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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Prostorem kolem Centra vol-
ného času Linka projde týdně 

okolo tří až čtyř set dětí i dospě-

lých, kteří tu navštěvují pravidelné 
kroužky. Přitom stávající podoba 
celé zahrady rozhodně neláká 
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k tomu, aby si tu děti hrály nebo 
aby tu dospělí či senioři z Klubu 
důchodců jen tak příjemně pose-
děli. Právě z tohoto popudu vznikl 
projekt přírodní zahrady, která by 
nabídla všem generacím příjemné 
místo pro hry i relaxaci. 

Letos na jaře se objevila i mož-
nost získat na tento projekt finance 
prostřednictvím programu Síd-
liště žije Nadace OKD. Jedním 
z hlavních kritérií byl komunitní 
charakter projektu, tedy míra, ve 
které se do něj zapojí přímo místní 
lidé, kterým pak bude výsledná 
zahrada sloužit. 

(Pokračování na str. X)

Starý Lískovec rozhodně nepatří k lukrativním brněn-
ským adresám. Zástavba panelového sídliště zaplnila 
ve vrcholné éře socialismu pole a louky mezi původní 
vesničkou Lískovec a areálem bohunické fakultní ne-
mocnice. Sídelní struktura Starého Lískovce je urba-
nistickou čítankou chyb a omylů. Zatímco se stavební 
kvalita panelových domů díky osobnímu vlastnictví 
zlepšuje, kvalitu veřejných prostranství zlepšit nelze, 
poněvadž je jejich plocha nedozírná a není v silách 
společnosti o tyto statky pečovat. 

Veřejné prostranství

Rádi byste si i na sídlišti poseděli v příjemné zahradě?

Chcete, aby si Vaše děti hrály i mezi paneláky  
v přírodním prostředí?

Zapojte se do plánování přírodní zahrady  
s herními prvky u CVČ Linka!

Přírodní zahrada Pro všechny generace
Plánovací setkání

středa 27. června 2012 od 17.00
centrum volného času linka, kosmonautů 4, 

starý lískovec

Program pro Vaše děti během plánovacího 
setkání zajištěn.

Městská část Brno-Starý Lískovec získala v grantovém řízení Nadace 
OKD finance na úpravu zahrady kolem CVČ Linka. Budoucí podoba 
zahrady záleží jen na Vašich nápadech a názorech. Vaše podněty 
po setkání předáme projektantovi, který vypracuje návrh zahrady.

www.prirodnizahrada.unas.cz

O podobě přírodní zahrady kolem Linky rozhodnete i vy

Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

Válet se jen tak v trávě, honit se mezi keři a ovocnými 
stromy, sledovat ptáky v krmítcích a budkách a hrát si 
v přírodě. Pro děti ze sídliště jako je Starý Lískovec je 
něco takového jen těžko dostupné. Stejně tak dospělí 
si těžko posedí a odpočnou v přírodním prostředí, 
pokud nemají vlastní zahradu. To se ale může již brzo 
změnit. Městská část uspěla v grantovém řízení Nada-
ce OKD Sídliště žije a za získané prostředky vybuduje 
v následujícím roce a půl přírodní zahradu pro všechny 
generace kolem Centra volného času Linka. O tom, jak 
bude zahrada vypadat, rozhodnou z velké části občané.

Kapka v moři

Politická reprezentace se snaží 
sisyfovsky zkvalitnit alespoň 

nejpoužívanější. Centrem Starého 
Lískovce by měla být plocha v ma-
pách označovaná jako Mikuláškovo 
náměstí. Není tomu tak. K vytvo-
ření centra doposud nedošlo. Za 
středobod bychom spíše označili 
nedalekou tramvajovou a trolejbu-
sovou zastávku Osová, kolem níž 
je rozvinuta občanská vybavenost 
v podobě supermarketu, polikli-
niky a pošty. Prostranství kolem 
těchto objektů vykazovalo tradiční 

znaky anonymní sídlištní zástavby 
a působilo nevábným ghettoidním 
dojmem. Starosta městské části 
Vladan Krásný si je velmi dobře vě-
dom silných a slabých stránek své-
ho volebního okrsku a jak sám říká, 
dělá vše pro to, aby „ lidé z šedivého 
sídliště nechtěli utíkat“. Společně 
s dalšími zastupiteli se rozhodl pro-
měnit nejfrekventovanější místo ve 
Starém Lískovci v lákavé městské 
korzo vybízející občany k zastavení 
a pobytu. Inspiraci a architekta pro 
svůj záměr našel v nedaleké měst-
ské části Komín.

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Brněnský ateliér P.P. Architects, 

s.r.o. věnuje velkou část své pro-
fesní pozornosti veřejným pro-
stranstvím. Pod vedením hlavního 
architekta ateliéru Pavla Pekára 
zrealizoval mimo jiné oceňované 
rekonstrukce náměstí a tržnice 
v Novém Jičíně nebo zdařilou 
úpravu předprostoru radnice 
v Brně-Komíně. Architektonický 
styl ateliéru by se dal označit jako 
poučena postmoderna. Tvaroslo-
ví jejich domů je pro laické oko 
hřejivé a současně neuráží ani od-
borníka. Ve snesitelných dávkách 
ordinovaná kompoziční hravost 
v kombinaci s ušlechtilými ma-
teriály posunuje jejich práci do 
horních pater současné české ar-
chitektury. Starostova sázka na P.P. 

Veřejné prostranství

Grant nadace OKD...

Architects byla sázkou na jistotu.
Před architekty stála ve Sta-

rém Lískovci dvě úskalí – nízký 
rozpočet a vysoký počet zájmů 
v území. První úskalí znamenalo 
rozdělit stavení dílo do několika 
etap a druhé podstoupit řadu 
jednání s nejistou vidinou snesi-
telného kompromisu. I díky vysoké 
angažovanosti politiků se podařilo 
zrealizovat první etapu v ukázkové 
kvalitě.

Nejvýznamnějším počinem 
architektů je, krom vymístění 
nevyhovujících funkcí respektive 
materiálů a jejich nahrazení funk-
cemi a materiálem s několikaná-
sobně vyšší užitnou a výtvarnou 
hodnotou, kompoziční scelení do 
té doby roztříštěného veřejného 
prostoru. Začátek horizontální pro-
menády architekti akcentují ver-
tikálním prvkem věže. Věž v sobě 
ukrývá výtah sloužící imobilním 
a maminkám s kočárky. Lapidár-
ní komunikační funkci schodiště 
doplnil výtvarný objekt vodopá-
du. Prvek, který bychom očekávali 
spíše v nákupních galeriích, stojí 
na veřejném místě uprostřed jed-
noho z nejnudnějších sídlišť v Brně 
a nekompromisně na sebe strhává 
pozornost. O výjimečnosti tohoto 

prvku, svým způsobem umělec-
kého díla, svědčí skutečnost, že 
doposud nebylo napadeno žád-
ným vandalem. Použité kamenné 
obklady jsou opěv v očích obyva-
tel sídliště symbolem luxusu a po-
máhají definovat identitu místa.

Altán zastřešený membránou 
jednak demonstruje pobytovou 
funkci, jednak svou formou a ma-
teriálem podtrhuje exkluzivitu 
v kontextu sídliště. Sedací mobiliář 
je navržen na míru podle návrhu 
architektů. Zeleň a osvětlení vhod-
ně doplňují celkovou kompozici. 
Nastolenému výtvarnému a sta-
vebnímu standardu paradoxně 
přestávají kvalitativně stačit okolní 
normalizační objekty. Návštěvník 
se tak nachází v jakémsi ambiva-
lentním časoprostoru. Nezbývá 
než doufat, že vlastníci objektů 
v sousedství adekvátně zareagují 
v co nejkratším čase. P.P. Architects 
ve Starém Lískovci ukázali, jakou 
cestou by se měla česká sídliště 
ubírat. V anonymním bezbřehém 
prostou podprůměrnosti definují 
osobité centrum s odlišnou urbán-
ní atmosférou, ve výsledku jistý 
ostrov pozitivní deviace. Vzhledem 
ke struktuře veřejných rozpočtů, 
rozměrů sídlišť a vlastnických 

Voda ve veřejných stud-
nách ani ve všech vodních 
prvcích veřejného prostran-
ství Starého Lískovce není 
pitná!

UMČ Starý Lískovec

Upozornění

(Dokončení ze str. 1)
Podařilo se získat pro spolupráci 

kromě městské části a CVČ Linka i tří 
základní školy – Elišky Přemyslovny, 
Labská a Svážná, které by budoucí 
zahradu využívaly i pro výuku v pří-
rodě. Svou pomoc přislíbil dokonce 
i Sbor dobrovolných hasičů.

