu změnit přístup dětí 
k výuce cizího jazyka, dostal „ze-
lenou“. Jeho zkušební provoz běží 
už od Října letošního roku, přičemž 
k oficiálnímu otevření a uvedení do 
provozu 28. listopadu byl samo-
zřejmě pozván i náš pan starosta 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří 
Dvořáček. Nezbývá, než popřát 
štěstí a těšit se ze znalostí, které žáci 
v nových prostorách v budoucnu 
určitě získají.

Martin Zezula

třídenní exkurze do prahy – 1. stupeň ZŠ labská

5,5 miliónů do starého lískovce!!

v bludišti na Petříně. Velkou radost 
z dobrodružství provázely naše časté 
přejezdy metrem, zejména jízdy na 
„dlouhatánských“ eskalátorech 
a rovněž jízda lanovkou na Petřín.
Celý náš pobyt v Praze byl i přes 
svoji náročnost velmi úspěšný, 
poučný a zábavný. Většina žáků 
dělala svým chováním a disciplino-
vaností čest našemu městu i  naší 
škole. Na mnohých místech si nás 
již z předchozích let v dobrém pa-
matovali a letos jsme naše renomé 
zdárně rozšířili…
Umocnění „tohoto velkého projek-
tu malých cestovatelů“ probíhalo 
i v několika následujících dnech  

po návratu, kdy žáci ve školním 
prostředí zpracovávali slohové, 
vlastivědné i výtvarné projekty                  
a nahlédli též do tajemství úpra-
vy digitálních fotografií. Doufám, že 
si tak lépe zapamatují nejen zážitky, 
ale též informace o našem krásném 
hlavním městě.
Nejlepší práce dětí budou uveřejně-
ny na našem webu www.zslabska.
cz, kde se můžete již nyní seznámit 
s naší výpravou podrobněji - včetně 
doprovodných fotografií.

Mgr. Kateřina Ježová
organizátorka projektu

učitelka ZŠ Labská

Tak jako každý rok i letos se naše pěvecké sbory Zpěváček a Zvonky ze 
Základní školy Labská, účastní řady vystoupení.
Nabízíme veřejnosti přehled, pozvánku i termíny našich vystoupení.
Pokud budete mít čas, přijďte se na nás podívat a poslechnout si líbivé 
vánoční písně a koledy. 
  9. 12. – vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze,  
  od 16.00 do 17,00 hodin
14. 12. – vystoupení na Zelném trhu, od 16,00 hodin
  vystoupení na Zelném trhu pro čtenáře Rovnosti, od 18.00 hodin
16. 12. – vystoupení na Náměstí Svobody, od 11.00 hodin
25. 12. – vystoupení ve Starolískoveckém kostele, od 17.00 hodin

Mgr. Kamila Horáčková

Zpěváci ze ZŠ labská
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Pro rodiny předškoláků jsme v listo-
padu tohoto roku připravili na naší 
škole „Den otevřených dveří“. Přišlo 
se podívat více než dvacet rodičů 
budoucích prvňáků, většinou i se 
svými dětmi. Seznámili se s prací 
v edukativních skupinkách, které na 
předškoláky čekají v jarních měsí-
cích a které si mezi rodiči získaly 
oblibu. Mohli také navštívit ukázkové 
hodiny pro rodiče žáků 3.–6. tříd 
v nově vybavených učebnách. Mnozí 
byli překvapeni nejen moderním 
a příjemným vybavením školy, ale 
také moderním způsobem výuky, 
aktivitou žáků a znalostmi, o čemž se 
mohli přesvědčit společně s rodiči 
stávajících žáků školy. 
Za zmínku stojí úspěšnost našich 

Se školní družinou jsme zavítali 28. listopadu na čertovském malování 
v Centru volného času Linka. Vznikly naprosto originální čertovské obrázky, 
které vyzdobily novou třídu družiny na základní škole Bosonožská při dni 
otevřených dveří. Nyní si naše čerty ještě můžete prohlédnout v Lince, kde 
dohlížejí na probíhající vánoční dílny pro školy až do vánočních prázdnin. 

