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Vážení spoluobčané, v měsíci 
dubnu se opět rozběhly prá-

ce na opravách podlahy budovy 
Starolískovecké sokolovny. Naším 
cílem je znovuobnovení činnosti 
naší sokolovny a zároveň s tím 
i veškerého veřejného kulturního 
života. Bohužel nám chybí spousta 
finančních prostředků, kterých se 
nám stále nedostává. 

Vydali jsme se tedy jednou z po-
sledních možností – naše jednota 
získala povolení k veřejné sbírce 
a to JMK za účelem získat co nej-
více finančních prostředků k úpl-
nému dokončení rekonstrukce po 
požáru z roku 2010.

Sbírka je vyhlášena od 2. květ-
na 2012 do 2. dubna 2015 a je 
povolena na celém území ČR.

Darovat peníze můžete dvojím 
způsobem:
1. na účet Sokola: 
251 186 444/0300 
(do variabilního symbolu prosím 
případně uveďte své jméno, aby-
chom věděli komu poděkovat).
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Veřejná sbírka
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2. do tzv. „kasičky“
Členové Sokola mají připravené 
zapečetěné kasičky z MČ Brno Sta-
rý Lískovec. Kasička je opatřena 
sokolským znakem a názvem jed-
noty. Máme také připravený pla-
kát, na kterém je vše znázorněno.

V případě nedůvěry můžete 
požádat o předložení patřičných 
dokladů, které musí mít pověřená 
osoba u sebe.

Tímto velmi zdvořile žádám 
všechny občany Starého Lískovce 
o finanční pomoc. Pevně věříme 
tomu, že když Vás pověření členo-
vé osloví, nebudete k naší jednotě 
lhostejní. 

(Pokračování na str. 2)

Vážení spoluobčané, 
jarem nám celá naše 

městská část zkrásněla, 
všude se zelenají trávníky, 
kvetou šeříky a člověku 
je hned lépe na duši. Na 
druhé straně nám hezký 
pocit z okolí kazí velké 
množství výkopů a stavebních 
prací, které jsou v současné době 
prováděny.  Ať už je to rekonstruk-
ce kanalizace ve staré zástavbě, 
rekonstrukce plynu tamtéž, pří-
padně generální oprava vodovodu 
v lokalitě Starý Lískovec - západ. 
Všechny tyto stavby znesnadňují 
život občanům městské části. Pro-
to se nás také mnozí z vás dotazují 
na různá úskalí, která tyto akce 
provází.  Ne vždy však můžeme 
pomoci. Naše městská část není 
investorem těchto staveb a tím 
pádem má velmi omezené mož-
nosti do jednotlivých záležitostí 
vstupovat.  Náš hlas je pouze po-
radní. Přesto se snažíme pomoci 
všude tam, kde to alespoň trochu 
jde, ale ne vždy jsou naše prosby 

vyslyšeny. Ujišťuji vás, že 
i já mnohokrát „skřípu zu-
bama“, když vidím pra-
covníky dodavatelských 
firem opřené o lopaty 
a vesele si vyprávějící, co 
bylo včera v televizi. Když 
vidím tu podivnou „koor-

dinaci“ prací, kdy se výkop zasy-
pe, aby se zase za nějakou dobu 
znovu na stejném místě vykopal.  
Když vidím všude spousty prachu 
a marně přemýšlím o tom, proč se 
musí používat materiál, který tak 
velkou prašnost způsobuje (prý je 
nejlevnější). A takových příkladů 
bych našel ještě mnoho. Chci tím 
říci, že moc dobře vím, jak náročná 
a nepříjemná je třeba rekonstrukce 
kanalizace ve staré zástavbě pro 
místní obyvatele. Na druhé straně 
jsem přesvědčen, že byť tato akce 
přináší hodně nepříjemností, v ko-
nečném důsledku je velmi dobré, 
že se realizuje.  O dokončení ka-
nalizace se usilovalo desítky let. 

(Pokračování na str.2)

Zápisník starostyNoc kostelů ve Starém Lískovci

Po roce se znovu dveře kostela sv. Jana Nepomuckého 
otevřou široké veřejnosti v rámci dalšího ročníku Noci 
kostelů, která letos připadne na pátek 1. června 2012. 
Noc kostelů nabídne možnost nezávazného přiblížení 
se a setkání s křesťanstvím, je to noc plná lehkosti 
a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.

(Pokračování na str. 2)
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Je tady květen. Mnohými 
básníky a umělci, ale i obyčejný-
mi lidmi označován jako měsíc 
lásky. Pro mnoho rodičů však je 
tento měsíc obdobím, kdy už mají 
tzv. jasno. Ví už totiž, zda jejich 
dítě uspělo v přijímacím řízení 
a dostalo se na tu či onu školu. 
A je jasné, že někde se objeví radost, někde 
zase třeba slzy zklamání. Nebude zde ale dnes 
řeč o vysokých, středních a ani o základních 
školách, zaměřím se na školská zařízení toho 
nejnižšího typu, která jsou, z pohledu rodičů, 
nejvíce nedostatkovým zbožím, a těmi jsou 
mateřské školy.

Na území města Brna je v současné době 
zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení 
celkem 135 mateřských škol obecních, které 
jsou v působnosti města a jeho městských 
částí, a 4 mateřské školy zřízené soukromým 
subjektem. Kromě těchto škol se zde nachází 
i subjekty poskytující péči o děti předškolní-
ho věku a nejsou v rejstříku škol a školských 
zařízení.

V městě Brně navštěvuje v současnosti ma-
teřské školy 90 % populace dětí ve věku od 3 
do 6 let. Třídy mateřských škol se dle vyhlášky 
MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších 
novel, o předškolním vzdělávání, naplňují do 
počtu 24 dětí. Některé třídy mají speciální 
zaměření – jde např. o logopedické třídy nebo 
třídy, ve kterých jsou zařazeny děti se zdra-
votním postižením. Tyto třídy se v souladu 
s platnou legislativou naplňují menším počtem 
dětí. Vzhledem ke kapacitním možnostem škol 
a efektivnímu využívání finančních prostředků 
na mzdy a provoz, s přihlédnutím k docházce 
dětí, může ředitelka mateřské školy projednat 
s městskou částí a Odborem školství, mládeže 
a tělovýchovy MMB výjimku z počtu dětí na 
třídu až do výše 28 dětí. 

A jak je na tom Starý Lískovec? Na území 
městské části se nachází pět mateřských škol 
(celkem 15 tříd) a je v nich umístěno 350 dětí. 
První otázka, která vás jako rodiče napadne, je, 
zda tato kapacita odpovídá potřebám městské 
části. V řeči čísel to v letošním roce zatím vy-
padá tak, že do těchto MŠ nebylo přijato 64 

dětí starších 3 let. Nevíme však, 
zda jsou to děti z naší MČ nebo z MČ 
jiné. Město Brno je bráno jako jed-
na obec, a tudíž mají rodiče právo 
přihlásit své dítě do kterékoliv MŠ 
nacházející se na jeho území. Bude-
me-li předpokládat, že jsou všechny 
děti z naší MČ, tak to pak z tohoto 

pohledu vypadá, že kapacita MŠ neodpovídá 
poptávce a že by se měla radnice o své děti 
postarat. To znamená vybudovat a zřídit nové 
MŠ. Tato věc je však velmi problematická. Je 
nutné najít vhodné prostory, kterých však má 
naše MČ velmi velký nedostatek. 