Právě množství zapojených 
partnerů nakonec jistě výrazně 
rozhodlo o tom, že se z množství 
podaných žádostí ta ze Starého 
Lískovec probojovala do druhého 
kola. Projektový tým čekala prezen-
tace záměru před zástupci nadace, 
kteří se přijeli na stávající podobu 
zahrady podívat, a poté i v Ostravě 
na semináři, který všem žadatelům 
poradil, jak zapojovat veřejnost do 
plánování veřejných prostor. Pak už 
zbývalo jen čekat, než se 11. května 
rozhodne.

Naštěstí pro Lískovec dala Nada-
ce OKD našemu záměru zelenou. 
„Kvalitou zpracování patřil váš 

projekt od začátku mezi favori-
ty,“ doplnil pak při setkání přímo 
v Centru volného času Linka Mar-
tin Nawrath z Nadace Partnerství, 
která celý program Sídliště žije pro 
Nadaci OKD organizačně zajišťuje.

Do Lískovce tak do podzimu 
roku 2013 poputuje 540 tisíc ko-
run od Nadace OKD, které doplní 
městská část o 110 tisíc ze svého 
rozpočtu. Do plánování zahrady se 
můžete zapojit i vy, právě na zákla-
dě vašich podnětů bude pracovat 
projektant, který výslednou podo-
bu navrhne. Stačí přijít ve středu 
27. června do CVČ Linka, kde bude 
od 17 hodin probíhat první plá-
novací setkání. Nemusíte se bát 
s sebou vzít i děti, o program pro 
ně se postarají lektoři z Linky. Více 
informací o projektu najdete na 
adrese prirodnizahrada.unas.cz.

Helena Továrková
vedoucí projektového týmu

V měsíci dubnu byla dokončena rekon-
strukce podlahy tak, abychom již mohli 

naši sokolovnu užívat. Poprvé byla využita míst-
ní organizací Orel za účelem konání předhodové 
zábavy. Vše dopadlo nad očekávání dobře. 

Nyní, jak všichni víte z minulého čísla, jsme 
zahájili veřejnou sbírku na úplné dokončení 
rekonstrukce budovy. Chybí ještě opona – 
závěs, který přepažuje podium a tělocvičnu. 
To  je  hlavní  úkol.  A  potom  hned  obložení 
stěn, basketbalové koše, dokončení opravy 
nářaďovny apod.

Zatím naši členové navštívili občany z ulic 
Klobásova,Kroupova,Příčky,Hermannova,-
Šoustalova,Čermákova,Pšikalova,Malostran-
ská,Martina  Ševčíka  a  Točnou.  Průběžně 
budeme obcházet i občany ze sídliště a to 
tak,  že  minimálně  3  dny  dopředu  budou 
upozorněni letáčkem na vchodových dveřích. 
Naši členové nebudou jednotlivě zvonit na 
Vaše byty, ale vždy ve vyznačeném prostoru 
a v danou dobu se budeme pohybovat tak, aby 
jste měli možnost  přijít a do kasiček s logem 
Sokola a názvem jednoty  přispět podle svého 
uvážení. Někteří z Vás možná raději využijí 

možnosti platby převodem na účet. V tom 
případě můžete i nadále přispívat na číslo účtu:  
251 186 444/0300. Moc děkujeme.

MČ Brno-Starý Lískovec nám zprostředkovala 
před budovou novou příjezdovou cestu, čímž pro 
naši jednotu byla ušetřena spousta finančních 
prostředků. I za tuto práci a podporu děkujeme. 
Přístupová cesta je samozřejmě bezbariérová.

Od září 2012 bude možno využívat budovu 
ke cvičení i k pronájmům na různé typy akcí.

V naší Jednotě máme oddíly : 
 – ženy všestrannost – různé formy cvičení při 
hudbě (věkově neomezené)
 – Rekreační volejbal – smíšená družstva
 – Volejbal muži
 – Volejbal ženy
 – Nohejbal muži
 – Stolní tenis muži
 – Sálová kopaná – muži

V měsíci srpnu již najdete rozpis jednotli-
vých cvičení a to na stránkách www.sokolsta-
ryliskovec.estranky.cz

Pokud budete mít chuť a zájem za námi 
přijít, jste u nás vítáni. 

Starostka Sokola Božena Sotolářová 

vztahů si nemyslím, že by akce ve 
Starém Lískovci mohla zafungovat 
jako iniciační prvek ve strategii 
regenerace těchto prostorů. Počin 
vnímám jako vytoužené nadech-
nutí se v bažině. Obávám se , že 
počet těchto nadechnutí se v úze-
mí Starého Lískovce v dohledné 
době vyčerpal.

Česká panelová sídliště stojí za 
to kultivovat, žije v nich až nebý-
vale vysoké procento populace. 
V jejich genomu však současní 
architekti nacházejí zásadní sdě-
lení: tuto sídelní strukturu nelze 
v budoucnu trvale udržovat.

Jan Kratochvíl
(časopis ARCH 03/12)

TJ Sokol Brno-Starý Lískovec
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V dubnovém zpravodaji jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí, 
nejzajíma vější nebo nejoriginálnější fotky jakékoliv významné, 
či výrazné části Starého Lískovce. K mému milému překvapení 
začali do redakce Starolískoveckého zpravodaje bezprostředně 
po vyhlášení soutěže přicházet spousty fotografií, za což Vám 
všem, kteří jste se zúčastnili, moc děkuji! Věřte mi, že nebylo 
vůbec jednoduché mezi Vámi vybrat autora těch nejzdařilej-
ších fotografií. Vítězkou se nakonec stala Stanislava Sadovská, 
jejíž fotografie zachycují Starý Lískovec jako sídliště v procesu 
revitalizace a proměny z totalitní šedi do současné barevnosti.

Martin Zezula , redakce Starolískoveckého zpravodaje

Už máme vítěze soutěže!

Enormní počet žadatelů o vydání cestovních pasů

Jedním  z  důvodů  je  skutečnost,  že  dne 
26. 6. 2012 končí platnost všech zápi-

sů dětí v cestovních dokladech rodičů. 
Děti musí mít po tomto datu při cestách do 
zahraničí vlastní cestovní doklad. I přes snahu 
Magistrátu  města Brna informovat občany 
s dostatečným předstihem (průběžně již od 
června loňského roku), žádají občané o vydání 
dokladů, tak jako každý rok, až před sezónou 
dovolených.

Situace je komplikovaná na všech obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou působ-
ností v České republice, neboť od ledna 

tohoto roku jsou na stávajících pracovištích 
cestovních dokladů přijímány i žádosti o vy-
dání občanských průkazů. Ministerstvo vnitra  
ČR fakticky nenavýšilo počet těchto pracovišť 
a finanční zajištění navýšení počtu pracovišť 
ponechalo k tíži obcím i přesto, že se jedná 
o výkon státní správy.  

Aktivní přístup MMB 

Statutární město Brno začalo okamži-
tě jednat s Ministerstvem vnitra ČR a Státní 
tiskárnou cenin, s.p. o navýšení počtu praco-
višť  a rozhodlo objednat a zafinancovat  

Pracovníci Odboru správních činností řeší zejména 
v posledních dnech velký zájem o vydání cestovních 
dokladů ze strany občanů s trvalým pobytem v měs-
tě Brně. V pondělí 7. 5. 2012 bylo na 11 pracovištích 
Odboru správních činností Magistrátu města Brna 
zpracováno celkem 740 žádostí o osobní doklady, 
z toho 282 žádostí o občanské průkazy, 458 žádostí 
o cestovní pasy a z nich se v 360 případech jednalo 
o cestovní pas pro děti do 15 let.

4 nová pracoviště typu KS-eOP, která kom-
plexně zvládnou agendu občanských průkazů. 
Tato pracoviště budou pořízena na náklady 
rozpočtu města. Tímto opatřením by mělo dojít 
k uvolnění kapacity příjmu žádostí o vydání 
cestovních dokladů s biometrickými prvky. 
V současné době probíhají intenzivní přípra-
vy prostor před dodávkou zařízení. Termín 
dodávky zařízení je plánován na 1. 7. 2012, 
budeme však usilovat o jejich zprovoznění již 
před tímto termínem. 

Rozšíření úředních ho-
din oddělení cestovních 
dokladů Odboru správ-
ních činností MMB

S ohledem na personální podmínky a za-
jištění plynulého chodu agendy cestovních 
dokladů budou od 14. 5. 2012 až do odvolání 
rozšířeny úřední hodiny oddělení cestovních 
dokladů,  a  to  v  úterý,  čtvrtek  a  pátek  do 
13 hodin. Rozšíření úředních hodin se bude 
týkat pouze příjmu žádostí o vydání ces-

tovních dokladů s biometrickými údaji! 
Další rozšíření úředních hodin není možné, 
neboť úřednice po úředních hodinách v rámci 
pracovní doby mimo jiné vyřizují úřední kore-
spondenci, kompletují vyhotovené a dodané 
doklady ze Státní tiskárny cenin, s.p. a při-
pravují je k převzetí občany.  Jedná se řádově 
o tisíce dokladů měsíčně.