Yveta Skácelová, školní družina Bosonožská

žáků končících školní docházku 
v roce 2011. Do 1. třídy nastoupilo 
78 žáků. Na státní gymnázium ode-
šlo z 5. ročníku 7 žáků, ze 7. ročníku 
3 žáci. Z 9. ročníku odešlo na 
státní gymnázium 15 žáků. Na státní 
gymnázium bylo tedy celkem přijato 
25 žáků, tj. přes 35 % žáků tohoto 
ročníku. Další 3 žáci byli přijati na 
soukromá a církevní gymnázia.
Pokud někdo nestihl návštěvu školy 
a měl by ještě zájem, bude možné 
školu navštívit 9. ledna 2012 v době 
od 16.00 do 17.30, kdy bude za-
jištěna prohlídka s podrobnými 
informacemi o škole.
www.zslabska@centrum.cz 

Alena Svobodová, zást. ředitele

Den otevřených dveří na ZŠ labská

čertovské malování

Projekt Bezpečný Lískovec je už 
v plném proudu. Další skupina 
žáků – tentokrát deváťáků a třeťáč-
ků – plnila jednu z naplánovaných 
aktivit školního projektu. Ve středu 
16. 11. navštívili společně budovu 
soudu.  Návštěvě ještě předcházelo 
setkání všech z 9. A, 3. A a 3. D ve 
škole - žáci se seznámili s aktivitami 
projektu a při povídání o svých 
očekáváních brzkého výletu měli 
možnost se lépe poznat. Rozdělili 
se do věkově smíšených skupinek 
a připravili si otázky. Prohlídku pro-
stor a odborný výklad, také o dopa-
du protispolečenského jednání žáků 
na jejich další život, jim zajistil  Mgr. 
Libor Vodvárka, kurátor pro mládež 

odboru sociální péče městské 
části Brno-Starý Lískovec. Velmi 
vstřícným a trpělivým způsobem 
se žáky besedoval a odpovídal 
na všetečné, předem připravené 
i spontánní dotazy. Po návratu do 
školy všichni zakončili pracovní 
den dvouhodinovým společným 
zpracováním programu, který bu-
dou sami prezentovat na závěr 
projektu. Vznikla přátelství mezi 
malými a velkými školáky, kteří se 
již těší na další dvě aktivity: setkání 
se studenty Střední odborné školy 
ochrany osob a majetku v Brně a na 
návštěvu nové služebny Městské 
policie v revíru Starý Lískovec.

ZŠ Bosonožská

bezpečný lískovec,
aneb s kurátorem na soudě...
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poděkování

moderní výukové pomůcky na eko GymnáZIU brno

Ve středu 2. listopadu se skupina 
našich žáků zúčastnila ActivConfe-
rence 2011, na které prezentovala 
využívání interaktivních a experi-
mentálních pomůcek nejen ve vý-
uce, ale především na terénních 
cvičeních v přírodě. Letos se žáci 
přestěhovali na čtyři dny do maleb-
né vesničky Mladočov v blízkosti 
přírodní rezervace Toulovcovy Maš-
tale. Zde za pomoci moderního 
vybavení (netbooků, GPS navigací, 
stereomikroskopu, multifunkčního 
výukového systému Pasco) zpra-
covávali zajímavé praktické úkoly 
napříč přírodovědnými předměty. 
Terénní cvičení jsou součástí pro-
jektu „Mozaika funkční gramotnosti“ 
a spolu s ostatními aktivitami projektu 
usilují o nalezení nových účinných 
a atraktivních metod práce, které 
vedou k posílení praktických doved-
ností středoškolské mládeže. Projekt 
je financován Evropským sociál-
ním fondem. Podrobné informace 
o tomto a dalších projektech ESF 
realizovaných naší školou je možné 

získat na prezentaci, která proběhne 
ve středu 18. ledna 2012 od 1500 
do 1900 hodin v prostorách EKO 

GyMNÁZIA BRNO o.p.s., Labská 
27, 625 00 Brno. 
Všechny srdečně zveme!  

Dne 1. 12. byly za účasti vedení MČ Starý Lískovec slavnostně 
otevřeny nové prostory školní družiny na ZŠ Bosonožská.