V minulosti byly na území MČ zrušeny dvě 
MŠ, protože tehdy nebyly obsazeny, a které by 
jistě mohly opět sloužit svému účelu. Ovšem 
nikdo v době zrušení těchto zařízení s touto 
možností nepočítal. Školky byly pronajaty 
dalším subjektům, které si je přebudovaly 
k obrazu svému a investice, která by byla nutná 
k opětovnému přebudování a vybavení budovy 
tak, aby v ní mohla být opět MŠ, by byla v řádu 
mnoha milionů Kč. Odborem školství Magis-
trátu města Brna nám ani není tento krok 
doporučován. Oblast Starého Lískovce je totiž 
z hlediska demografického vývoje do budouc-
nosti stabilizovaná bez výrazných rozvojových 
ploch i proto, že z jižní strany je její část omeze-
na dálnicí D1, ze severní pak jejím přivaděčem. 
To znamená, že se zde nepředpokládá žádná 
mohutná výstavba a výrazné navýšení počtu 
obyvatel, zvláště pak mladých rodin s malými 
dětmi. Naše populace všeobecně spíše stárne 
a malých dětí ubývá. Vkládat proto nemalé 
finanční prostředky do zařízení, které by bylo 
využito několik málo let a poté by muselo být 
opět zrušeno pro nedostatek dětí, je velmi 
neekonomické. Se znalostí demografického 
vývoje jsme se před pěti lety rozhodli jít jinou 
cestou, a to cestou modernizace stávajících 
zařízení, která se nacházela v žalostném stavu. 
To se nám podařilo. V současné době máme 
opraveno všech pět MŠ a jejich technický stav 
odpovídá plně všem platným normám, které 
se touto problematikou zabývají. 

(Pokračování na str. 7)

(Dokončení ze str. 1)
Teprve v minulém volebním ob-

dobí se nám podařilo tuto akci, 
za více než čtvrt miliardy korun, 
na městě Brně prosadit. Dostali 
jsme přednost před Bohunicemi, 
Komárovem, Tuřany, Bosonoha-
mi a dalšími městskými částmi, 
které tato akce teprve čeká.  Pro-
to tvrdím a vždy budu tvrdit, že 
i když dnes tato stavba přináší 
nemalé problémy, vydržme je. 
Výsledek bude určitě stát za to. 
Až vše skončí, budou všude nové 
povrchy, nové chodníky, nové ve-
řejné osvětlení, opravena bude 
i ulice Příčky, kde byla doposud 
jen „polňačka“. Prostě stará zá-
stavba neuvěřitelně „prokoukne“. 
A to, alespoň dle mého soudu, za 
všechno to nepohodlí stojí. Ne-
mluvě o tom, že největší užitek 
budou mít sami obyvatelé staré 
zástavby, kterým se v takovém 
novém prostředí bude mnohem 
lépe žít a jejich vlastní nemovitost 
stoupne na ceně. 

V současné době se snažíme vy-

jednat ještě jednu zásadní opravu. 
A to opravu silnice na ulici Klo-
básova.  S její rekonstrukcí totiž 
kanalizační projekt nepočítá. A to 
přesto, že tato komunikace dostala 
velmi zabrat a množství různých 
výkopů a záplat napočítáte desít-
ky. Nedokáži se smířit s tím, že by 
všechny povrchy a komunikace 
ve staré zástavbě měly být nové, 
bude i nový chodník na samotné 
Klobásové a uprostřed se povine 
stará, záplatovaná, místy i děravá 
silnice. Proto se usilovně snažíme 
vyjednat se všemi organizacemi 
(Správa a údržba silnic JMK – ma-
jitel komunikace, Brněnské komu-
nikace a.s. – správce komunika-
ce) a společnostmi provádějícími 
rekonstrukci kanalizace a plynu 
(Brněnské vodárny a kanaliza-
ce a.s. a RWE) takzvané sdružení 
finančních prostředků na kom-
pletní opravu této silnice. Věříme, 
že se nám to podaří. 

Přeji všem hodně trpělivosti. -
Váš starosta

Zápisník starosty Předškolní vzdělávání

(Dokončení ze str. 1)
Vždyť převážná část obyvatel 

trávila již v dětství svůj volný čas 
v sokolovně, ať už jako cvičenec, 
nebo v dospívání jako stárci při 
hodech. Také při konání kulturních 
a společenských akcí, jako jsou 
plesy, ostatky apod., jsme se se-
tkávali v sokolovně…až do doby, 
než došlo k požáru.

Veřejná sbírka nebude probíhat 

jen ve Starém Lískovci, ale také 
na různých kláních pořádaných 
Župou Jana Máchala, na sportov-
ních akcích a na jiných aktivitách 
pořádaných v celém městě Brně 
i po celé České republice. Jako 
starostka sokola bych si moc přá-
la, aby tato akce pomohla získat 
potřebné finanční prostředky.  
Děkuji. - Božena Sotolářová

Veřejná sbírka

(Dokončení ze str. 1)
Po celé České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku, bude možné tuto noc zdarma navštívit 

kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů. Rozmanitost 
nabídky poskytne mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může 
sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem 
zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, budou mít návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, …

Přijměte naše pozvání a prožijte netradiční večer na netradičních místech v kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Brně-Starém Lískovci.

Program:
17.50 Buďte vítáni – zvonění zvonů na přivítání návštěvníků
18.00–18.45 „Pojďte ke mně všichni…“ – pozvání k bohoslužbě
18.45–19.00 „Tleskejte v dlaně“ – zpívají nejmenší děti
19.00–20.00 Cestička kostelem pro nejmenší. Tvořivá dílna s nejstaršími
20.00–20.45 „Starší i mladí, tak nám to ladí“ – koncert Rodinného sboru pod vedením ; 
 Pavla Hamříka
20.45–21.00 „Tak tu žijeme“ – multimediální představení farnosti
21.00–21.30 „V tom byla Maria vyrušena ze čtení“ – Divadlo hudby a poezie Agadir
21.30–22.00 „Žijí v naší farnosti“ – prezentace Paracentra Fenix
22.00–23.15 „Kéž se v našich domech tančí“ – večer současných 
 australsko-amerických chval se skupinou Yandabanda   
a starolískoveckým chrámovým sborem
23.15–23.30 „Tak tu žijeme“ – multimediální představení farnosti
23.30–23.55 Modlíme se za vás – Pěvecké nokturno
23.55 Pozvání k závěrečné modlitbě

19.30–21.00 Pohled do zákulisí – možnost prohlídky věže a kůru kostela
Po celou dobu možnost drobného občerstvení v Kavárně ve věži. -

Noc kostelů ve Starém Lískovci
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Skautská pouť v rámci oslav 100 let skautingu

Oznámení

Dodavatel stavby „Ulice Klobásova  oprava chodníku“ v rámci dobrých 
vztahů s občany dotčeného území oznamuje, že dne 25. 4. 2012 

byly zahájeny stavební práce na výše uvedené akci. I. etapa začíná na 
křižovatce Klobásova – Čermákova a končí na křižovatce s ul. Točná. 
Bude prováděna nejprve po straně lichých čísel a následně po straně 
sudých cca do 15. 6. 2012. II. etapa stavby bude pokračovat v úseku od 
Točné po odbočku na Ostopovice cca do 10. 8. 2012. III. etapa stavby 
bude pokračovat v úseku od Čermákovy po Osovou do 30. 11. 2012.

Podstatou této stavby je obnova chodníků v provedení zámkovou 
dlažbou 20/10/6, v místě vjezdů zesílená konstrukce 20/10/8. Dále 
pak ve výměně silničních obrubníků s přídlažbou. Konečné úpravy 
spočívají v obnově trávníků.

Stavební práce budou ukončeny v listopadu 2012.
Případné dotazy konzultujte s níže uvedenými zástupci dodavatele 

stavby, případně se zástupcem investora – Brněnské komunikace, a.s., 
Renneská 1a, Brno, panem Pavlem Pospíšilem.

Děkujeme za ohleduplnost k naší stavební činnosti a omlouváme 
se za případná omezení spojená s výstavbou. -

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Hudcova 70 b, 621 00 Brno-Medlánky

Ing. Michal Kvapilík, ved. Střediska, tel.: 724 759 198
Ing. Martin Baše, mistr stavby, tel.: 602 788 691

 Zloději ve školce!

Jako už je naším každo-
ročním zvykem, tak i le-
tos jsme 21. dubna vyra-
zili společně s ostatními 
skauty a skautkami z celé 
jižní Moravy oslavit svátek 
patrona skautů sv. Jiří.

Skautská pouť se konala v kláš-
teře Rosa Coeli v Dolních Kou-

nicích. Než jsme se ale dostali na 
místo, čekala všechny účastníky 
putovní hra, během níž se na 6 sta-
novištích plnily různé úkoly. Začátek 
trasy byl na vlakové zastávce v Mo-

ravských Bránicích a odtud jednot-
livé skupinky vyrážely směr Dolní 
Kounice.  Z naší, snad nejpočetnější 
skupiny, která čítala bezmála 60 
členů našeho střediska, jsme utvořili 
skupinky podle věku a vydali se na 
cestu. S různými výsledky jsme se 
také ve hře umístili. Vítězové si i le-
tos odnesli Putovní pohár.