Rozšířené úřední hodiny oddělení 
cestovních dokladů Odboru správních 
činností MMB, Husova 3:

Pondělí    8.00–17.00
Úterý    8.00–13.00
Středa    8.00–17.00
Čtvrtek    8.00–13.00
Pátek    8.00–13.00 

Doporučení občanům

V současné době již lze pouze popřát úřed-
níkům i občanům velkou dávku trpělivosti a do 
budoucna doporučujeme občanům vyřídit 
cestovní doklad mimo sezónu tj. v období 
zimních měsíců.
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Výuka v Mladočově

Výuka v terénu se na EKO 
Gymnáziu stala již samozřej-

mostí. V květnu strávili žáci se-
kundy, tercie a kvarty čtyři dny 
v blízkosti přírodní rezervace 
Toulovcovy Maštale. Ani chladné 
počasí jim nezabránilo v plnění 
praktických úkolů z fyziky, chemie, 
biologie a zeměpisu. Za pomo-

ci mikroskopů, digitální kamery, 
výukového systému Pasco a ne-
tbooků lovili a určovali brouky, 
tvořili elektronický atlas rostlin, 
pozorovali osmotické jevy, měřili 
teplotu, rychlost větru,… Okruh 
Toulovcovými Maštalemi prošli 
s GPS navigacemi, pomocí nichž 
vyhledávali a zaznamenávali vy-
brané body. Shromážděná data 
a výsledky pokusů pak zpracovali 
do prezentací. Zpáteční cesta do 
Brna byla ještě zpestřena prohlíd-
kou památky UNESCO v Litomyšli. 
Terénní cvičení proběhlo v rámci 
projektu „Mozaika funkční gramot-
nosti“, který je spolufinancován 
z ESF a státního rozpočtu ČR.

EKO Gymnázium

Jarní sportovní úspěchy
Šplh, atletický čtyřboj, 
obvodní kolo Poháru roz-
hlasu a Bosonožský běh 
– to byly nejvýznamnější 
sportovní soutěže, kte-
rých se zúčastnili žáci ze 
ZŠ Bosonožská. 

Děvčata a chlapci z prvního 
stupně základní školy byli 

velmi úspěšní v Bosonožském 
běhu – z 24 zúčastněných žáků si 
jich jedenáct odneslo domů za-
slouženou medaili (S. Šalomoun, 
B. Havlíčková, D. Gamba, L. Haklo-
vá, P. Tesařová, M. Kratochvíl, S. Sa-
hatciu, V. Štěpánek, T. Havlíček, T. 
Krejčí a K. Griačová).

Do městského finále soutěže ve 
šplhu postoupila první 2 družstva 
z obvodních kol, tj. celkem 8 druž-
stev v každé kategorii. Obvodních 
kol se zúčastnilo cca 30 škol v kaž-
dé kategorii.

Do finále postoupila 3 družstva: 
mladší a starší žáci a starší žákyně. 
V soutěži družstev obsadili naši 
starší žáci 3. místo a starší žákyně 
i mladší žáci místo čtvrté. Mezi 
naše nejlepší jednotlivce patří Eva 
Jusková z 9.A. s časem 3,48 s obsa-
dila 5. místo. Na 7. místě byl Aleš 
Prát z 8.D (2, 61 s).

Na ZŠ Laštůvkova proběhlo 
okresní finále atletického čtyřboje, 
kterého se zúčastnilo 5 mladších 
a 5 starších žákyň z 2. stupně. Děv-
čata musela absolvovat všechny 
disciplíny čtyřboje: mladší žákyně: 
60 m, 600 m, hod kriketovým míč-
kem a skok daleký nebo vysoký, 
starší žákyně: 60 m, 800 m, hod 
kriketovým míčkem nebo vrh koulí 
a skok daleký nebo vysoký. Obě 
družstva obsadila 8. místo v městě 
Brně. K nejlepším ze 63 soutěží-

cích se řadí Dagmar Zwinsová (ze 
6.A – 22. místo),  Tereza Fűrlová 
(z 9.A – 15. místo) a Aneta Blahová 
(z 9.A), která se umístila na 2. místě 
z 53 soutěžících. Umístění Anety 
Blahové považujeme za vynikající 
výkon, kterého dosáhují dívky naší 
školy jen zřídka.

Na ZŠ Labské a Arménské se 
uskutečnila klání obvodního kola 
Poháru rozhlasu, kde v družstvech 
obsadily mladší žákyně 3. a starší 
žákyně 4. místo. V jednotlivých dis-
ciplínách pak vybojovaly: Aneta 
Blahová 2. místo (skok vysoký), 
Eva Jusková 2. místo (60 m), Na-
tálie Kristová 3. místo (vrh koulí).  
Jusková, Veselá, Blahová a Fűrlová 
2. místo – ve štafetě na 4 x 60 m. 
V kategorii mladších žákyň byla na 
prvním místě štafeta na 4 x 60 m 
ve složení Koláčková, Sobotko-
vá, Zwinsová a Kyselová. Třetí 
místo obsadily Leona Koláčková 
v běhu na 60 m a Adéla Sobotková 
ve skoku dalekém (obě žákyně 
7. ročníku).

ZŠ Bosonožská

Opět v Solnohradsku

Vedení Hotelové školy Brno, 
Bosonožská každoročně 

umožňuje několika ze svých žáků 
pobyt a praxi v zahraničních ško-
lách podobného zaměření. První 
skupinka směřovala letos v lednu 
do významného rakouského lá-
zeňského střediska Bad Hofgas-
tein. V tomto městě je vyšší od-
borná škola zaměřená na turismus 
a hotelnictví (Tourismusschulen 
Salzburg - Hotelfachschule Bad 
Hofgastein), zároveň zde však 
studovala i studuje řada mladých 
velmi nadějných rakouských lyža-
řů. Studium trvá tři, čtyři nebo pět 
let. Škola je významně finančně 
i společensky podporována hos-
podářskou komorou spolkové 
země Salzbursko. Kvalita školy je 
o to vyšší, že úzce spolupracuje 
s nejlepším místním hotelem - pě-
tihvězdičkovým Grand Park Hotel.

Studenti a studentky z Boso-
nožské pracovali v servisu i v ku-
chyních. Vedli je špičkoví rakouští 
odborníci, kteří se jim pečlivě a tr-
pělivě věnovali. Díky tomu si naši 
studenti rozšířili znalosti a doved-
nosti. Opravdové zaujetí pro obor 
je u rakouských studentů nevšed-
ní, což pozitivně ovlivnilo naše 
praktikanty. Ke vzdělání v oblasti 
hotelnictví a gastronomie patří 

také poznání prostředí i přírodních 
krás a rarit, o něž v rakouských Al-
pách není nouze. To všechno zcela 
vyplnilo třítýdenní pobyt, volného 
času bylo pramálo. Vynikající bylo 
ubytování ve školním internátě, 
jehož realizace byla před dvěma 
lety ohodnocena cenou rakous-
kých architektů.

Škola může své studentky a stu-
denty vysílat na takovéto pobyty 
díky programu Leonardo, který je 
financován Evropskou unií. Vedení 
školy musí vyvinout značné úsilí, 
aby v zahraničí získalo skutečně 
dobré partnery a umožnilo stu-
dentům tyto kdysi běžné pracovní 
a vzdělávací pobyty, podobné tzv. 
„na zkušenou“ nebo „na wechsel“.

Mgr. Helena Marešová

Městská část Brno-Starý Lískovec každoročně plošně navyšuje 

nájemné za pronájem nebytových prostor a pronájem bytů o ná-

růst celoroční míry inflace, která je stanovena Českým statistickým 

úřadem (indexem růstu spotřebitelských cen v průměru za celý rok 

k roku předchozímu). Míra inflace pro rok 2012 činí pouze 1,9 %. 

Proto rada MČ Brno-Starý Lískovec na své 49. schůzi rozhodla, že se 

v  roce 2012 nájemné o míru inflace navyšovat nebude.

UMČ Starý Lískovec

Nájemné se letos zvyšovat nebude!
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Děti se poznávaly v Poznani

Ve dnech 24.–27. května se 20 
žáků 4. a 6. ročníku Základní 

školy, Brno, Bosonožská 9 zúčast-
nilo mezinárodního integračního 
setkání „Děti dětem“ Poznaň 2012. 
Smyslem této mezinárodní akce je 
setkávání dětí se zdravotním posti-
žením z různých zemí Evropy. Díky 
úzkým vztahům statutárního města 
Brna a města Poznaň, které jsou již 
dlouhá léta partnerskými městy, za-
stupovala letos na této akci Českou 
republiku právě naše škola. 