Dne 3. 12. bylo oficiálně při-
vítáno dalších dvacet nových 
přírůstků do velké starolísko-
vecké rodiny

vánoční punč
Sušené ovoce vybírejte podle 
vlastní chuti – výborné jsou třeba 
i švestky nebo hrušky

Jak dlouho?
• Doba přípravy: 10 minut
• do 30 minut

počet porcí
• 6

Ingredience
• 100 g rozinek 
• 50 g sušených brusinek
• 30 ml rumu nebo griotky
• 0,5 litru silného černého 

čaje
• 1 litr červeného vína
• 1 citron nakrájený na plátky 
• 4 svitky skořice
• cukr podle chuti
• 
příprava
1. Sušené ovoce nasypte do mis-
ky, zalijte je rumem nebo griotkou 
a nechte namáčet nejméně dvě 
hodiny (klidně i několik dní).
2. čaj, víno, plátky citronu a svit-
ky skořice přiveďte k varu. Do 
nahřátých sklenic pak rozdělte 
sušené ovoce s rumem, zalijte 
punčem a podle chuti oslaďte. 

Gourmet

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat paní ředitelce 
Mgr. Margitě Kotáskové za 
den otevřených dveří, který se 
uskutečnil v říjnu na MŠ a ZŠ 
Elišky Přemyslovny, a Bc. Šár-
ce Anderlové, vedoucí učitelce 
v MŠ za vytvoření workshopu 
při dni  otevřených dveří. Dále 
pak děkujeme i  družinkářkám 
paním Pecenovým za brambo-
rový a jablečný  týden,  které 
děti nadchly.

Rodiče – Janáčová, 
Nováková, Bohumel

Jeden Mikuláš, tři čertíci a tři andílci 
se 5. prosince rozhodli, že udělají 
dětem i žákům naší mateřské i zá-
kladní školy radost a přinesou jim 
sladké překvapení. Bylo to příjemné 
zpestření běžného vyučování. Také 
rádi ctíme české tradice, mezi které 
mikulášská nadílka patří.
Dovolujeme si popřát všem ob-
čanům starého lískovce krásné 
a pohodové vánoce!

Za celou školu Mgr. Margita 
Kotásková, ředitelka školy

mikulášská nadílka na ZŠ a mŠ elišky přemyslovny 10
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Informace z tJ sokol

Vážení spoluobčané, 9. prosince 
2011 uplynul rok ode dne, kdy 
zachvátil nelítostný požár budovu 
Sokola a jedinou budovu, ve které 
se konaly veškeré společenské 
a kulturní akce. Následky byly ohro-
mující. Shořela střecha, ohořelo ob-
ložení, podlaha a škody napáchala 
při likvidaci požáru i voda. Tím 

začala velmi namáhavá a mravenčí 
práce, která byla možná jen díky 
řadě sponzorských darů a obětavé 
pomoci nás všech (viz podrobnější 
informace v minulých číslech). Jak 
postupuje, můžete posoudit sami 
dle přiložené fotodokumentace.
V současné době se provádělo 
vyrovnání podlahy betonovým potě-
rem. Po vyschnutí se podlaha natírá 
izolační hmotou a na tu se pokládá 
izolace. To je poslední věc, kterou 
zatím můžeme provést, neboť jsme 
získali odprodejem nevyužitého 
pozemku částku na pokrytí 
této práce. V listopadu jsme obdr-
želi sponzorský dar od společnosti 
RwE Transgas, 
který využijeme na opravy. S re-
konstrukcí ul. Máchalova  se naše 
jednota dočkala přeložení šachty 
a hlavního uzávěru vody do budovy. 
Zároveň nám byla zapojena vodo-
vodní přípojka 
na stávající řad. Teď již můžeme 
doufat, že veškeré žádosti o dotace 
na rok 2012 nám budou přislíbeny 
a budeme moci pokračovat ve zho-
tovení podlahy, která je tou nejdůle-
žitější opravou. Na závěr Vám všem 
občanům Starého Lískovce přeji 
poklidné a ničím nerušené svátky 
vánoční, hodně zdraví v novém roce 
2012, a ostatním organizacím ať se 
daří práce jako dosud.

Božena Sotolářová
starosta Sokola.