Po příchodu do kláštera na 
nás čekalo dramatické ztvárnění 
100 let skautingu, od založení, přes 
několikeré zákazy činnosti až do 
současnosti. Hlavně mladším se 
muselo zdát až neskutečné, kolik 
toho má již skauting za sebou. 

Po divadelním představení se 
uskutečnila děkovná mše svatá 
společně s naším farářem, P. Pav-
lem Opatřilem, a P. Jiřím Mikuláš-
kem, který také všechny přítomné 
pozdravil a popřál všem skautům 
hodně sil a energie do dalších 
100 let.

Závěrem jsme ještě měli mož-
nost prohlédnout si klášter a jeho 
zákoutí a vyhlídky. Nakonec už nás 

čekala jen cesta domů.
Byl to krásný slunečný den ve 

společnosti stovek skautů, kteří 
na pouť vyrazili. O to víc mne hřeje 
u srdce, že zvláště naše středisko 
bylo zastoupeno tak hojně. Díky 
patří všem těm, kteří se ve svém 
volném čase o všechny ty světluš-
ky, vlčata, skautky a skauty starají.- David Kolínek

vedoucí skautského střediska  

Každý den se dozvídáme zprávy 
o tom, co všechno jsou zloději 

schopni odcizit, s jakou rychlostí 
a hlavně drzostí. Bohužel se tato 
skutečnost nevyhnula ani naší 
mateřské škole.

Přesnou dobu odcizení ne-
známe, ale v době velikonočních 
prázdnin, tedy přesněji ze čtvrtka 
na pátek v noci, se na naši zahradu 
vydali nezvaní hosté. Rozhodli se 
odnést si plachtu, kterou používá-
me k zakrytí pískoviště, aby je ne-
bylo možné znečistit různými zví-
řaty. Plachta je ze tří stran opatřena 
úchyty s očky, aby se na pískoviště 
mohla pevně napnout, aby se dala 
odnést, vytrhali ji s ukotvením. Tím 

nám rozbili i celou jednu stranu 
obložení pískoviště, tedy sedáky 
pro děti a způsobili škodu kolem 
10 000,-Kč. Tuto událost jsme řešili 
s policií.

Možná si říkáte, proč Vám to pí-
šeme? Chtěli bychom Vás, všech-
ny, kteří bydlíte v blízkém okolí 
naší školky poprosit o spolupráci, 
pokud byste si všimli nějakého 
pohybu na školní zahradě, zejmé-
na ve večerních hodinách, abyste 
tuto skutečnost nahlásili ihned 
na policii. 

Děkujeme Vám, a doufáme, že se 
nám společnými silami školku po-
daří ochránit před vandaly a zloději.- MŠ  Bosonožská

Juniorská naděje freeskiingu

Kristýna Kapounová je nejen žákyní septimy EKO Gymnázia ve 
Starém Lískovci, ale i zapálenou lyžařkou freeskiingu. Poslední 

dva roky se připravuje intenzivně pod vedením nového trenéra. 
Díky pochopení vedení školy a ostatních pedagogů, kteří jí vycházejí 
vstříc, zvládá nelehké gymnaziální učivo i náročný sport. Své trénin-
kové úsilí zúročila na letošním Mistrovství světa juniorů v italském 
Valmalencu, kde obsadila v disciplině slopestyle vynikající 6. místo. 
Blahopřejeme! - EKO Gymnázium
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Třída 4. A vyhrála výtvar-
nou soutěž „Modrý tygr“, 
která byla vyhlášena Čes-
kou televizí a firmou Ne-
gativ.  Odměnou za vítěz-
ství jim byla exkurze do 
České televize na Kavčích 
horách v Praze.  

Zde si žáci nejprve převzali ceny 
a pak se jim věnovala milá prů-

vodkyně, která naši třídu provázela 
všemi zákoutími ČT. Zhlédli jsme 
krátký filmu o ČT, o studiích, mas-
kérnách, kostymérnách, dílnách 
atd. Potom se děti staly svědky 
natáčení Kouzelné školky, kde se 
setkaly s představitelkou babičky – 
herečkou Janou Šulcovou a celým 
natáčecím štábem (včetně Fanyn-
ky). Další zastávkou prohlídky bylo 
studio, které se chystalo na přímý 
přenos pořadu Sama doma. Přesto-
že se moderátorka Ester Janečková 
(Pošta pro tebe) pilně věnovala 
přípravám s režisérem pořadu, po-
zdravila nás alespoň zamáváním. 
Žáci navštívili studio s kulisami 
„baru Krásný ztráty“, kde se pra-

videlně natáčí pořad s Michalem 
Prokopem a jeho dvěma hosty. Bě-
hem exkurze se dozvěděli mnoho 
zajímavostí o provozu v ČT, o záku-
lisí natáčení atd. Se dvěma žáky byl 
natočen krátký rozhovor, který byl 
uveden v dětském pořadu Zprávič-
ky v sobotu 14. 4. dopoledne na 
ČT 1. Cestou se dokonce podařilo 
ulovit společnou fotografii i s Voj-
těchem Bernatským, moderátorem 
sportovních zpráv na ČT1.

Návštěvy Prahy všichni využili 
i ke krátké prohlídce města. Byli 
na Václavském a Staroměstském 
náměstí. Vzhledem k tomu, že vět-
šina dětí ještě nebyla v Praze, užili 
si i jízdu metrem.

Celou dobu nám přálo počasí, 
takže přestože byli všichni nachoze-
ní a unavení, výlet se všem moc líbil.

Exkurze do televize se dá objed-
nat (viz web ČT), pokud by nějaká 
třída plánovala cestu do Prahy, 
lze zakomponovat do programu 
i tuto devadesátiminutovou ex-
kurzi, která je určitě zajímavá nejen 
pro děti, ale i pro dospělé. Vřele 
doporučujeme! - ZŠ Bosonožská

Exkurze do České televize
Projekt s názvem „Dámy 
a pánové, život začíná…“ 
realizovala v rámci pro-
jektu Evropské unie SŠOS 
Brno, Charbulova, a to 
pro žáky 8. a 9. ročníku 
základních škol.

Také žáci našich speciálních tříd 
plnily úkoly několika modulů 

– poslední dvě aktivity proběhly 
právě v tomto měsíci: Základy stol-
ničení a Slavnostní stolování. 

Dne 2. dubna se naši žáci v zá-
kladech stolničení zapojili do 
praktické přípravy pokrmů. Byli 
rozděleni na dvě skupiny, které 
se vystřídaly v tvorbě okrasné de-
korace z ovoce a zeleniny a v pří-
pravě teplého i studeného občer-
stvení. Při společné konzumaci 
hovořili o schopnostech, které jsou 
zapotřebí k provozování některých 
profesí a také vzájemně hodnotili 
svou práci. Žákům se vzorně a pro-
myšleně připravené aktivity moc 
líbily a obohatily je o potřebné 
zkušenosti daných profesí, což při-

spělo k doplnění obsahu výuky 
pracovních činností a k podpoře 
vzájemné kooperace žáků.

No a ve středu 25. dubna se 
pro ně projekt a s ním i zajímavé 
aktivity uzavřely. Odpolední slav-
nostní stolování bylo důstojnou 
tečkou celého projektu a všech 
jeho modulů. Žáci střední školy 
prezentovali velmi důmyslnou for-
mou v kostýmech, za doprovodu 
hudby a výřečného moderátora 
svá povolání. Ukázka byla zakon-
čena bohatým rautem, nad jehož 
pestrostí, barevností a výtvarnou 
úpravou všem oči přecházely. Na 
rautu mnozí poprvé ochutnali 
mezi jiným např. některé druhy 
exotického ovoce, zajímavě upra-
vené mořské plody či jednohubky 
s kaviárem.

Střední škole náleží poděkování 
za rozmanitost a pečlivou přípra-
vu aktivit, které plnili naši žáci po-
stupně od června minulého roku. 
Některé z nich informace o jednot-
livých profesích oslovily natolik, 
že se pro tato povolání rozhodli. -ZŠ Bosonožská

I v tomto školním roce jej žáci 
prožili tradičně netradičně. Po-

slední dubnový den si připomněli 
celoškolním projektem, že stav 

životního prostředí je v rukou kaž-
dého z nás.