Jak děti strávily tyto dny? Podle 
mého názoru i ohlasů všech zú-
častněných velmi pěkně. Poznaly 
jinou zemi, jinou kulturu, setkaly se 
s dětmi z Polska, Německa, Sloven-

ska, Ruska, Ukrajiny a Litvy, dětmi 
s různými zdravotními či sociálními 
handicapy, navštívily zajímavá mís-
ta, otestovaly si svoji tělesnou kon-
dici, fyzickou zdatnost i jazykové 

Dne 3. 5. 2012 jsme ote-
vřeli dveře naší školy pro 
širokou veřejnost. Rodiče 
mohli nakouknou do vy-
učovacích hodin, všichni 
ostatní si mohli prohléd-
nout naši školu. 

Soutěž na téma „Pečené 
dobroty“

V rámci našeho Dne otevřených 
dveří jsme letos měli i soutěž 

pro všechny, kteří se chtěli zapojit, 
především však pro rodiče a děti. 
Tentokrát na téma „Pečené dobro-
ty“. Všichni měli volnou ruku, zda 
se bude jednat o sladké či slané vý-
tvory. Hlavně musely být z trouby.

Sešlo se nám velké množství 
různých dobrůtek.

Nejprve naši hosté ohodnotili 
vzhled a majitelé nejkrásnějších tří 
výtvorů byli obdarováni věcnými 
cenami.

Poté následovala ochutnávka 
všech vystavených výrobků. Zde 
už hodnotila i široká veřejnost. 
Ohodnotili jsme tři výrobky a dal-
ších sedm pak dostalo také ceny.
Výherci:
Vzhled
1. místo: č. 17 – rodina Bohumelo-
va – dort s beruškami
2. místo: č. 5 – rodina Jandero-
va – dort s květinovým motivem 
orchidejí
3. místo: č. 12 – rodina Krčmova – 
karamelové kostky v marcipánu

Chuť
1. místo: č. 22 – Eliška Raábová – 
žákyně 9. třídy

Za věcné ceny bychom rádi po-
děkovali našim rodičům – panu 
Pišnému, panu Vinařskému.

Děkujeme také představitelům 
naší  MČ za účast a podporu.

Za organizaci této soutěže patří 
velké poděkování paní učitelce Ve-
ronice Kalábové a také Mgr.Pavlíně 
Mikuláškové.A samozřejmě podě-
kování patří všem zúčastněným! 

E.ON Rodinný fotbálek 

V rámci otevřených dveří 3. květ-
na 2012 se na naší škole uskutečnil 
tradiční E-ON Rodinný fotbálek. 
Do turnaje, hraného v nafukovací 
aréně, se mohlo přihlásit jakékoliv 
družstvo ze školy sestavené z mi-
nimálně 3 členů. Jeho součástí 

Den Otevřených dveří na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

musela být vždy dívka či žena a je-
den dospělý. 

Mužstva byla rozdělena dle 
věku do dvou kategorii – ve starší 
„4-“ zvítězili Brazilci (Filip Belák, 
David Rejda, Jiří Sojka a Michaela 
Lagronová, která se stala i nejlepší 
střelkyní se 6 góly), v mladší „4+“ 
byla nejúspěšnější týmem Kometa 
(Lukáš Marčík, Adam Posch, Vít 
Vaverka, paní Vaverková a pan Mil-
ler). Do bojů zasáhli i benjamínci 
předškolního věku (Jakub Kott, 
Lukáš Kott, Martin Gardáš a paní 
K. Kottová), kterým se podařilo 
zvítězit ve dvou utkáních!  

Součástí E.ON Rodinného fot-
bálku byl i doprovodný program 
se soutěžemi – skákací hrad, 
střelba a přihrávka na přesnost, 
žonglování tzv. nožičkování s mí-
čem, elektrické koloběžky Hugo 
Bikes, RC modely, herní konzole. 
V dovednostních soutěží vynikalo 

mužstvo Nuly (Richard Vaverka, 
Jakub Kotásek, Leo Bauer, Daniel 
Nováček, Jana Prátová). Ve střel-
bě na přesnost a přihrávkách byl 
ze všech účastníků Rodinného 
fotbálku nejúspěšnější Richard 
Vaverka (9. třída), v žonglování 
s míčem vynikal Leo Bauer (3. 
třída). 

Všichni se náramně bavili, po-
časí nám přálo, inu posuďte sami 
z fotografií.

Den se velmi podařil, děkujeme 
všem za účast a těšíme se zase na 
podzim!

Vzhledem k tomu, že se blíží 
zároveň konec školního roku, ráda 
bych upřímně poděkovala všem 
pedagogům v MŠ i ZŠ  za velmi 
náročnou práci. Poděkování patří 
i všem provozním zaměstnancům 
školy.  

ředitelka školy 
Mgr. Margita Kotásková

dovednosti. Program setkání byl 
připraven velmi pečlivě – střídaly 
se aktivity sportovního charakteru 
s návštěvou ZOO, kulturní vystou-
pení s návštěvou zemědělského 

muzea i prohlídkou historického 
centra města Poznaně. Vždy večer 
měli všichni možnost setkat se na 
společném pikniku. Všichni také 
ocenili příjemné ubytování v ho-
telu Edison umístěném v krásném 
prostředí na okraji Poznaně. 

Pestré národnostní i věkové 
složení všech účastníků (od 3 do 
17 let) dokazovalo, že přes různost 
jazyků, systémů i pohledů má myš-
lenka integrace v dnešní Evropě 
důležitý význam. Pro některé žáky 
naší školy byla tato cesta zároveň 
dosud nepoznanou možností strá-
vit několik dní v jiném kulturním 
prostředí.

Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská
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Každoročně se žáci 1. a 2. stupně ŽS Labská zúčastňují Běhů brněnské 
mládeže (BBM), které pořádá Středisko volného času Lužánky. 

Běžecké závody jsou čtyřkolové a konají se střídavě v parcích na Lu-
žánkách a na Lesné.  Soutěží se v kategoriích od 1. - 9. třídy, každá škola 
smí do závodu vyslat pouze 3 dívky a 3 chlapce z jedné kategorie. Trasy 
závodu měří od 800 m do 1200m. Podle umístění v cíli získávají soutěžící 
body pro svoji školu. Po čtvrtém kole následuje vyhodnocení celé série 
běhů a ocenění nejlepších škol.    

V letošním roce řadíme mezi nejúspěšnější běžce z 1. stupně Dominika 
Olejára, Jakuba Plevu, Tobiáše Turka, Adama Roznose, Jakuba Hovořáka, 
Láďu Kince, Míšu Matyášovou a Kláru Dosedlovou.

Z 2. stupně dosahují výborných výsledků Tereza Machalová, Klára Bá-
rová, Albert Šprlák-Puk, Roman Jeřábek, Tomáš Krejčíř, Leona Maleninská, 
Jan Major, Denisa Zlámalová.

Závěrečný finálový závod BBM proběhne 1. 6. 2012 v dopoledních 
hodinách v parku Lužánky. Držte nám palce! 

Mgr. Lenka Chadimová, učitelka ZŠ Labská

Že si člověk nejlépe pamatuje 
věci, které na vlastní oči vidí, 

prožije nebo si může zkusit, to 
všichni dobře víme. Proto jsme ze 
třídou  4.B ze ZŠ Labská na pár dní 
vyměnili školní lavice za Ekofarmu 
Jalový Dvůr, kde jsme se celé tři 
dny věnovali přírodovědě, aniž by-
chom používali učebnice či sešit. 

Již před samotným odjezdem 
se děti na farmu připravovaly – 
byly rozděleny do týmů, ve kterých 
pracovaly a tvořily projekt po celý 
pobyt. Také již zjišťovaly různé in-
formace o ekofarmách či zvířatech, 
která se na nich chovají.

Cestovali jsme vlakem, autobu-
sem i kousek pěšky. Celou dobu 
na farmě se o nás starala a vše nás 
učila slečna Bára Dlouhá, která je 
velkým milovníkem koní a zvířat 
vůbec. Celou dobu jsme byli ven-
ku, v kontaktu se zvířaty a  vůbec 
děti mohly vidět  jakou opravdo-
vou práci taková farma obnáší. 