Florbal jako moderní a dynamicky 
se rozvíjející školní sport se velice 
výrazně zapisuje i do sportovního 
vyžití žáků naší školy. Našim nejmen-
ším dětem nabízíme velice oblíbený 
florbalový kroužek pro žáky 1.stupně. 
Kroužek navštěvují nejen žáci naší 
školy, ale i děti z jiných škol. Probíhá 
každou středu v tělocvičně školy pod 
vedením Mgr. Pavla Kršky.
Důkazem oblíbenosti tohoto sportu 
na naší škole jsou účasti dívek i hochů 
ve všech kategoriích (3. až 9. třída) 
na školních florbalových soutěžích 
- Orion florbal cup a Novoměstský 
pohár. Letošním největším úspěchem 
naší školy bylo 5. místo na Mistrovství 

Brna ZŠ – Orion florbal cup 2011 
v kategorii žáci 6. a 7. tříd. Toto 
umístění je cenné už proto, že naše 
škola uspěla i v konkurenci velkých 
sportovních škol. Na fotografii si mů-
žete prohlédnout úspěšné družstvo.
V předvánočním čase připravujeme 
pro žáky 1. i 2. stupně 2 denní 
školní vánoční florbalový turnaj, 
kterého se účastní kolem 100 ho-
chů a dívek. 20. a 21. prosince 
tak budou mladí sportovci bojovat 
o pohár Elišky Přemyslovny již po 
třetí. Hodně štěstí!

Za školní sportovní klub 
Mgr. Pavel Krška

florbal na ZŠ elišky přemyslovny

Štědrodopolední krmení zvířátek
Na Štědrý den, zhruba od 9.30 do 12.00 hodin, se návštěvníci Zoo Brno 
mohou zúčastnit komentovaného krmení hned u několika vybraných 
výběhů. Sváteční krmení bude například u lachtanů, medvědů, opic, 
lam, velbloudů, surikat, kajmanů nebo třeba ovcí a koz z Dětské zoo.
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naše vedavathi

město poskytuje půjčky z fondu rozvoje bydlení

na sklonku roku opět několik 
vět o naší mladé starolískovecké 
na dálku adoptované občance 
v Indii: 

Od loňské informace ve Staro-
lískoveckém zpravodaji jsme od 
ní dostali – jako obvykle – dva 
dopisy, tentokrát žel bez fotografie. 
První je k loňským Vánocům, druhý 
s vysvědčením z letošního konce 
školního roku.  
V prvním dopise jsou, jako vždy, 
díky, pozdravy a přání k Vánocům 
a do nového roku. Je tu i potěšu-
jící zpráva, že pololetní zkouška 
v 1. roce dvouletého sudia PUC 
(pre-university classes – obdoba 
našeho gymnazia) byly snadné 
a zvládla je dobře. I když navště-
vuje křesťanskou školu, píše, že ví 
velmi málo o Vánocích, chtěla by 
vědět víc a ptá se též, jak slavíme 
Vánoce u nás. Snažili jsme se jí 

na to několika větami odpovědět. 
Chtěla by - jako pomáháme dnes 
my jí – pomáhat druhým, až bude 
mít zaměstnání.  
Druhý dopis je psán o prázdninách 
po úspěšném ukončení 1. roku 
studia PUC. Při zkoušce se bála 
(jako občas i naši studenti), že 
všechno zapomene, ale zkouška 
dopadla dobře. Z dosažitelných 
600 bodů získala 466. Nejlepší 
výsledky má v účetnictví (accoun-
tancy) – 84 bodů, v rodném jazyce 
kanada a v historii – po 83 bodech. 
Nejslabší je angličtina – 62 bodů. 
Na vysvědčení je však překvapivá 
změna. Již nechce být lékařkou, 
ale „accountant“ – podle našeho 
slovníku vedoucí účetní či účetní 
revizor. Nevíme, co k této změně 
vedlo, ale popřáli jsme jí, aby byla 
spokojená v jakémkoliv povolání, 
které si vybere. Prázdniny tráví 
pilným studiem. Nebyla v kon-

taktu ani se svými kamarádkami. 
Jeden měsíc prožila u tety, líbilo 
se jí tam, ráda sleduje televizi, 
ale píše, že hledí tím neztrácet 
čas (příklad pro naši mládež? – 
počítač s internetem jí asi nejsou 
přístupné). Překvapilo nás také, 
že píše krátké povídky a básně. 
Pokud jsou v jejím jazyce kanada, 
asi nám nebudou srozumitelné. Ale 
prosíme ji, aby nám něco o jejich 
obsahu napsala aspoň v angličtině. 
Ke konci je ještě zmínka o nepříz-
nivém počasí – vytrvalých deštích. 
A na závěr odhodlání do dalšího 
roku studia, jako vždy dík a ujištění 
o modlitbách za náš dlouhý život 
a dobré zdraví. 
Přejme jí tedy úspěšný závěrečný 
rok středoškloského studia, který 
bude pro její další život velmi vý-
znamný, a správnou volbu povolání.

