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V sobotu 2. března se uskutečnily Starolískovecké domácí zabí-
jačkové hody. Výběr pamlsků byl velký. Byly tu k mání ty nej-

lepší zabíjačkové pochoutky. Jitrnice, jelita, gulášek, ovar i polévka 
a spousta masa a masných výrobků, včetně tradičních škvarků. Hody 
umocnilo vydařené počasí a dobrá nálada. 

Taťana Absolínová

Starolískovecké zabíjačkové hody

Už aby tady bylo jaro. 
To si říká jistě mno-

ho z vás při pohledu ok-
nem z tepla svého do-
mova. Myslím si, že už to 
nebude dlouho trvat. Ne-
může to přece už dlouho 
trvat. Čekáme na první 
jarní sluníčko, které svý-
mi paprsky probudí spící přírodu. 
Vše se zazelená a naše šedohnědé 
okolí bude hned vypadat veseleji. 

Začal jsem svůj příspěvek tro-
chu romanticky, ale pohled na 
naše okolí mě vrátil zpět do tvr-
dé reality. Bílý sníh, který ještě 
nedávno pokrýval naši MČ, ne-
návratně roztál a nahota našeho 
okolí naplno vykoukla. Co však 
ale vidíme? Spoustu nepořádku, 
papírů, psích exkrementů, PET 
lahví a mnoho všeho dalšího, co 
se některým z nás nechtělo odnést 
do popelnice. Ano, slyšel jsem již 

Jaro klepe na dveře
zdůraznit. Za to, jak vypadá naše 
okolí, neseme odpovědnost všich-
ni. Smutné je však to, že někteří 
tuto odpovědnost absolutně ne-
cítí a dokonce je jim úplně jedno, 
v jakém prostředí žijí. Jsou schopni 
akorát ničit to, co druhý vytvořil. 
Neváží si ničeho. Takovým lidem 
nerozumím a nechápu jejich jed-
nání. Samozřejmě, že každý má 
právo být s něčím nespokojen, 
má právo, aby se mu něco nelíbilo, 
má právo mít odlišný názor. To ho 
ale neopravňuje k tomu, aby svůj 
nesouhlas vyjadřoval ničením ně-
čeho, co vytvořil někdo jiný. Vím, 
že změnit myšlení takových lidí je 
velmi těžké, ale působením na to 
dobré, co v každém člověku určitě 
je, se to dá dokázat. Záleží však 
skutečně na každém z nás.

Co se týče úklidu komunikací 
od posypového materiálu, tak ten 
bude probíhat převážně v měsíci 
dubnu. I když by bylo možné pro-
vádět úklid již nyní, měsíc březen 
je z pohledu zákona ještě zimní 
měsíc. 

(Pokračování na str. 6)

několik stížností, které 
upozorňovaly na velký 
nepořádek, který byl 
ještě nedávno přikryt 
milosrdnou sněhovou 
peřinou. Stěžovatel sa-
mozřejmě nezapomněl 
dodat, že je moc zvě-
davý, kdy to ta radnice 

konečně uklidí. Ano, mnohdy 
mám pocit, že radnice může za 
vše špatné, co se kolem nás děje. 
Podívám-li se na to obecně, nechá-
pu, proč by někdo jiný měl pikat 
za chyby druhého. Proč by měl 
někdo jiný nést odpovědnost za 
špatné chování druhého. Radnice 
přece ten pořádek neudělala, tak 
proč by ho měla uklízet a vynaklá-
dat prostředky za něco, za co by, 
při troše ohleduplnosti nějakého 
nepořádníka nebo nepořádníků, 
utrácet nemusela. Psal jsem to již 
několikrát, ale musím to znovu 
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Poslední pozdrav zimy ve Starém Lískovci?  T. Absolínová

Ostatková 
maškarní merenda

v MČ Brno-Starý Lískovec v roce 2013

Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch

Blok č. 1 Blok č. 2 Blok č. 3 Blok č. 4 Blok č. 5 Blok č. 6 zákos

blokové čištění po zimním období 5. 4. 12. 4. 19. 4. 24. 4. 26. 4. 30. 4. po zimě provádí Bkom

blokové čištění včetně chemické 
likvidace plevele

27. 5. 29. 5. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 10. 6. 26. 6. noční z 27. 6. na 28. 6.

blokové čištění před zimní údržbou 7. 10. 8. 10. 14. 10. 15. 10. 16. 10. 21. 10. 3. 10. noční z 3. na 4. 10.

Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 
15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parko-
viště před domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, 
Vltavská 9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská–
parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.

Blok č. 2: Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 
1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť 
u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť

Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U 
Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, 
Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně záso-
bovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parko-
vání vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy 
a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviš-
tě, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. 
parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova

Blok č. 6: U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. 
parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, 
Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů 
pro parkování vozidel.