Zkusili jsme si zahánět ovce, 
hřebelcovat koně, také na nich 
jezdit, čistit oslíky a řídit povoz 
s nimi, dozvěděli jsme se zajíma-

vosti o různých zvířatech, které na 
farmě chovají – koně, ovce, lamu, 
krávu, oslíky, králíky, také pozoro-
vali jejich chování. Měli jsme mož-
nost vidět  kováře při kování koní 
a zjistit co takové řemeslo obnáší. 
Pozorovali  jsme i noční přírodu 
a vše, co se v ní děje a samozřejmě 
nesmělo chybět ani opékání špe-
káčků, které nám trochu zpestřil 
déšť.Také okolní smíšené lesy, lou-
ky a rybník nám poskytl dostatek 
živočichů a rostlin ke zkoumání 
a pozorování. 

Děti si psaly z celého pobytu 
deník a ve skupinách potom vy-
pracovávaly podrobné plány celé 
ekofarmy, které se jim moc poved-
ly a jsou vystaveny u nás ve škole.

Opět jsme se po třech dnech 
vrátili do školních lavic a musím 
říci, že z vědomostí a poznatků, 
které jsme získali na farmě,  čer-
páme stále a děti jsou bohatší 
nejen o skvělé zážitky, ale i nové 
a praktické vědomosti.

Mgr. Ivana Demlová
ZŠ Labská

V průběhu tohoto školní-
ho roku se žáci naší školy 
zúčastnili  čtenářské sou-
těže „CleverCentipede“

Do soutěže se od začátku říj-
na loňského roku zapojilo 85 

dětí. Jejich úkolem bylo přečíst 
předem stanovený počet knih 
v anglickém originále, vypracovat 
zadané úkoly vztahující se k čet-
bě a splnit testovací část soutěže. 
Počáteční nadšení všech zúčastně-
ných vystřídala tvrdá práce.

Odměnou pro třicet nejúspěš-
nějších žáků této soutěže byl os-
midenní jazykově poznávací pobyt 
v hlavním městě Velké Británie 
plně hrazený z prostředků pro-
jektu „Podpora výuky anglického 
jazyka s využitím ICT a moderních 
způsobů výuky“, které škola získala 
v loňském roce. 

Na konci května žáci odjeli lu-
xusním autobusem, vybaveným 

ICT technikou do Londýna, kde byli 
ubytováni v hostitelských rodinách. 
Byl pro ně připraven pestrý pro-
gram zaměřený na poznávání kul-
tury, historie a současnosti Anglie.

Během pobytu prošli jazykovým 
kurzem, který jsme zaměřili na roz-
voj komunikačních dovedností 
a na jehož závěr žáci předvedli 
své prezentace na určená témata 
v anglickém jazyce.

Děti si během svého pobytu 
zkusili, jaké to je domluvit se v cizí 
zemi, komunikovat s anglicky mlu-
vícími obyvateli a použít vše, co 
se ve škole i v čtenářské soutěži 
naučili.

Doufáme, že tento pobyt pro 
ně byl nejen odměnou za dobře 
odvedenou práci, ale i velkou mo-
tivací do budoucna.

Mgr. Vladimíra Hilalová
Mgr. Lucie Žigárdyová

ZŠ Labská

Na ekofarmě Jalový Dvůr Výherci soutěže v Londýně

Běžci ze ZŠ Labská



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czČerven 2012 7

Lidé žijící ve městech, obzvláště v byto-
vých domech, jsou nuceni chovat své-

ho psa přímo v bytě. Psi tak ztrácejí možnost 
přirozeného venčení na vlastním pozemku 
svého majitele a ti je tudíž venčí na pozemcích 
veřejných – zelených prostranstvích, loukách, 
lesích a podobně. 

Takřka každý majitel psa považuje jeho ven-
čení za každodenní povinnost. Ovšem úklid jeho 
exkrementů už bohužel pro každého z nich 
takovou samozřejmostí není, o čemž se přesvěd-
čujeme den co den při nepříjemném pohledu 
na znečištěné trávníky či dokonce chodníky. 

Příjemným faktem je, že v současnosti již 
velká část majitelů psích „spoluobčanů“ pocho-
pila skutečnost, že tak jako jsou pro ně finální 

Venčení psů ve městech a obcích

Šťastné dítě – spokojený rodič

Vážení rodiče, pojďme společně nahléd-
nout do nově otevřené školky Žirafka 

– zdravé školky bez limitu.
Najdete ji v městské části Jundrov, ulice 

Nálepkova 30, v příjemném prostředí nového 
rodinného domu se zahradou, kde je pro děti 
připraveno bezpečné zázemí vybavené hrač-
kami a vzdělávacími pomůckami tak, aby se 
děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí 
rozvíjely své dovednosti.

Školka je velmi dobře dostupná ze všech 
brněnských částí, výhodou je bezproblémové 
parkování a krásné okolí obory Holedná, která 
přímo vybízí k procházkám s dětmi.

Školku tvoří dvě oddělení – mimiškolka 
pro děti od 6 měsíců do 3 let a školka – pro 
děti od 3 let. Každé oddělení má kapacitu 
20 dětí, samostatné sociální zařízení a oddě-
lenou ložnici.

Zdravá školka bez limitu  nabízí  ce-
lodenní, dopolední, odpolední pobyt dětí, 
nadstandardní službou je noční a víkendová 
školka, hlídání dětí v době nemoci v domácím 
prostředí, zajišťované profesionálními pečo-
vatelkami, které jsou součástí našeho týmu. 

Nabízíme stravu v bio kvalitě, saunování, 
plavání, základy tenisu, pohybové kroužky, lo-
gopedii, fyzioterapii, canisterapii, klinikklauny, 
program zdravé zoubky, baby masáže, organi-
zujeme školky v přírodě, víkendové a týdenní 
pobyty pro děti, rodiče a prarodiče.

Součástí celotýdenního programu je taneční 
kroužek, prvky sebeobrany (postřeh, rychlost, 
obratnost), kroužek angličtiny, dramatická 
výchova, kroužek výtvarných technik a ru-
kodělné dílny.

U všech dětí plně respektujeme individu-
álnost jejich potřeb, především zohledňujeme 
potřebu spánku, zaručujeme rodinné prostředí 
a dostatečný počet kvalifikovaného personálu. 

V mimiškolce o děti pečují tety – zdravotní 
sestry, v oddělení starších dětí – kvalifikované 
paní učitelky s pedagogickým vzděláním pro 
předškolní výchovu. Nízký počet dětí na jednoho 
zaměstnance garantuje individuální přístup.

Srdečně Vás všechny zveme na oficiální 
zahájení provozu a současně DEN OTEVřE-
NýcH DVEří 31. 7. 2012 OD 10H DO 18 H.

Provoz školky bude zahájen 1.8. 2012.
Provozní doba: 7.00–18.00 h. (jsme schopni 

vyjít vstříc časovým požadavkům rodičů)
Umožňujeme flexibilní docházku – děti 

mohou ráno přijít podle svých zvyků nebo 
potřeb rodiče a stejně tak odejít domů.

Přihlášky a podrobné informace naleznete 
na www.skolkazirafka.cz, dotazy rádi zodpo-
víme na tel. 775 703 556. 

Na období letních prázdnin jsme připravili 
pro Vaše děti 3 turnusy příměstských táborů 
– info na stránkách školky.

Na setkání se těší 
kolektiv školky Žirafka 

Gourmet

Co potřebujeme:
1 žloutek, 2 PL studené vody, 250 g mouky, 
60 g cukru, špetka soli, 125 g másla, uvařený 
pudink, čerstvé ovoce, 4 formičky na tartalettky 
o průměru 12 cm

Příprava:
Na vále prohněťte mouku, máslo, sůl a cukr. 
Přidejte žloutek rozmíchaný s vodou a vytvořte 
hladké těsto. Rozdělte jej na čtyři díly a dejte 
na 30 minut do ledničky.
Horkovzdušnou troubu předehřejte na 160 °C. 
Formičky vymažte máslem a vysypejte trochou 
mouky.
Těsto vložte do formiček a několikrát dřevěnou 
špejlí propíchejte, aby se během pečení nevy-
douvalo nahoru.
Tartalette pečte na prostředním roštu v troubě 
po dobu asi 15–20 minut. Po upečení nechejte 
vychladnout, vyjměte z formiček.
Uvařený pudink naneste na tartalette, ozdobte 
umytými a dobře osušenými jahodami, borův-
kami či rybízem.

Tartalette s jahodami

Přinesla jsem si domů trošku polního 
kvítí, ale neměla jsem pro ně vhodnou 

vázičku. Schovávala jsem už delší dobu devět 
malých skleniček od aperitivu. Svou velikostí 
byly na natrhané sedmikrásky ideální a tak 
jsem si z nich vytvořila vázu.