Petr Dvořák

prostříhávaná 
ozdoba z papíru

Připravíme si čtverce 9x9cm .

Vzniklý čtverec přeložíme úh-
lopříčně napůl a nastříhneme 
podle obrázku. Stříháme smě-
rem od přeložené hrany rov-
noběžně se stranou čtverce. 
Nedostříháváme až k prostředku 
- mezi protilehlými střihy musí 
být cca 1cm.
čtverec rozložíme, uhladíme 
a můžeme tvarovat . Začneme 
uprostřed. Vezmeme cípy ohne-
me je směrem k sobě a slepíme. 

Obrátíme, slepíme další dva 
rohy, znovu obrátíme a stejným 
způsobem ozdobu dokončíme.
V jednom z vrcholů uděláme 
dírku a uděláme poutko na za-
věšení.

Šikovné ruce

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 ekologického 
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 posudku 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 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku

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 městských částí a na internetové adrese  
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > 
Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB).
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v ter-
mínech 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 zá-
stavního 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.



www.staryliskovec.cz

strana 9

střípky z rady
Informace z usnesení 31. rady mč brno- 
-starý lískovec ze dne 9. 11. 2011
– doporučila Zastupitelstvu Mč Brno-Starý 

Lískovec souhlasit s podáním písemné žádosti 
Majetkovému odboru Magistrátu města Brna 
o opětovné svěření objektu U hřiště 2, č. p. 
270, včetně pozemku p. č. 207/1 v k.ú. Starý 
Lískovec za účelem zbudování v uvedeném 
objektu  zasedacího sálu, obřadní místnosti 
pro účely vítání občánků, blahopřání jubilantům 
aj., archiv  apod.

–  stanovila v souladu se zákonem č. 107/2006 
Sb., ve znění zákona č. 150/2009 Sb., 
v bytech v bytových domech svěřených do 
správy Mč Brno-Starý Lískovec s regulovaným 
nájemným z bytu upravit měsíční nájemné 
z bytu od 1. 6. 2012 na úroveň cílové hod-
noty měsíčního nájemného uvedenou ve 
Sdělení MMR č. 180/2009 Sb., v příloze 
č. 3, tedy na celkovou částku 92,51 Kč/m2/
měsíc; schválila seznam bytových domů ve 
správě Mč Brno-Starý Lískovec, kterých se 
týká jednostranné zvýšení nájemného z bytu; 
schválila zpracování návrhu dodatku ke 
smlouvě o nájmu bytu, který bude obsahovat 
úpravu nájemného formou 40,55 % slevy 
z nájemného, tedy výši nájemného z bytu 
55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, 
na kterou pronajímatel tuto slevu poskytuje; 
schválila Oznámení o jednostranném zvý-
šení nájemného z bytu, které je v souladu 

se zákonem č. 107/2006 Sb. ve znění zá-
kona č. 150/2009 Sb. a Sdělením MMR ze 
dne 12. června 2009; schválila Oznámení 
o úpravě nájemného z bytu nájemcům bytů 
v bytových domech ve správě Mč Brno-Starý 
Lískovec o úpravě nájemného z bytu formou 
40,55 % slevy z cílové částky nájemného 
92,51 Kč/m2

– doporučila Zastupitelstvu Mč Brno-Starý 
Lískovec nesouhlasit se zajišťováním správy 
a stavebně-technické údržby všech kontejnero-
vých stání na území Městské části Brno-Starý 
Lískovec

–  souhlasila s investičním záměrem ,,Prodlou-
žení tramvajové tratě z Osové ke kampusu 
Masarykovy univerzity v Bohunicích“

–  schválila neinvestiční náklady na jednoho žáka 
v jednotlivých ZŠ Brno-Starý Lískovec pro žáky 
z cizích obcí, kteří plní povinnou školní docházku 
v základních školách naší městské části

Informace z usnesení 32. rady mč brno- 
-starý lískovec ze dne 23.11. 2011
– doporučila Zastupitelstvu Mč Brno-Starý 