Zákos: Místní komunikace ZÁKOS,  Akademická vč. parkoviště, Bíteš-
ská,  El. Přemyslovny,   Jemelkova, Jihlavská,  Klobásova, Netroufalky, 
Osová a komunikace na Ostopovice.

Zákos: základní komunikační 
systém (trasy MHD)

Parkoviště Akademická budou 
čištěna v rámci nočního čištění 
ZÁKOSu. Po zimním období, kdy 
čištění zákosu provádí Bkom, bu-
dou parkoviště čištěna z pozice 
MČ Brno-Starý Lískovec v prů-
běhu nočního čištění z 21. 3. na 
22. 3. 2013. 
Rada městské části Brno-Starý 
Lískovec na svém zasedání dne 
6. 2. 2013 pod bodem č. 11/73 
RMČ schválila harmonogram 
blokového čištění pro rok 2013 
a souhlasila, že ve věci dobudo-
vání oddílné  kanalizace v roce 
2013, na přilehlých komunikacích, 
které nejsou staveništěm a to na 
ul. Kroupova a parkoviště Příčky 
nebude prováděno blokové čiš-
tění do doby předání staveniště 
zpět správci Brněnské komunika-
ce, a.s. Čištění po tuto dobu bude 
prováděno strojově, bez značení 
a pouze za předpokladu, že to 
bude vysloveně nutné. 
Za úseky ulic, které jsou staveniš-
těm odpovídá stavebník.

Odbor všeobecný,
 úsek místního hospodářství

Po dvou letech a dvou měsí-
cích od ničivého požáru Sta-

rolískovecké sokolovny pořádal 
15. a 16. února místní sbor do-
brovolných hasičů v jejích zrekon-
struovaných prostorách tradiční 
Ostatkovou maškarní merendu 
a Dětský maškarní ples.

Úvodem merendy všechny pří-
tomné přivítal starosta sboru pan 
Zdeněk Karásek. O hudbu se po-
starala skupina The Box se širokým 
repertoárem snad všech hudeb-
ních žánrů pro všechny generace.

Vyzdobená sokolovna se po-
stupně zaplnila spoustou lidí 
a krásných masek, které soutěžily 
o tu nejhezčí. Cenu té vítězné pře-
dal již zmiňovaný starosta hasičů.

O půlnoci proběhlo slosování 
bohaté tomboly. Hudbou  a zpě-
vem  ovšem zněla sokolovna až do 
brzkých ranních hodin.

Druhý den odpoledne do soko-
lovny přišly tentokrát děti, které 
byly převlečeny v  maskách nej-
různějších pohádkových bytostí 
a povolání – konal se totiž Dětský 
maškarní ples. I pro děti byla na-
chystaná hudba, občerstvení, růz-
né soutěže a hry, včetně soutěže 
o nejkrásnější masku a v závěru 
také bohatá dětská tombola.

Závěrem patří velké poděkování 
úřadu městské části Brno-Starý 
Lískovec, místním  Sokolům, spon-
zorům a především pak členům 
dobrovolného hasičského sboru, 
bez kterých by se tyto dlouhole-
té tradiční „masopustní“ oslavy  
v naši městské části pořádané prá-
vě dobrovolnými hasiči nemohly 
uskutečnit.

Těšíme se na hojnou účast v dal-
ších letech!

Karel Maršálek, SDH Starý Lískovec
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Sběr nepotřebného textilu Eko Gymnázium v Technickém muzeu
Vážení občané,
blíží se opět období, kdy pro vás 

společnost E+B TEXTIL s.r.o pořá-
dá, ve spolupráci s Českým čer-
veným křížem, domovní sběry 
nepotřebného textilu. Veškeré 
odevzdané  textilní materiály bu-
dou převezeny do specializované 
třídírny, kde budou dále ekologic-
ky zpracovány.

Část poslouží ke svému původ-
nímu účelu především v rozvojo-
vých zemích, část bude rozřezána 
na čistící hadry, izolaci nebo bude 
rozedrána na vlákna a vrácena pr-
vovýrobcům oděvů.

Co můžete odevzdat?
Oděvy, oděvní doplňky, páro-

vou obuv, bytový textil (povle-
čení, záclony, závěsy, ubrusy, 
deky),kabelky, hračky. Vše by 
mělo být čisté a zabalené nejlépe 
do igelitových pytlů a tašek. 

Sběr ve Vaší části proběhne 
ve dnech 16. 4., 17. 4., 23. 4. 
a 24. 4 2013 v níže uvedených 
ulicích.

V uvedený den můžete ne-
potřebný textil umístit mezi 
16.00–18.00 hodinou před vaše 
domovní dveře, kde bude vyzved-
nut pracovníky společnosti E+B 
textil s.r.o. V případě potřeby se 
můžete obrátit na bezplatnou 
linku 800 100 373.