Potřebujete:
 – 9 malých skleniček stejné velikosti
 – průhlednou izolepu
 – stuhy v barvách květin, v tomto případě 
žlutou a zelenou
 – květiny, traviny a výživu rostlin

Skleničky  poskládáme  k  sobě  tak,  aby 
tvořily čtverec a velmi pevně  je omotáme 
izolepou. Teď můžeme tento kompaktní blok 
ovázat ozdobně stuhami. Skleničky naplníme 
vodou s přidanou výživou rostlin. Zbývá už jen 
naaranžovat květy s travinami.

Taťjana Absolínová

Šikovné ruce
Váza z malých skleniček

hygienické úkony na domácí toaletě, je třeba 
podobně „zahladit stopy“ i po viditelných psích 
potřebách. A tak už v St. Lískovci i v jiných čás-
tech města a okolí potkáváme mnoho majitelů 
nejen s vodítkem, ale i se sáčky na exkrementy. 

Bohužel tato činnost stále ještě není samo-
zřejmostí každého majitele. Ti méně ohleduplní 
ke svému okolí by si však měli uvědomit, že 
zanedbání povinnosti úklidu exkrementů je 
považováno za přestupek (dle § 47 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném zně-
ní) a držiteli psa tak může být uložena pokuta 
až do výše 1000 Kč. Páni majitelé – nebyla by 
škoda takto promrhat tisícikorunu? Nebylo by 
přínosnější pro vás i vašeho psa ji investovat 
do krmení, pamlsků či nějakých psích doplň-
ků? Vždyť jak vy sám/a „rád či ráda“ „utrácíte 
finance“ za uložené pokuty za rychlou jízdu či 
cokoliv jiného?

Legislativa

Problematiku chovu psů řeší na území měs-
ta Brna „Obecně závazná vyhláška č. 21/2009, 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích, za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku“. Ve vyhlášce 

jsou uvedena pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství. Co se týká úklidu psích 
exkrementů platí „Obecně závazná vyhláška 
č. 10/2010  k zajištění udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství“.

Jde především o tyto povinnosti osob 
doprovázejících psa:

 – osoba doprovázející psa na veřejném pro-
stranství je povinna mít psa na vodítku 
a bez vodítka ho opatřit náhubkem
 – osoba doprovázející psa na veřejném pro-
stranství je povinna mít psa pod neustá-
lým dohledem a  přímým vlivem
 – osoba doprovázející psa na veřejném pro-
stranství  je povinna zajistit, aby byl pes 
vybaven  evidenční známkou,  kterou 
majitel psa obdrží bezplatně od městské 
části příslušné podle místa svého trvalého 
pobytu nebo sídla
 – osoba doprovázející zvíře na veřejném pro-
stranství je povinna neprodleně odstranit 
znečištění veřejného prostranství způsobené 
zvířecími exkrementy a jinými nečistota-
mi zapříčiněnými zvířetem
 V městské části St. Lískovce je celkem evi-

dováno a přihlášeno 962 psů. Městská část vy-

nakládá nemalé  finanční částky na zakoupení 
sáčků na psí exkrementy, odpadní koše a  další 
finance do úklidu zeleně, chodníků a ostatních 
ploch. Jistě by šli vynaložené finance spojené 
s úklidem po psech využít k radosti a prospěchu 
všech občanů St. Lískovce.

Městská policie proto nyní důrazně upo-
zorňuje osoby doprovázející psa, že budou 
prováděny i dokumentační záznamy, které 
přispějí k odhalení viníků (neodklízení psích 
exkrementů) a umožní následné nekompro-
misní řešení přestupků. 

Najděte si proto při přípravě na psí pro-
cházku čas i na sáček na exkrementy (někteří 
obchodníci dokonce již zareagovali zvláštními 
úchyty na sáčky, které jsou součástí vybraných 
psích vodítek). Nebo směřujte své procházky 
tak, abyste na cestě mohli využít instalovaných 
veřejně dostupných stojanů s těmito sáčky 
(zdarma). Vždyť krásné a čisté prostředí slouží 
všem od dětí přes dospělé až po zvířecí miláčky. 
Navíc psí exkrementy jsou nejen esteticky, 
případně pachově nepříjemné, ale představují 
nebezpečný zdroj infekce a bakterií  jak pro 
člověka, tak pro samotné psy.

Městská policie, Jiří Beneš 
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i ve Starém Lískovci

Na naše maminky myslíme

Každý rok v květnu slavíme svá-
tek věnovaný všem mamin-

kám. Těm z Domova pro seniory 
na Mikuláškovo náměstí a na ulici 
Kosmonautů ve Starém Lískovci 
přišli popřát jak rodinní příslušníci, 
tak i představitelé naší městské 
části. Kromě kytičky byl pro ma-
minky připraven bohatý kultur-
ní program, o který se postarali 
žáci ZUŠ Františka Jílka. Na klavír 
hrál Anh Hoang Pham, na housle 

Alona Kurmayeva a na violoncello 
Matouš Vojtek. Na programu byli 
skladby autorů zvučných jmen, 
jako třeba Ludvig Van Beethoven, 
Sergej Rachmaninov, Bohuslav 
Martinů, Nikola Paganini nebo 
Ferentz List. Na závěr si všichni 
dohromady zazpívali lidové pís-
ničky, které na kytaru doprovodil 
starosta obce Vladan Krásný.

Martin Zezula

Školička internetu pro seniory

Když v 90. letech minulého 
století vtrhla do našich slov-

níků slova jako mobil, notebook, 
internet, ne pro všechny byla ces-
ta k ovládání těchto moderních 
komunikačních prostředků jed-
noduchá a přímočará. Skupinou 
obyvatel, pro které to bylo zvlášť 
obtížné, byli senioři. Všechno se 
v té době začalo zrychlovat a nebyl 
nikdo, kdo by byl ochoten zpoma-
lit a respektovat tempo starších 
lidí. A když po roce 2 000 přece jen 
vznikly agentury, které si vytkly za 
cíl vzdělávání seniorů v oblasti vý-
početních a komunikačních tech-
nologií, neuměly to. Nedokázaly 
se totiž přizpůsobit omezeným 
fyzickým dispozicím starší gene-
race, ani jejich mentalitě a oče-
kávání. Mnoho seniorů nejenže 
nenalákaly, ale dokonce odradily. 
Po velmi špatných zkušenostech 
s externími agenturami se vedení 
Domova pro seniory na Mikuláš-
kově náměstí v Brně rozhodlo pro, 
sice zdlouhavou a finančně nároč-

nější, ale zato méně rizikovou ces-
tu – cestu jednoduše označenou 
jako „udělej si sám“. Přes 3 roky 
trvalo, než mohlo s uspokojením 
oznámit: „Zahajujeme školičku 
internetu pro seniory našeho do-
mova“. A co že se ty 3 roky dělo? 
Úkolem číslo jedna bylo vybudo-
vání technického zázemí. Nejprve 
bylo nutné pořídit nový výkonný 
server, včetně klimatizace, násle-
dující rok proběhlo „zasíťování“ 
budovy, tj. musely se natahat dráty 
tak, aby se šlo k internetu připojit 
nejen z kanceláří, ale také ze všech 
90 klientských pokojů a všech 
společenských místností domo-
va. A potom se ještě dokupoval 
nějaký ten počítač, notebook 
a potřebné periférie. Úkolem loň-
ského roku pak byl výběr lektora, 
tvorba osnov výuky, propagace 
a nábor frekventantů. A konečně 
tu byl 17. duben 2012 a sním úplně 
první lekce. Frekventanti – přesně 
řečeno 7 frekventantek – přišlo 
natěšených, ale po pravdě řečeno, 

nedokázaly říct na co – asi na to, 
jak ukáží svým vnukům, že i ony 
umí napsat ten „mejlík“. Lektoři – 
otec a syn Beránkovi z firmy Vysco 
plus s.r.o. – přišli plni odhodlání 
vzbudit v seniorkách zájem o in-
ternet stůj co stůj. A pracovníci 
vedení domova? V paní ředitelce 
i vrchní sestře domova se tetelily 
dušičky, aby celé to několikaleté 
úsilí neskončilo fiaskem. Přesně 
v 10 hodin úvodní lekce začala. 
A probíhala přesně podle zásad 
„škola hrou“ a „od jednoduchého 
k složitějšímu“. Ze všeho nejdřív 
se babičky učily ovládat elektro-
nickou myš. Po velkém monito-
ru jim šipka kurzoru zpočátku 
nekontrolovaně poletovala od 
okraje k okraji. Po několika po-
kusech však dostaly kurzor pod 
kontrolu a bez problémů honily 
po obrazovce barevné obrazce 
a kurzorem se do nich trefovaly. 
Pokud trefily všechny, odměnou 
jim byl potlesk. Ten se ze školící 
místnosti ozýval čím dál častěji. 