Lískovec schválit předložený návrh rozpočtu 
na rok 2012

– souhlasila se skácením 6 ks borovic rostou-
cích na pozemku p.č. 2486/15 k.ú. Starý 

Lískovec, ul. U Pošty 6 z důvodu špatného 
zdravotního stavu stromů

– doporučila Zastupitelstvu Mč Brno-Starý 
Lískovec schválit Plán investičních akcí na 
rok 2012 a následující roky v Mč Brno-Starý 
Lískovec dle předloženého návrhu

– doporučila městské části Brno--Starý Lís-
kovec souhlasit s podáním žádosti o dotaci 
z rozpočtu JMK na požární techniku a věcné 
prostředky k řešení mimořádných událostí 
jednotek sborů dobrovolných hasičů města 
a obcí Jihomoravského kraje na období 
2009–2012

Informace z usnesení 33. rady mč brno- 
-starý lískovec ze dne 30.11. 2011
–  schválila změnu textové části v návrhu novely 

Nařízení č.  /2011, kterým se mění a doplňuje 
nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, 
kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších 
nařízení bez připomínek

– souhlasila se změnou závazné části ÚPmB pro 
uvedenou plochu na Mikuláškově náměstí, 
viz přiložená situace v k.ú. Starý Lískovec ze 
stávajícího typu ZP, nově na SJ

kompletní výpisy jsou k dispozici na webo-
vých stránkách městské části a na úřední 
desce.

pracoviště Linka, Kosmonautů 4 625 00
Brno, tel. 547 223 074
linka@luzanky.cz

KROUŽKY A KURZY
NA 2.POLOLETÍ

TANEČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
TANEČNÍ KROUŽEK, KAŽDÉ ÚTERÝ
15.15 – 16.15, 600 Kč / POLOLETÍ

ANGLIČTINA PRO
PŘEDŠKOLÁKY

HRAVÁ ANGLIČTINA 4 – 6 LET, KAŽDÉ ÚTERÝ
16.00 – 17.00, 1000 Kč / POLOLETÍ

B A R V Í N E K 
CVIČENÍ, ŘÍKANKY, HRANÍ, VÝTVARKA

PRO RODIČE S DĚTMI OD 3 LET KAŽDÝ ČTVRTEK
9.30 – 11.00,50 Kč za dítě a vstup

B L E Š K Y
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI,KAŽDÉ PONDĚLÍ

9.30 – 10.30, 50 Kč za dítě a vstup

ORIENTÁLNÍ TANEC
10 – 18 LET, STŘEDA 17.30 – 18.30, 500Kč/pololetí

ZUMBA PRO DĚTI
PRO 10 – 13 LET

ČTVRTEK 15.15 – 16.15, 500Kč/POLOLETÍ

BREAK DANCE
OD 8 LET, STŘEDA 15.30 – 16.30, 500/POLOLETÍ

KARATE
6 – 99 LET, MOHOU CVIČIT I RODIČE,
STŘEDA 17.30 – 19.00, 2400 Kč/ ŠK. ROK

TĚLOCVIČNA ZŠ SVÁŽNÁ

KERAMIKA
PONDĚLÍ 14.00 – 15.00, ÚTERÝ 15.30 – 16.30

OD 6 LET, 1000 Kč/POLOLETÍ

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
STŘEDA 18.00 – 20.00, 1300/ Kč POLOLETÍ

RELAXAČNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ
PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ OD 15 LET

ČÍNSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ
TAIJIQUAN, BANGUA ZHANG, XINGYI QUAN

PÁTEK 18.00 – 19.30,
3000 Kč/ŘÍJEN‐ČERVEN

Bližší informace janasya@gmail.com
CELOU NABÍDKU KROUŽKŮ A AKCÍ NAJDETE NA

www.linka.luzanky.cz
PŘEDŠKOLÁCI A HLÍDÁNÍ DĚTÍ V KULIČCE:

kisa@luzanky.cz
KDE NAJDETE FOTOGRAFIE Z NAŠÍ ČINNOSTI:

http://linkabrno.rajce.idnes.cz/
ONIZCEATBY

KROUŽKY V DRUHÉM POLOLETÍ PROBÍHAJÍ
1.2. – 1.6.2012,

TERMÍN ÚHRADY ZÁPISNÉHO JE DO 20.1.2012
Činnost kroužků probíhá kromě státních svátků a

školních prázdnin.
Informace  pro přihlášené na 1.pololetí: 2. – 6.