Program si všechny třídy pře-
dem připravily. Žáci druhého stup-
ně si pod vedením svých vyuču-
jících zvolili tematicky zaměřený 
program, který proběhl mimo 
budovu školy v přírodě.

Žáci prvního stupně zase byli 
vtaženi do příběhu tajuplného 
ostrova. Po příchodu do školy 
se s příběhem nejprve seznámili 
a potom je v areálu školy čekala 

spousta zážitků s osídlováním fik-
tivního ostrova – na jednotlivých 
stanovištích pro ně připravili žáci 
šestého ročníku pod pečlivým do-
hledem koordinátorky environ-
mentální výchovy Mgr. Pavlíny 
Sovové mnoho úkolů. Zábavnou 
formou se dozvěděli spoustu za-
jímavostí o pavoucích, modelovali 
jejich těla z nalezených přírodnin, 
ze speciálně připraveného těsta 
vytvářeli sopku a vznik sopečného 
osnova, zjišťovali, jak se na nový 

ostrov mohou dostat semena 
rostlin atp.

Šesťáci pracovali na jedničku 
– úkoly na stanovištích zadávali 
srozumitelně a trpělivě vše těm 
mladším, prvostupňovým, vysvět-
lili. Netradičně pojaté vzdělávání 
zanechalo v dětech kromě po-
znatků také mnoho zážitků nejen 
z činnostního učení, ale také ze 
spolupráce žáků věkově rozdíl-
ných. - ZŠ Bosonožská

Dámy a pánové, život začíná…

Den Země na tajuplném ostrově
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Krásná literatura vévodila páteč-
ní noci dne 30. března, kterou 

žáci několika tříd převážně z prv-
ního stupně školy strávili v budově 
školy. Tak se připojili k masové akci 
na posílení zájmu o čtená díla. Noc 
s Andersenem je akce knihoven 
na podporu dětského čtenářství, 
u příležitosti výročí narození dán-
ského pohádkáře, Hanse Christiana 
Andersena, které připadá na 2. dub-
na, kdy je od roku 1967 vyhlášen 
i Mezinárodní den dětské knihy. 

Každá zúčastněná třída měla 
připravený bohatý program vzta-
hující se k literatuře pro děti. Žáci si 
četli o Andersenově životě a jeho 
díle, vypracovávali pracovní listy 
ve skupinách, soutěžili v druž-
stvech. Pak si vypracovávali refe-

ráty o svých oblíbených knihách, 
které měli většinou s sebou na 
ukázku ostatním. Příjemným 
rozdělením jejich činnosti byla 
návštěva pana starosty. Sešli se 
s ním v prostorách nově vybu-
dované školní družiny. S panem 
starostou si po vyprávění o oblí-
bených knihách společně zazpívali 
za doprovodu kytary. Těsně před 
spaním děti vyslechly pohádku ze 
školního rozhlasu a na závěr spo-
lečné noci četly paní učitelky a pan 
učitel dětem v každé třídě ukázku 
z vybrané knihy na dobrou noc.

V sobotu ráno se žáci po spo-
lečné snídani pomalu rozcházeli 
domů. Akce se vydařila – děti byly 
nadšené.˝- ZŠ Bosonožská

Mezinárodní den ptactva, 
který připadá na 1. dubna, 
se slavil formou různých 
aktivit i na naší škole.Na 
chodbě i hernách školní 
družiny se objevily na-
kreslené stromy s různými 
druhy ptáčků.

V přírodovědné učebně děti 
shlédly i výstavku ptactva 

a zasoutěžily si v poznávání je-
jích hlasů na nahrávce.Po ukáz-
ce živých dravců, kteří usedli na 
hřiště školy, kde sokolníci skupiny 
Seiferos předvedli jejich výcvik, 
začalo se soutěžit i ve školní dru-
žině. Děti si zahrály na kukačky 

(snášely vejce přes překážky do 
cizího hnízda), na Popelku, kde 
(kolíčkem na prádlo přesouvaly 
a třídily podle barvy víčka od PET 
lahví, jako holubi hrách). Sladkou 
odměnou jim byly cukrovinky, na 
které se slétly jako vrabci. -Cegielková Alena

ZŠ Labská

Noc s Andersenem Ptačí oslavy 

Francouzi poznávají naše národní jídlo
Již poosmé se Hotelové škole na Bosonožské podařilo 
získat dotace z fondů Evropské unie na to, aby mohla 
v rámci programu Leonardo da Vinci vyslat čtyři své stu-
denty do partnerské hotelové školy ve francouzském 
Challes les Eaux. Letos to štěstí „být vybráni“ padlo na 
nás - čtyři kluky ze druhého a třetího ročníku.

a o vepřo knedlo zelo vpravdě 
delikátní, aby vyhovělo rozml-
saným francouzským jazýčkům. 
Navíc jsme přivezli na ochutnání 
české uzeniny, ty jsme servírovali 
jako předkrm, a sýry, bez kterých 
by se Francouzi cítili ošizeni. Tím-

to článkem tedy ještě jednou dě-
kujeme velkorysým sponzorům, 
kteří vzorky na ochutnání dodali, 
a to firmám Steinhauser, Váhala, 
Mlékárna Olešnice a Olomoucké 
tvarůžky. 

Reklamu našemu dni D udělali 
dokonce v regionální části dení-
ku le Dauphiné, ve kterých nás 
představili v rámci Dne otevřených 
dveří partnerské školy a zároveň 
na naše menu čtenáře pozvali. Ve 
stejném deníku pak vyšel článek 
o Dni české kuchyně v Lycée Pro-
fessionnel Hôtelier. 

Věříme, že jsme hosty restau-
race Le Parc nezklamali, a bude-li 
nějaké „příště“, třeba se nechají 
pozvat na poctivou svíčkovou. -

Jan Krupka, Martin Barák,  
Jakub Pavlíček, Ondřej Dvořák 

žáci tříd H2A a H3A  
Hotelové školy Bosonožská

Žáci druhého stupně se účastnili Astronomické olympiády. Ta byla 
rozdělena na dvě kategorie: šestá + sedmá třída a osmá + devátá 

třída. Prvního školního kola se účastnilo 24 žáků. Druhé, tzv. korespon-
denční kolo, které se posílalo do Prahy na Štefánkovu hvězdárnu na 
Petříně, zdárně vyřešili žáci 7.A. Hloušková Tereza, 6.A Ondroušková 
Bára, 8.B Li Jing. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Hloušková Tereza 
4. místem z celého Jihomoravského kraje a postupem do finále 
v Praze. Obrovská chvála a jen tak dál. -

Mgr. Šťastný Michal,  učitel ZŠ Labská

Astronomové na ZŠ Labská

Utrpení při nekonečné a strasti-
plné cestě bylo brzy vykoupe-

no formou třítýdenního studijního 
pobytu ve škole s bohatou tradicí, 
ve škole, kde pocit příslušnosti 
k vybranému oboru už něco zna-
mená.

Škola má nového pana ředite-
le, a ten si vymyslel, že Francouzi 
nás budou nejenom vzdělávat 
a ukazovat nám, jak se co dělá 
„po francouzsku“, ale že také musí 
ochutnat naše národní jídlo.

A tak jsme se s pocity patřič-
né trémy a odpovědnosti  snažili 
o tu nejvoňavější bramboračku 
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Více než 70 žáků 1. stupně ZŠ 
Labská si ve  středu  4. 4. 2012 

užilo během posledního dne před 
velikonočními prázdninami neob-
vyklou vyučovací hodinu.  Do na-
šich 3. a  4. tříd totiž zavítal staros-
ta naší městské části, pan Vladan 
Krásný,  který ochotně zareagoval 
na pozvání tř. učitelek v  rámci 
bloku učiva „Moje obec“. Děti se 
před tímto setkáním opakovaně 
po několik měsíců seznamovaly 
s historií i současností  Starého 
Lískovce – a to nejen teoreticky, ale 
i prakticky v rámci tzv. detektivní 
hry, při níž se při vycházce za do-
provodu třídní učitelky orientovaly 
podle plánku a určovaly „strategic-
ké body“, které přímo na každém 
místě porovnávaly a zakreslova-
ly. Dále pak naši žáci  pracovali 
na individuálních i skupinových 
projektech, včetně dokládání foto-
grafií a dalších dokumentů, které si 
předem shromažďovali z různých 
médií.