A spolu s ním také smích a radost-
né výkřiky. Když lekce skončila, ba-
bičky dál seděly a loudily z lektora, 
co budou dělat příště. A po celý 
zbytek dnes si hlasitě vyměňovaly 
zkušenosti, jak nejlépe uchopit 
myš, chlubily se spolubydlícím 
i rodinám. Co jsme si mohli přát 
víc? Snad jen to, aby nám i jim to 
nadšení pro ovládnutí internetu 
dlouho vydrželo.

RNDr. Mgr. Helena Valkounová
ředitelka Domova pro seniory 

na Mikuláškově náměstí

Rok 2012 začal pro náš 
klub příznivě – po mnoha 
letech byl náš klub čistě 
vymalován a na oknech 
se objevily nové záclony. 

Scházíme se pravidelně každé pondělí 
a kromě organizačních záležitostí si 

vždy připomeneme narozeniny našich členů. 
Jsou mezi námi pamětníci a tak vzájemná 
beseda a společné zpívání lidových písní 
není nikdy na škodu.

Pobočka knihovny Jiřího Mahena ve Sta-
rém Lískovci nás pozvala na vyprávění ces-
tovatele Rudolfa Růžičky. Bylo to vyprávění 
o cestě na kole, jež začíná v Evropě a končí 
po neuvěřitelných osmi stech kilometrech 
v Santiagu. Mezi další kulturní akce, které 
jsme v průběhu první poloviny roku na-
vštívili, nesmím zapomenout pravidelné 
“Tanečky“ v klubu na Křenové ulici, pořádané 
Mě Radou seniorů v Brně. Ta nás také pozvala 
do restaurace Máj, kde se konal slavnostní 
podvečer pro seniory všech klubů v Brně, na 
kterém byli přítomni i zastupitelé magistrátu 
města Brna. Zúčastnili jsme se předváděcí 
přednášky o moderním spotřebním zbo-
ží v hotelu Slavia, stejně jako pravidelně 
navštěvujeme starolískovecké  Farmářské 
trhy. Pod záštitou starostů UMČ Brno střed, 

Královo Pole a Žabovřesky byly uskutečněny 
na Šelepově ulici Příhraniční slavnosti. Bylo 
připomenuto sedmdesáté výročí v Sadech 
národního odboje. Následující koncert byl 
vzpomínkou  na  brněnské  odbojáře,  po 
kterých  jsou pojmenovány ulice v Brně. 
Vystoupil mladý Big Band ze Smetanovy 
ulice pod vedením Zdeňka Treblíka a spolu 
s ním zpívající mladé hvězdy Tereza Mareč-
ková, Martina Grálová, Anežka Doležalová, 
Robin Schenk a Zuzana Gambová. S těmi 
si zahráli  i osmdesátník Jaromír Hnilička 
a sedmdesátiletý Mojmír Bartek. Dalšími 
hosty koncertu byli král lidové písně Jožka 
Černý, Karel Vágner se svou dcerou a synem 
nebo v neposlední řadě herec a zpěvák Jiří 
Štědroň. 

Za finančního přispění UMČ Starý Lísko-
vec jsme uspořádali v našem klubu oslavu 
Dne matek. Taktéž jsme vyrazili na výlet do 
Ivančic, kde jsme v bývalé renesanční radnici 
shlédli expozici malíře Alfonse Muchy a herce 
Vladimíra Menšíka,  jež jsou ivančickými 
rodáky. Nemohli jsme také opomenout právě 
probíhající ivančické Chřestové slavnosti. Na 
závěr bychom chtěli poděkovat za Starolís-
kovecké Mladé hody – je to jedna z mála 
kultur, jež se zachovala až po dnešní dobu.

Libuše Medková, Klub důchodců

Z Klubu seniorů
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Přijďte využít možnost nakoupit 
lokální produkty od farmářů a pěstitelů 

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2012: 21.7. / 11.8. / 1.9. / 22.9. / 13.10. / 
místo konání: parkoviště při zastávce Osová, Brno – Starý Lískovec / 
čas: od 8 hodin

Starolískovecké 

farmářské 
trhy    23. 6. 

2012

Střípky z rady
Informace z usnesení 47. Rady MČ 

Brno-Starý Lískovec ze dne 25. 4. 2012
 – schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 8, Sevastopolská č. o. 5
 – souhlasila  s  Dohodou  č.  09  9  400  12 
00049  o zániku nájmu bytu k bytu č. 28, 
Dunajská č. o. 37
 – souhlasila s tím, aby pro realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Zateplení sute-
rénu v bytových domech na ulici Kurská 
č. o. 2, 4, 6, 8 a na ulici Kyjevská č. o. 1, 3 
v Brně-Starém Lískovci “ byl vybrán ucha-
zeč: LÍZAL plus, s.r.o.
 – schválila smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny pro bytové domy v MČ
 – schválila výměnu  PVC v prostorech uží-
vaných HZS Jmk v objektu Točná č. p. 603; 
schválila, aby výměnu PVC provedla firma 
Svoboda a syn, s.r.o.
 – schválila RO č. 12, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
 – souhlasila s podáním přihlášky do celo-
státní soutěže vyhlášené Svazem zakládání 
a údržba zeleně v kategorii „Parky roku 
2012“
 – schválila záměr „Pasportizace veřejné ze-
leně v MČ Brno-Starý Lískovec“ a oslovení 
firem k provedení cenové nabídky
 – revokovala své usnesení č. 32/41 ze dne 
15. 2. 2012; souhlasila, aby do přílohy 
Tržního řádu část XXII. MČ Brno-Starý Lís-
kovec, Hlava B Tržní místa, byly zařazeny 
lokality na p. č. 998/9, 2363/1, 2363/2, 
2363/3, 2414/17, 2437/1, 2437/2, 2437/3, 
2437/5 v k.ú. Starý Lískovec na vícege-
neračním hřišti Bosonožská a přilehlých 
komunikacích  pro  příležitostný  prodej 
při konání akcí,  jejichž organizátorem je 
Statutární město Brno, Městská část Brno-
Starý Lískovec
 – souhlasila  s  pronájmem  pozemků  ve 
vlastnictví Statutárního města Brna tak-
to: část pozemku p. č. 576/2 – 9 m2 a celý 
pozemek 576/4 – 2 m2 k. ú. Starý Lískovec, 
části pozemku p. č. 576/2 – 26 m2 a celého 
576/6 – 4 m2 k. ú. Starý Lískovec  
 – schválila podání návrhů na výkon rozhod-
nutí vyklizením bytu č. 18 o velikosti 3+1 
na ul. Vltavská 6, bytu č. 13  o velikosti 2+0 
na ul. Osová 2, bytu č. 9 o velikosti 1+0 na 
ul. Sevastopolská 3
 – schválila Smlouvu o dílo, kde předmě-
tem smlouvy  je „Zpracování Prohlášení 
vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění a zpracování znaleckého 
posudku bytových  jednotek v bytových 
domech na ulici Osová č. o. 2, 4, 6, 8
 – udělila výjimku  zájmové organizaci Orel 
jednota Brno-Starý Lískovec z vyhlášky 
č.  20/2009,  o  stanovení  podmínek  pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnos-
ti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, z ustanovení čl. 1 odstavce 1; 

povolila uspořádání Starolískoveckých 
mladých hodů 2012
 – schválila návrh na doplnění městského 
mobiliáře na veřejném prostranství u po-
likliniky v rámci V. a VI. etapy, spočívající 
v umístění 7 ks odpadkových košů, 3 ks 
odpadkových košů-psí exkrementy, 3 ks 
popelníků pro kuřáky, 1 ks stojanu na kola, 
stojan na kola typu Velo, oslovení  firem 
k podání cenové nabídky na předmětné 
dílo
 – schválila hodnotící komisi pro otevírání 
obálek s nabídkami uchazečů na akci „Mo-
dernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“, 
schválila hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek uchazečů
 – schválila firmu AutoCont CZ a.s.,  jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky ,,Do-
dávka výpočetní  techniky, monitoringu 
a správy sítě“
 – schválila finanční podíl ve výši 50 000 
Kč na opravu bytového jádra v bytě číslo 
4, v bytovém domě na ulici Kurská č.o. 2
 – schválila firmu KP stavby s.r.o. jako zho-
tovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „Oprava a modernizace bytového 
domu Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“ 

Informace z usnesení 48. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 9. 5.2012