1.2012 je sanitární týden.

ZVEME VÁS NA JARNÍ PRÁZDNINY
2012 !

PRAŽSKÝ FANTOM 3. – 10.  2.2012
Kdo odhalí záhadu ukrytou v pražských ulicích?
Čekají na vás jarní prázdniny v Praze, výlety za
pražskými památkami a zajímavými místy, noví
kamarádi, celotýdenní hra, nezapomenutelné

zážitky...
Cena 2200 Kč, bližší informace a přihlášky

kisa@luzanky.cz

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
6. – 10.2.2011

Příměstský tábor pro děti 6 – 15 let
Příměstský tábor pro všechny holky a kluky, kteří
rádi tvoří a chtějí si vyzkoušet nejrůznější výtvarné
techniky (batika, práce s keramickou hlínou, točení
na hrnčířském kruhu, práce se sklem) Každý den od

9.00 do 14.00 hod.
Cena 1000 Kč, je možné se přihlásit i na jednotlivé

dny (200 Kč/den)
Bližší informace a přihlášky sykorova@luzanky.cz 

CVČ LINKA VÁM VŠEM PŘEJE VŠEM
KRÁSNÉ VÁNOCE 

A DOBRÝ START DO NOVÉHO ROKU 
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Inzerce

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

www.mandlovani.wz.cz

 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

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

 vyměním ob 3+1 s lodžií, po ren., v sídlišti 7min od hl.nádr., za OB 
1+1 ve St. Lískovci, bez odstupného. Prosím SMS 732183922

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

Poøádá�Orel�Jednota�Brno-Starý�Lískovec
Pøedprodej�vstupenek�13.�1.�2012�18:00-19:00,�Sokolovna�Máchalova�2,�Starý�Lískovec
Vstupné�100�Kè

eko Gymnázium brno o.p.s.  
Vás zve na dny otevřených dveří:

18. ledna 2012 od 15 do 19 hodin
22. února 2012 od 15 do 19 hodin
Ve školním roce 2012/2013 otevíráme následující studijní programy:
čtyřleté studium – pro žáky, kteří ukončili devátou třídu ZŠ
šestileté studium – pro žáky, kteří ukončili sedmou třídu ZŠ
osmileté studium  – pro žáky, kteří ukončili pátou třídu ZŠ
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Labská 27, 625 00 BRNO www.eko-g.cz
Tel.: 547 219 976 email: eko@eko-g.cz

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé
Zveme	vás	na:	 Ples	TŠ	Dagmar
	 	 22.	ledna	2012
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OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

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

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

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

BRNOCentrální 
vysavače

prodej - montáž
mob.: 605 218 258 

brno@beam.cz

Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Ve vaší lokalitě hledáme 
byty 2+kk, až 3+1 

Děkujeme Vám za 
spolupráci v roce 2011

 a do roku 2012 přejeme 
mnoho osobních

a pracovních úspěchů

www.realspektrum.cz

Informujte se ZDARMA o možnostech prodeje: 
       Ing. David Celnar, 
tel: 602 712 097, david.celnar@realspektrum.cz

 hledáme 
byty 2+kk, až 3+1 

Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za Děkujeme Vám za 

Informujte se ZDARMA o možnostech prodeje: 

tel: 602 712 097, david.celnar@realspektrum.cz
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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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418 / 20
657 79 Brno

Ceníte si věrnosti? My ano, proto Vás za ni odměníme

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od 
ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu vozu 
ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si 
nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.
Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše 
úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 
2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN 
bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA (včetně OSVČ*) starších 5 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč 
není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo 
u prodejců vozů ŠKODA.

* Osoby samostatně výdělečně činné

Odměňte 
se novou

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobra zených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km

Odmena_Fabia_MonteCarlo_P2_3db4098b1cd94259ad5fc40bc13671c0_indd   1 11/1/2011   1:02:30 AM

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

KADEŘNICTVÍ 
dámské • pánské • dětské

MODELÁŽ NEHTŮ
Nová otevírací doba:

PO - PÁ  7.00 - 20.00 • SO  6.30 - 12.00
 

U Hřiště 21, 625 00 Brno - Starý Lískovec, tel. 547 354 318
www.kadernictviuhriste.cz