Vyvrcholením snažení žáků naší 
školy byla právě návštěva  pana 

starosty, kterému předvedli své 
práce a nabyté vědomosti. Pan 
Krásný jim na oplátku věnoval 
svůj čas v rámci besedy. Zvládl 
tyto  malé „zvědavce“ doslova na 
jedničku, kdy pohotově  reago-
val na někdy i poměrně složité či 
všetečné otázky. Na úplný závěr 
besedy se dokonce  předvedl coby 
muzikant , kdy si s dětmi  zazpíval 
za doprovodu kytary oblíbenou 
„Komeťáckou ódu“. Do každé ze 
tříd si přišel popovídat i náš pan 
ředitel Lubomír Strnad, který se 
tak přesvědčil, že i „prvostupňové 
děti“ dokáží kultivovaně hovořit 
s hlavním představitelem naší 
obce.

Panu starostovi i panu řediteli 
tímto děkujeme, že jsme mohli 
strávit příjemnou a zároveň ne-
tradiční vyučovací hodinu, která 
byla rozhodně přínosem jak pro 
nás učitelky, tak i pro naše malé 
svěřence. -Mgr. Kateřina Ježová, Mgr. Jana 

Šidáková  a Mgr. Lenka Pitronová
učitelky ZŠ Labská Tvoření z PET lahví, stavění 

domečků z proutí nebo po-
znávání ptačích vajíček. To vše si 
vyzkoušely děti v pátek 20. dubna 
odpoledne na zahradě Centra vol-
ného času Linka. Největší hvězdou 
Dne země, který tu připravili, bylo 
ovšem živé kůzle, které si každý 
mohl pohladit. Některé děti se 
s tímto zvířetem setkaly vůbec 
poprvé, zaujaly je ale i zvířátka 
z chovatelského kroužku, přestože 
morčata nebo králíky jako domácí 
mazlíčky dobře znají. Ti, kteří se 
chtěli trochu pohybově vyřádit, 
mohli zdolat překážkovou dráhu 
na odrážedle, koloběžce či jiném 
dopravním prostředku. 

Pro rodiče a další „dospěláky“ 
byl zajímavým zpestřením zase 
stánek Nadačního obchodu Ve-
ronica, kam mohli donést nepo-
třebné věci jako oblečení, hračky, 
knihy a další předměty. Na stánku 
se pak dozvěděli, že nadace věci 
dále ve svých obchodech prodává, 

výtěžek pak putuje na projekty 
prospěšné lidem i přírodě v Brně 
a blízkém okolí. 

Díky výbornému počasí přilá-
kal bohatý program na zahradu 
k Centru volného času Linka skoro 
sto dětí a dospělých. Pokud vám 
letošní Den Země unikl, příští rok 
si jej rozhodně nenechte ujít. -

Helena Továrková

Beseda se starostou

Největší atrakcí bylo kůzle

Všechno nejlepší k narozeninám!
V   pondělí 23. 4. 2012 oslavila své narozeniny paní Vlasta 

Weidenhöferová. S úctyhodným věkem 103 let se tak právem 
řadí k vůbec nejstarším občanům Starého Lískovce!  K  životnímu 
jubileu jí přišli popřát zástupci obce. Gratulujeme ! - Martin Zezula

1. 6. 2012, 18.00 h. – Noc snů v zoo
Kulturní program pro pozvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež. 
9. 6. 2012, 11.00–16.00 h. Den dětí se zdravotní pojišťovnou Metal – Aliance. 
V sobotu 9. 6. 2012 se v areálu brněnské zoo již poněkolikáté uskuteční Den dětí se Zdravotní 
pojišťovnou Metal – Aliance. Pro děti bude v době od 11.00 do 16.00 hodin připraveno pět 
soutěžních stanovišť. Srdečně zveme všechny děti. -

Akce ZOO v červnu

Vás zve na výstavu „Život s malováním“.
Domovní znamení Juliany Jirousové a  oleje a kresby Marty 

Veselé Jirousové s dětmi,které můžete shlédnout od 10. května do 
7. června 2012 v půjčovní době  knihovny.

Přijměte pozvání k účasti na akci „Celé Brno čte dětem“ ve čtvr-
tek 7. června 2012 od 10 do 11 hod. Budeme rády, když kdokoliv 
z Vás přijde a přečte dětem úryvek ze své oblíbené knihy. Čtení se 
uskuteční před knihovnou, v případě deštivého počasí ve vstupní 
chodbě pobočky. -

KJM Brno, pobočka Kurská 1
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Předškolní vzdělávání
(Dokončení ze str. 2) Opět v řeči čísel se můžete v přiložené tabulce podívat, jaké finanční 

prostředky byly do jednotlivých MŠ vloženy od roku 2007.

 

Prázdni

HLÍDACÍ KOUTEK

Hlídání dětí s pestrým doprovodným programem pro děti 

Hry, tanečky, říkanky, výtvarka, zpívání,

pobyt venku pod vedením zkušené tety.

Je možné se přihlásit jen na jednotlivé dny v týdnu.

Provoz během 

2. 7. – 10. 8. 
Účast v letní Kulič

provoz hlídacího koutku

S sebou: trvanlivou svačinku, pití, přezůvky, oblečení na 

Místo: pracoviště Linka, Kosmonautů 4, Brno 
Cena: 50 Kč/hod. za každou započatou hodinu

Kontakt: Kristýna Marková, tel. 605

inová škol

HLÍDACÍ KOUTEK KULIČKA

s pestrým doprovodným programem pro děti 

Hry, tanečky, říkanky, výtvarka, zpívání, 

pobyt venku pod vedením zkušené tety. 

Je možné se přihlásit jen na jednotlivé dny v týdnu.

Provoz během prázdnin ve všední dny

10. 8. 2012 od 8.00 - 12.00 hod.
Účast v letní Kuličce je nutné nahlásit do 15.6.2012

provoz hlídacího koutku je podmíněn účastí min. dvou dětí.
 

S sebou: trvanlivou svačinku, pití, přezůvky, oblečení na 
 

Místo: pracoviště Linka, Kosmonautů 4, Brno - Starý Lískovec
Cena: 50 Kč/hod. za každou započatou hodinu

istýna Marková, tel. 605 035 256, e-mail: kisa@luzanky.cz

lička 

KULIČKA    V LÉTĚ 

 
s pestrým doprovodným programem pro děti od tří let. 

Je možné se přihlásit jen na jednotlivé dny v týdnu. 

prázdnin ve všední dny 

12.00 hod. 
nahlásit do 15.6.2012, 

je podmíněn účastí min. dvou dětí. 

S sebou: trvanlivou svačinku, pití, přezůvky, oblečení na převléknutí. 

Starý Lískovec 
Cena: 50 Kč/hod. za každou započatou hodinu. 

kisa@luzanky.cz 

 

TJ TATRAN STARÝ LÍSKOVEC si Vás srdečně dovolujeme pozvat na:
SPORTOVNÍ  ODPOLEDNE konané v sobotu 19. 5. 2012 od 13.00 h
Program:
13.00 zahájení 
13.10–13.50 modelový zápas žákovských před-přípravek U5-U6   
14.00 exhibiční utkání  „SALFA Team“ – Tatran Starý Lískovec „Old Boys“
Hokejový reprezentant Dušan Salfický – dvojnásobný mistr světa 
(200, 2001) a bronzový účastník olympijských her (2006) si do svého 
exhibičního týmu vybral několik známých osobností, sportovců, 
fotbalistů a hokejistů vč. několika hráčů Komety Brno 
16.00 tombola a autogramiáda, soutěže pro děti
17.30 mistrovské utkání mužů Tatran Starý Lískovec - SK Řečkovice
V průběhu celé akce zajištěno bohaté občerstvení. -Těšíme se na Vaši účast.