 –  schválila finanční podíl ve výši 50 000 Kč 
na opravu bytového jádra v bytě číslo 14, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33
 – schválila finanční podíl ve výši 50 000 Kč 
na opravu bytového jádra v bytě číslo 18, 
v bytovém domě na ulici Labská č. o. 33
 – revokovala  svoje usnesení z 40. schůze 
konané dne 1. 2. 2012 pod bodem č. 3; 
schválila Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 09 2 500 04 00030
 – s c h v á l i l a  u d í l e n í   o c e n ě -
ní   v ýznamným  občanům  Staré -
ho  Lískovce  a  Pravidla  pro  návrhy  
a schvalování ocenění významných občanů 
městské části Brno -Starý Lískovec; dopo-
ručila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lís-
kovec schválit udílení ocenění významným 
občanům Starého Lískovce a Pravidla pro 
návrhy a schvalování ocenění významných 
občanů městské části Brno-Starý Lískovec
 – schválila dotaci Občanskému sdružení Pa-
raCentrum Fenix z rozpočtu MČ  Brno-Starý 
Lískovec ve výši  5000,-  Kč na rok 2012
 – schválila RO č. 13, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
 – stanovila podmínky pro uzavírání smluv 
o nájmu nemovitosti pro pozemky garážo-
vých dvorů a garáží a pro pozemky zahrad
 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 
00062 na projektovou dokumentaci zídek 
okolo veřejné zeleně na pozemku p. č. 2436 
k. ú. Starý Lískovec, ul. Bosonožská 9
 – vzala na vědomí splnění úkolu komisí 

životního prostředí uloženého usnesením 
ze dne 14. 3. 2012, 44. schůze RMČ, bod 7; 
schválila nákup nových laviček Sonáta od 
společnosti KARIM Europe s. r.o.
 – schválila zpětvzetí výpovědi   z nájmu  
bytu č. 37 na ul. Kurská 8 s podmínkou, 
že bude ve lhůtě do 30. 6. 2012 uzavřen 
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 
 – schválila vymáhání  peněžitých pohledá-
vek, které tvoří nedoplatky na nájemném 
a úhradách za plnění poskytovaná v souvis-
losti s užíváním bytu včetně příslušenství 
pohledávek: č. b. 39, Kosmonautů 17; č. b. 
45, Dunajská 45; č. b. 18, Kurská 2; č. b. 2, 
Labská 37; č. b. 31, Dunajská 43; vymáhání  
peněžité pohledávky, kterou tvoří nedopla-
tek na nájemném z nebytového prostoru 
včetně příslušenství pohledávky nebytový 
prostor 100, Labská 1
 – schválila firmu A+J Ploty, Josef Juráček 
jako zhotovitele realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu „Oplocení sportovního 
hřiště na ulici Bosonožská“
 – doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec schválit bez výhrad závěrečný účet 
městské části Brno-Starý Lískovec za rok 
2011 včetně zprávy auditora   o výsledku 

přezkoumání   hospodaření za rok 2011 
a ověření účetní uzávěrky k 31. 12. 2011
 – nesouhlasila s proplacením částky uhra-
zené za odtah vozidla panu F. P., bytem 
Kurská 4, 625 00 Brno ve výši 1 920,- Kč
 – nesouhlasila s proplacením částky uhra-
zené za odtah vozidla panu J.D., bytem 
U Pošty 2, 625 00 Brno ve výši 1 920,- Kč
 – navrhla v souladu s ustanovením čl. 30 
odst. 1e) Statutu města Brna:

  - umístění vodorovného dopravního zna-
čení V 13a – šikmé rovnoběžné čáry na 
parkovišti ul. Vltavská před výjezdem ze 
služebny MP Brno, Revír Západ, Labská 9
 – schválila podání žaloby o vyklizení bytu 
č. 20 o velikosti 4+1 na ul. Vltavská 21
 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 12 00065 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
a modernizace bytového domu Vltavská 
2 ve variantě B
 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 12 00064 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení 
sportovního hřiště na ulici Bosonožská“ 
 – schválila RO č. 14, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
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Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.wz.cz

 � VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU. Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle 
vašeho zadání. Nyní akce 30% sleva na:

 – ohraněné naformátované dílce dle vašeho přání
 – výběr z 300 dekorů
 – lamino, masiv smrk a buk, OSB
 – cena je bez montáže a vrtání (možno dodat)

Domestav, Špitálka 23, Brno, www.kovaninabytkove.cz, M: 776334190

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

 � Nabízím úsporu el. energie, montáž pohybových čidel a chodbových 
svítidel do panelových domů. Tel. 606 825 901.

 � Prodám v Ostopovicích pozemek 0,0386 ha s chatkou 4,50 x 4,80 m. 
Cena dohodou. Tel. 607 175 373

 � Taneční a parkourový letní kemp 19.–25. 8. 2012 – děti 7–14 let. 
Kde: Blansko. Výuka streetdance, parkour, akrobatická gymnastika. 
Tel.: 607 772 530. www.sneaker.cz

 � Příměstský tábor 6.–10. 8. 2012 – děti 3–6 let. Kde: Labyrint – Švermo-
va 19, Brno Bohunice. Výuka tance, gymnastiky, angličtiny, vše formou 
her. Obědy zajištěny. Tel.: 607 772 530 www.sneaker.cz

 �Okamžitý výkup bytů i zadlužených. Seriózní jednání. Tel. 722 566 099

 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 605 983 853.

 �HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy a revize hromosvodů. 
www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

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

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

Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 
• Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Zezula • Den vydání 15. 6. 2012 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Re-
dakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, 
tel.: 511 115 794, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

FlORBAlOVÝ KeMP FORMOU PŘÍMĚSTSKéHO TáBORA 
www.florbal-kemp.cz

Hattrick Brno ve spolupráci se Sokolem Komín pořádá florbalový 
kemp pro děti a to v následujících kategoriích:
ročník 1999 a 2000, ročník 2001 a 2002, ročník 2003 až 2005
         Termín:  I.  turnus  13.–18. 8. 2012  
              II. turnus  20.–25. 8. 2012 
              III. turnus 27. 8.–1. 9. 2012
Program a náplň kempu:  florbal a florbalové aktivity /vedou zku-
šení trenéři/, koupaliště a aquapark Kuřim, Laser game Brno, Lanové 
centrum, turnaje v playstation, wellnes Infinit
Stravovací a pitný režim zajištěn. Hráči mohou pokračovat ve hře 
v našich oddílech v roce 2012/2013 v Komíně, Bohunicích a na Lesné.

Přihlášky nutné podat co nejdříve!

Pro více informací volejte: 777 629 254 
nebo pište na sporttown@centrum.cz 

Oznamujeme, že pro vás byla otevřena 

prodejna 
ovoce, zeleniny
a doplňkového sortimentu 

na mikuláškově nám. 11
Dříve jste znali náš stánek blíže 

k Albertu (u polikliniky). 

těšíme se na vás!

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
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EDUCAnet - Střední odborná
škola a gymnázium Brno, o.p.s.
Arménská 21, Brno-Bohunice
Tel.: 774 073 317, 774 773 359
E-mail: brno@educanet.cz
Web: brno.educanet.cz

 Nabízíme kurzy pro žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ, matky na RD, pracující i seniory
 Kurzy budou probíhat v odpoledních až večerních hodinách
 Přihlášku (na webu) posílejte e-mailem nebo poštou do 31. 8. 2012

• Anglický jazyk • Německý jazky • Španělský jazyk
• IT a programování (JAVA, HTML, CSS, PHP)
• Do světa bez CK - kurz zaměřen na ind. cestování

OdbOrné kurzy prO veřejnOst
(říjen 2012 až květen 2013)

eduCAnet brno
člen sítě soukromých středních škol

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých

tel.: 533 424 046
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:
Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Vídeňská 14, Brno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28
Mendlovo nám. 8, Brno

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11

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

www.nabyteknovapohoda.cz

Česká výroba – jistá kvalita

NOVÁ POHODA

kvalitní české výrobky

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

OSOBNÍ PŘÍSTUP 
V PRODEJNĚ 
INTERNETOVÉHO OBCHODU 
V prodejně KASAHOUSE můžete využít náš školený personál.

WWW.KASA.CZ KASAHOUSE BRNO
HERŠPICKÁ 6, 639 00 BRNO

PO-PÁ 9-18
SO 9-13



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Červen 201212

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
prodej@autonova.cz

AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00  Brno

Šampionát teď probíhá i v AUTONOVA 
BRNO. Fabia Champion u Vás zaboduje 
především dynamickým čtyrválcovým 
turbomotorem s nízkou spotřebou, 
extra výbavou a jedinečnou cenou vozu, 
která podtrhuje celou nabídku. Navíc 
pro věrné zákazníky máme připraven 
exkluzivní BONUS.
Bližší informace u našich prodejců nebo 
na www.autonova.cz.

ŠKODA Fabia Champion
Championi skórují hned 4krát

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia 
Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km
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