SPORTOVNÍ  ODPOLEDNE V TJ TATRAN

škola rok Kč celkem za rok provoz investice opravy
MŠ Bosonožská 2011 737 016,00 737 016,00   

 2010 3 443 043,60 897 000,00 1 053 414,00 1 492 629,60

 2009 4 418 009,00 671 000,00 3 747 009,00  

 2008 627 274,35 615 274,35 12 000,00  

 2007 740 000,00 740 000,00   

Celkem  9 965 342,95 3 660 290,35 4 812 423,00 1 492 629,60
MŠ Kosmonautů 2011 676 088,00 676 088,00   

 2010 1 882 767,00 654 800,00 1 227 967,00  

 2009 4 804 797,00 876 000,00 3 928 797,00  

 2008 628 004,00 616 004,00 12 000,00  

 2007 740 000,00 740 000,00   

Celkem  8 731 656,00 3 562 892,00 5 168 764,00 0,00
MŠ Labská 2011 666 288,00 666 288,00   

 2010 645 000,00 645 000,00   

 2009 1 760 994,57 646 000,00 1 114 994,57  

 2008 3 611 061,00 606 204,00 3 004 857,00  

 2007 1 376 696,00 740 000,00 636 696,00  

Celkem  8 060 039,57 3 303 492,00 4 756 547,57 0,00
MŠ Oderská 2011 4 990 200,00 642 492,00 4 234 153,00 113 555,00

 2010 597 000,00 597 000,00   

 2009 598 000,00 598 000,00   

 2008 573 300,00 561 300,00 12 000,00  

 2007 740 000,00 740 000,00   

Celkem  7 498 500,00 3 138 792,00 4 246 153,00 113 555,00
ZŠ a MŠ El. Přemyslovny 2011 3 871 332,00 1 943 156,00 1 928 176,00  

 2010 1 816 000,00 1 816 000,00   

 2009 1 640 000,00 1 640 000,00 8 963,00  

 2008 1 766 909,02 1 721 490,02 45 419,00  

 2007 1 266 226,00 1 234 000,00 32 226,00  

Celkem  10 360 467,02 8 354 646,02 2 014 784,00 0,00

 Celkem bylo do všech našich MŠ vlože-
no od roku 2007 dle výše uvedené tabulky 
44.616.005,- Kč, z toho pak investice a opravy 
činily 22.604.856,- Kč. Městská část je však 
zřizovatelem i základních škol. Když je k výše 
uvedeným číslům přičteme, zjistíme, že do 
všech školských zařízení bylo za uvedené roky 
vloženo na provoz, investice a opravy celkem 
92.797.176,- Kč. Pro vaši představu je to více 
jak jeden roční rozpočet celé naší MČ.

Docházka dítěte do mateřské školy není 
povinná. Z tohoto pohledu by měla být funkce 
mateřské školky brána ve společnosti spíše jako 
služba – nikoliv zákonem stanovená povinnost. 
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osob-
nosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho 
zdravém citovém, rozumovém a tělesném roz-
voji a na osvojování základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských 
vztahů. Napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti 
vývoje dětí před vstupem do základního vzdě-
lávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči 
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Z tohoto důvodu se dle ustanovení § 34 odst. 4 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, k předškolnímu vzdělávání přednostně 
přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Pokud nelze takové 
dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, 
v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení 
dítěte do jiné mateřské školy. Toto je v naší MČ 
beze zbytku splněno.

Přeji vám všem krásný máj, hodně sluníčka 
a co nejméně starostí. -Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta
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Střípky z rady
Informace z usnesení 45. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
28. 3. 2012

 – schválila úpravu výše nájemného sjedna-
ného ve Smlouvě o nájmu části nemovitosti 
č. 09 9 400 02 00251
 – trvala na svém usnesení číslo 3 přijatém na  
40. schůzi konané dne 1. 2. 2012
 – schválila finanční podíl na opravu bytového 
jádra v bytě č. 31, v bytovém domě na ulici 
Kurská č.o. 8
 – určila, že městu Brnu v průběhu kalendářní-
ho roku 2012 nenabídne uvolněný byt, který 
by vyhovoval podmínkám sociálního bytu
 – schválila provedení  zateplení  stropu nad 
nevytápěnými částmi 1. podlaží v bytových 
panelových domech na ulici Kurská č.o. 2, 4, 
6, 8 a na ulici Kyjevská č.o. 1, 3; schválila 
text Výzvy k podání nabídky; schválila vy-
psání nabídkového řízení, ve kterém budou 
osloveni uchazeči
 – schválila pronájem bytu č. 31 v bytovém 
domě na ulici Sevastopolská č.o. 3, Brno dle 
čl. 2, bodu č. 2 – pronájem bytu při výjimeč-
ně mimořádně tíživé sociální situaci žadatele 
na doporučení Odboru sociálního, na dobu 
určitou 2 roky, regulované nájemné
 – schválila vyplacení složené kauce na byt 
č. 26, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na 
ulici Kyjevská č.o. 1
 – schválila společný nájem k bytu č. 21, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 17; 
schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu
 – schválila výměnu bytů mezi dvěma ná-
jemci; schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č.5, v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 1
 – schválila výměnu bytů mezi dvěma ná-
jemci; schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č.19, v bytovém domě na ulici 
Labská č.o. 37
 – schválila výměnu bytů mezi dvěma ná-
jemci; schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č.19, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o. 15
 – vzala na vědomí přechod nájemního práva 
ve smyslu ust. § 706 občanského zákoníku 
k bytu č. 3, v bytovém domě na ulici Labská 
č.o. 29; schválila uzavření smlouvy o ná-
jmu bytu
 – schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o nájmu bytu č. 09 2 400 10 00099
 – schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.24 v bytovém domě na ulici Vltav-
ská č.o. 17, regulované nájemné, na dobu 
určitou 2 let
 – schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.2 v bytovém domě na ulici Labská 
č.o. 29, regulované nájemné,  na dobu ur-
čitou 2 let
 – schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o nájmu bytu č. 09 2 400 10 00074
 – schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o nájmu bytu č. 09 2 400 10 00071
 – souhlasila s Dohodou č. 09 9 400 12 00043  
o zániku nájmu bytu k bytu č.13, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o. 43
 – schválila dání výpovědi z nájmu bytu č. 8, 
v bytovém domě na ulici Osová 4 v Brně dle  
§ 711 odst. 2 písm.c) občanského zákoníku
 – souhlasila s tím, aby pro realizaci veřej-
né zakázky malého rozsahu „Zpracování 
Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění a zpracování 
znaleckého posudku bytových jednotek v by-
tových domech na ulici Osová č.o. 2, 4, 6, 8 
v Brně-Starém Lískovci“ byl vybrán uchazeč 
Ing. Ošlejšek jako nejvhodnější na základě 
předložené nabídky a celkové nabídkové ceny
 – souhlasila s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje č. 9714/11/OKH/1
 – souhlasila s uzavřením smlouvy č. 09 8 300 
12 00058, předmětem je nákup ojetého 
požárního vozidla zn. FORD Transit Kombi 
pro MČ Brno-Starý Lískovec 
 – schválila vyřazení majetku ZŠ a MŠ, Brno, 
Elišky Přemyslovny 10  ve výši 30.323,- Kč
 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 
00038, předmět smlouvy – dodání a výsadba 
dřevin dle dokumentace „Výsadba dřevin na 
plochách veřejné zeleně Brno-Starý Lískovec 
ul. Valašská, Karpatská, Kosmonautů“¨
 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 
00039, předmět smlouvy – dodání a výsadba 
dřevin dle dokumentace „Výsadba dřevin na 
plochách veřejné zeleně Brno-Starý Lískovec 
ul. Labská, U Pošty“
 – souhlasila s návrhem náhradní výsadby 
dřevin; schválila nepojmenovanou dohodu 
č. 09 9 500 12 00052, jejímž předmětem je 
provedení náhradní výsadby dřevin na po-
zemcích veřejné zeleně v k.ú. Starý Lískovec
 – souhlasila s realizací stavebních prací „Oplo-
cení sportovního hřiště na ulici Bosonožská“, 
s projektovou dokumentací, kterou zpracoval 
Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, s oslovením uchazečů 
k podání cenové nabídky
 – souhlasila s projektovou dokumentací, 
kterou zpracoval Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, s re-
alizací stavebních prací „Oprava a moderni-
zace bytového domu Vltavská 2, Brno-Starý 
Lískovec“, s textem výzvy k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Oprava a modernizace bytového domu 
Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“, s oslovením 
uchazečů k podání cenové nabídky
 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 12 00051 mezi zadavatelem 
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna 
zábradlí a zasklení balkonů domu se zvlášt-
ním určením Kosmonautů 19, Brno-Starý 

Lískovec“
 – schválila zpětvzetí výpovědi  z nájmu bytu 
č. 11 na ul. Kurská 8 v Brně s podmínkou, 
že bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu bytu
 – schválila uzavření  dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytování aplikačních služeb (ASP)
 – schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
09 9 500 11 00093
 – jmenovala pana Vladana Krásného, starostu 
MČ Brno-Starý Lískovec členem konkursní 
komise MČ Brno-Starý Lískovec v konkursním 
řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní 
školy Brno, Labská 27
 – požadovala vyhlášení konkurzních řízení 
na obsazení míst ředitelů/ek základních škol, 
mateřských škol a školních jídelen, kteří jsou 
ke dni účinnosti novely školského zákona na 
pozici ředitele školy déle než 6 let
 – jmenovala Vladana Krásného, starostu 
MČ Brno-Starý Lískovec členem konkursní 
komise, zastupujícího MČ Brno-Starý Lísko-
vec v konkursním řízení na obsazení místa 
ředitele/ky Mateřské školy Brno, Kosmonautů 
2 a Mateřské školy Brno, Oderská 2 a pana 
Mgr. Jiřího Dvořáčka místostarostu MČ Brno-
Starý Lískovec členem konkursní komise, 
zastupujícího MČ Brno-Starý Lískovec v kon-
kursním řízení na obsazení místa ředitele/ky 
Mateřské školy Brno, Labská 7
 – nesouhlasila se zpětvzetím výpovědi 
smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2930 k. ú. 
Starý Lískovec; nerevokovala svoje usne-
sení č. 14/43 ze dne 29. 2. 2012 v plném 
rozsahu
 – vzala na vědomí zprávy o činnosti jednot-
livých příspěvkových organizací
 – schválila dání výpovědi  nájmu bytu č. 13, 
v bytovém domě na ulici Vltavská č.o. 15 
v Brně dle  § 711 odst. 2 písm.c) občanského 
zákoníku
 – schválila rozdělení hospodářských výsledků 
jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Starý Lískovec 
do fondu rezervního a do fondu odměn dle 
přiloženého návrhu
 – schválila protokol z jednání s vyzvaným 
zájemcem a hodnocení nabídky ze dne 
28. 3. 2012; souhlasila se zněním návrhu 
dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 09 9 500 
10/00059
 – schválila RO č. 8, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
 – souhlasila s použitím loga městské části 
Brno-Starý Lískovec k projektu školy Brno, 
Bosonožská 9, Bezpečný Lískovec

Informace z usnesení 46. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
11. 4. 2012

 – vzala na vědomí žádost o uvolnění pana 
Martina Lísala  z členství v redakční radě

 – schválila dohodu o skončení nájmu ideál-
ního podílu pozemku p. č. 2395/4 k. ú. Starý 
Lískovec; souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti na pronájem
 – vzala na vědomí skončení nájmu části 
pozemku p. č. 291/1 a pozemku p. č. 291/3, 
oba  k. ú. Starý Lískovec
 – schválila dohodu o skončení nájmu části 
pozemku p. č. 2405/45 k. ú. Starý Lískovec
 – trvala na svém usnesení ze dne 15. 2. 2012, 
41. schůze, bod 14
 – souhlasila s prozatímní opravou zídek ve-
řejné zeleně na pozemku p.č. 2435 k.ú. Starý 
Lískovec ul. Bosonožská 9
 – vzala na vědomí postoupení projektu 
„Přírodní zahrada s přírodními herními 
prvky“ do 2. kola grantové výzvy Nadace 
OKD v programu Sídliště žije; revokovala 
část věty „a finanční spoluúčast na projektu 
ve výši 50 tis. Kč“ z usnesení bodu č. 1. 42. 
schůze RMČ Brno-Starý Lískovec konané dne 
22. 2. 2012 a první větu z usnesení bodu č. 2. 
42. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec konané 
dne 22. 2. 2012; souhlasila se záměrem rea-
lizace projektu „Přírodní zahrada s přírodními 
herními prvky“ na pozemku p. č. 2468 k. ú. 
Starý Lískovec, ulice Kosmonautů 4 a v pří-
padě přidělení grantu z programu Sídliště 
žije Nadace OKD s finanční spoluúčastí na 
projektu ve výši 20 % tj. 110 tis. Kč
 – schválila uzavření smlouvy o nájmu části 
pozemku p. č. 2329/1 k. ú. Starý Lískovec
 – souhlasila z hlediska správce svěřeného 
pozemku p. č. 556/1 (dříve 556)  k. ú. Starý 
Lískovec s realizací stavby  „Ulice Klobásova 
– oprava chodníků“
 – neschválila opravu kotelny proti zemní 
vlhkosti navrženou izolací společnosti IZOPOL 
– Ing. Roman Benža
 – schválila finanční podíl na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 17, v bytovém domě na 
ulici Kurská č.o. 6
 – schválila RO č. 9, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
 – schválila smlouvy o poskytnutí dotací 
z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno-Starý Lískovec
 – schválila návrh smlouvy o dílo č. 09 9 500 
12 00056, předmětem smlouvy je kontrola  
a údržba dětských hřišť
 – schválila RO č. 10, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
 – udělila souhlas Mgr. Lence Špačkové, ředi-
telce ZŠ Brno, Bosonožská 9 vystupovat jako 
zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,- Kč 
bez DPH
 – schválila RO č. 11, které je přílohou tohoto 
bodu jednání
 – souhlasila s použitím loga městské části Br-
no-Starý Lískovec na plakát Starolískovecké 
mladé hody -
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Gourmet

Děti budou nadšené ze sýrem 
posypaných zlatavých hvězdiček. 
Když k nim přidáte salát, máte pro 
ně zdravý oběd.

Ingredience:
200 g krupice; 0,75 l mléka; 50 g 
másla; 3 žloutky; 100 g sýru Grana 
Padano; sůl

V hrnci ohřejeme mléko s oříškem 
másla, osolíme a přidáme krupici. 
Přisypeme část sýru Grana Padano 
a dobře jej do krupicové hmoty 
vmícháme. Vaříme tak dlouho, do-
kud nám nevznikne velmi tuhá 
kaše. Do odstavené kaše vmíchá-
me žloutky se strouhaným sýrem 
a ještě trošku si ho necháme na zá-
věr. Krupicové těsto rozválíme na 
prkénku na zhruba dvoucentimet-
rový plát. Poté z něj vykrajovátkem 
na těsto tvoříme hvězdičky, srdíčka 
nebo kolečka. To už záleží na vaší 
fantazii. Zpracujte celé těsto, nic 
nenechejte nazbyt. Hvězdičky vy-
skládáme na máslem vymazaný 
plech, posypeme je zbytkem sýra 
a dáme na 20 minut do trouby 
předehřáté na 200° C -Taťána Absolínová

Noky se sýrem

Hodová zábava už se blíží 
a tak mi dovolte, abych Vás 
informoval o organizaci a prů-
běhu hodového průvodu.

Celý hodový průvod začne 
ve 14.00 hodin u kostela Sv. 
Jana Nepomuckého na ulici 
Elišky Přemyslovny. Dál bude 
pokračovat po ulici Klobáso-
va, Jemelkova, Sevastopolská, 
až na vícegenerační hřiště Bo-
sonožská. Odtud se pak bude 
vracet zpět ulicí Klobásovou, 
Točnou, Malešovskou, Ma-
lostranskou a Šoustalovou. 
Zakončen bude u hasičky na 
ulici Točné. - Martin Zezula

Mladé hody

otevřel v červenci loňského roku 
Centrum denních služeb, tj. sociál-
ní službu pro osoby, které dosáhly 
věku rozhodného pro přiznání sta-
robního důchodu a poklesla u nich 
schopnost sebeobsluhy. 

Co nabízíme?
Denní pobyt 
Senioři do CDS dochází (ve 

všední dny v době 7.00–15.30), 
aby ve společnosti svých vrstevní-
ků strávili část dne, kdy jsou jejich 
rodinní příslušníci v zaměstnání 
nebo u lékaře. Během denního 
pobytu mohou využívat terapeu-
tické programy (kulturní aktivity, 
fyzioterapii, canisterapii, ergote-
rapii, vycházky a výlety vždy pod 
odborným dohledem). Samozřej-
mostí při denním pobytu je ošet-
řovatelská péče (zdravotnická + 

pečovatelská) a strava v rozsahu, 
v jakém o ni klient zažádá. O kli-
enty CDS se stará profesionální 
personál.

Stravování – obědy 
Obědy mohou senioři z CDS 

odebírat po všechny dny v roce 
(včetně sobot, nedělí a státních 
svátku). Domov vaří podle zásad 
zdravé výživy. Vaříme i šetřící a di-
abetickou stravu. Oběd lze sníst 
ve stravovacím zařízení domova 
nebo si odnést domů ve vlastním 
jídlonosiči. 

Praní a žehlení prádla 
Seniorům nabízíme praní a žeh-

lení znečištěného prádla. Znečiš-
těné prádlo lze v pondělí, středu 
a pátek vždy 14.00–15.00 přinést 
do CDS, centrum se již postará, aby 

vaše prádlo, včetně ložního, bylo 
vypráno a vyžehleno. 

Hygienickou péči 
Tato služba je určena pro rodiny 

seniorů, které již hygienickou péči 
o seniora v domácím prostředí 
nezvládají, nebo nemají bezbari-
érovou koupelnu. CDS nabízí hy-
gienickou péči pro tyto seniory 
v prostorách DSM. 

Sociálně terapeutické progra-
my (tj. smysluplné naplnění dne 
činnostmi volenými přiměřeně 
věku a schopnostem seniorů)   

Sociálně terapeutické programy 
lze čerpat buď v rámci denního po-
bytu, nebo samostatně dle vlast-
ního výběru (vhodné pro členy 
místních klubů důchodců).

Náš speciálně vyškolený perso-
nál má s péčí o seniory mnohaleté 
zkušenosti. Jsme odpovědnými 
partnery rodin našich klientů 
a spolehlivými průvodci všech, 
kteří potřebují pomoc a podporu 
na obtížné cestě životem ve stáří.  -
Kontakt: Domov pro seniory 
Mikuláškovo nám., p.o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno-Starý Lískovec  
Tel.: 547 139 300 – infopult, 
547 139 464 – sociální pracovnice 
Mgr. Hana Serynová
E-mail: mikulaskovodd@centrum.cz

RNDr. Mgr. Helena Valkounová
ředitelka DSM

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí

Týden s irským tancem
Hledáte na srpen pro své děti za-

jímavé aktivity? Pokud je alespoň 
trochu baví tanec, Centrum volné-
ho času Linka nabízí volná místa na 
příměstském táboře Krok za krokem 
zeleným ostrovem. Tento týden s ir-
ským tancem i pro úplné začátečníky 
se uskuteční mezi 20. a 24. srpnem pod 
vedením členek taneční skupiny Níl 
Na Lá. Přihlásit se mohou děti a mladí 
ve věku 8 až 15 let, každý den je čeká 
spousta zajímavých tanečních aktivit 
vždy od 9 do 16 hodin. Cena za celý 
týden je 1 200 korun a zahrnuje pe-
dagogický dozor, materiál na všechny 
aktivity, program, teplý oběd i pitný 
režim. Přihlášky posílejte na e-mail 
sitarcikova@luzanky.cz. -
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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

 �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 

 � Zdravotní sestra hledá byt ke koupi v okolí bohunické nemocnice. 
Tel. 606 608 878

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

 � ELEKTROINSTALACE. Provádíme veškeré elektropráce v bytech 
a domech. www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

 � Z důvodů stěhování za prací hledá mladý pár byt 2+kk – 3+1 v blízkosti 
kampusu. Financování Hotovost. 773349381, lucie.bytecek@seznam.cz

 � Vyměním velmi pěkný OB 3+1 po úpravách v Líšni, pokoje 22, 12, 12, 
předsíň 12, kuchyň 11 m2 za OB 2+1 nebo 2+kk bez doplatku. Nájem 
58 Kč/m2. Tel. 777 271 226

 �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

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

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

 � 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

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 Lísal • Den vydání 11. 5. 2012 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redak-
ce 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

Šikovné ruce

Co potřebujeme:
univerzální lepidlo na dřevo a pa-
pír
kvalitní plochý štětec
nůžky
pravítko
tužku
děrovačku
závěrečný lak na decoupage

Přidejte náladu do dětského poko-
je jednoduchými obrázky. Můžete 
je pověsit v rámečcích třeba nad 
postýlku, nalepit na nábytek nebo 
na stěny.
Zvětšete si šablony zvířátek. Ob-
kreslete jejich části na barevné 

papíry a vystřihněte je. Na oči po-
užijte děrovačku. Označte si lehce 
tužkou pozice ostatních dílů. Na 
vystřiženou část naneste univer-
zální lepidlo, přiložte na místo kam 
chcete obrázek umístit a obrázek 
přilepte. Plochým, čistým štětcem 
uhlaďte, aby se vám netvořily bub-
liny a po zaschnutí ještě jednou 
přetřeme lepidlem. Tím obrázek 
splyne s podkladem a zároveň se 
zafixuje. Pokud lepíme obrázky na 
nábytek nebo stěny, je pro údržbu 
vhodné na závěr přetřít obrázek 
bezbarvým lakem na decoupage. -

Taťána Absolínová

Obrázky nad postýlku

vzory zvířátek

Studený máj - v stodole ráj. 
Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr,  

jest toho roku mnoho ohňů. 
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu. 

Déšť svaté Žofie švestky ubije. 
Žofie vína upije. 

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok. 
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 

Suchý květen - mokrý červen. 
Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich 

kuchařka. 
Deštivý květen - žíznivý říjen. 

Večerní rosy v máji hodně sena dají. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Májové pranostiky
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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.

Stránského 37, Brno
rk@realitybrno.cz

Máte na nemovitosti ZÁSTAVU, 
EXEKUCI, nesplácíte úVěr?

VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST.
Volejte 777 307 307 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

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Kvalita a mírné ceny

Tel. 543 212 520
9.30–12.00/13.00–17.30

Toto je kupón na slevu 10 %

Hledáme byty 
3+kk v OV a DB
Kontakt: Ing. David Celnar
tel.: 602 712 097
david.celnar@realspektrum.cz

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848

Novostavba RD 7+2 na pozemku 500 m2. Za do-
mem se nachází zahrada s bazénem, zahradním 
domem, udírnou a pěkným jezírkem. Info v RK. 
Tel. 774 635 551.

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

veterinární ordinace

TROUBSKO
S I LV E T

ordinační hodiny

kontakt
MVDr. Silvie Hlaváčová

U Dráhy 10, 664 41 Troubsko
tel.: +420 776 883 864

info@veterina-hlavacova.cz
www.veterina-hlavacova.cz

léčebná a preventivní 
péče malých zvířat

út 08.30–12.00
st 14.00–18.00
pá 08.30–12.00
 14.00–18.00
so 11.00–13.00

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

J I S TOTA  •  T R A D I C E  •  S TA B I L I TA  •  P R ÁV N Í  G A R A N C E

V mé databázi je spousta 
klientů poptávajících byt nebo dům,
neváhejte nabídnout!

BEZSTAROSTNÝ A RYCHLÝ PRODEJ
ZA MAXIMÁLNÍ TRŽNÍ CENU

Hledáme ve Vašem okolí
– garsonku 

v nižším patře i k rekonstrukci
– byt 2+ kk pro klienta k investici 
– rodinný dům 

s menší zahrádkou
– byt 3+1 po rekonstrukci 

ihned k nastěhování

Petr Horáček
specializovaný makléř

mobil: 732 389 435
horacek@brnenskyzvonek.cz
Bayerova 40, 602 00 Brno
www.brnenskyzvonek.cz
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 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 SÍTĚCITOM 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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

AUTONOVA Brno, s.r.o.
Masná 418/20
602 00  Brno

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu 
ŠKODA. Roomster 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 Vašeho obchodníka 
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 
000.

ŠKODA Roomster Champion
Championi skórují hned 4krát

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster 
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

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

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