Pro odložení použitých textil-
ních materiálů máte také mož-

nost využívat celoročně speciální 
kontejnery na textil umístěné ve 
Vašem okolí.

Sbírka probíhá za podpory 
Magistrátu města Brna a úřadů 
městských částí.

E+B textil

16. 4. 2013
Irkutská 1–3, Irkutská 2–8, Krymská 
1–15, Kurská 2–8, Kyjevská 1–3, 
Kyjevská 7–17, U Hřiště 9–17

17. 4. 2013
Karpatská 1–9, Kosmonautů 1–23, 
U Pošty 1–9, U Pošty 2–10, Valaš-
ská 1–7, 

23. 4. 2013
Bosonožská 1–9, Bosonožská 11–17, 
Čermákova 1–20, Čermákova 22–32, 
Elišky Přemyslovny, Hermannova, 
Jemelkova, Klobásova, Kroupova, 
Máchalova, Malešovská, 
Malostranská, Martina Ševčíka, 
Příčky, Pšíkalova, Sevastopolská 
1–11, Sevastopolská 2–12, Svah, 
Šoustalova, Točná, včetně Točná 
za dálnicí, U Hřiště – rodinné domy 

24. 4. 2013
Mikuláškovo náměstí 1–6, Mi-
kuláškovo nám. 10–17, Osová 
2–8, Vltavská 1–21, Vltavská 2–8, 
Oderská 1–9, 6–12, Dunajská 1–45, 
Labská 1–37

Poslední únorový den se 
žáci nižšího stupně vy-
pravili do Technického 
muzea. Jejich prvotním 
cílem byla výstava „Vy-
nálezci a vynálezy“, která 
prezentuje osudy více než 
20 osobností spojených 
s Českou republikou. 

Žáci formou hry ve skupin-
kách představili vždy jedno-

ho z nich. Poté si prošli výstavu 
– hráli si na plastického chirurga, 
když se snažili domodelovat fi-
guríně kus nosu, na lékaře, když 
spojovali vhodné dárce a příjem-
ce podle krevních skupin, na ze-

mědělce, když skládali skládač-
ku s fázemi zpracování cukrové 
řepy. Mohli také zjistit, které věci 
používané v běžném životě jsou 
spojeny s naší republikou (re-
moska, síťovka, verzatilka, české 
sklo,…). Následně si pak v herně 
sami vyzkoušeli, jak fungují fy-
zikální zákony v praxi. Zkusili si 
práci s kladkou, odstředivou sílu 
a setrvačnost, zobrazení zrcadly, 
magnetické jevy, střelbu laserovou 
zbraní a mnoho dalšího. Dopoled-
ne v Technickém muzeu zakončili 
někteří prohlídkou uličky řemesel, 
jiní dali přednost výstavě historic-
kých kočárků či automobilů. 

Mgr. Jana Suchomelová
EKO Gymnázium Brno

Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí
Domov pro seniory na Mi-
kuláškově náměstí nabízí 
služby i seniorům, kteří 
nejsou jeho obyvateli. 
Jedná se o:

Denní pobyt 
Senioři do Centra denních slu-

žeb dochází ve všední dny v době 
od 7.00–15.30, aby ve společnosti 
svých vrstevníků strávili část dne, 
kdy jsou jejich rodinní příslušníci 
v zaměstnání nebo u lékaře. Bě-
hem denního pobytu mohou se-
nioři využívat terapeutické progra-
my (kulturní aktivity, fyzioterapii, 
canisterapii, ergoterapii, vycházky 
a výlety vždy pod odborným do-
hledem). Samozřejmostí při den-
ním pobytu je ošetřovatelská péče 

a strava v rozsahu, v jakém o ni 
klient zažádá. O klienty CDS se 
stará profesionální personál.

Stravování – obědy 
Obědy mohou senioři z CDS 

odebírat po všechny dny v roce 
(včetně sobot, nedělí a státních 
svátků). Domov vaří podle zásad 
zdravé výživy ve vlastním stravo-
vacím provozu, na pestrost stra-
vy dohlíží nutriční terapeutka. Na 
výběr je z několika variant stravy 
(normální, šetřící nebo diabetická). 
Oběd lze sníst ve stravovacím zaří-
zení 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 od 14.00–15.00 při-
nést do CDS, centrum se již posta-
rá, aby vaše prádlo, včetně ložního, 
bylo vypráno a vyžehleno. 

Hygienickou péči 
Tato služba je určena rodinám 

seniorů, které již hygienickou péči 
o seniora nezvládají v domácím 
prostředí, nebo nemají bezbarié-
rovou koupelnu.  CDS nabízí tuto 
hygienickou péči v prostorách 
DSM s odborným personálem. 

Sociálně terapeutické  
programy

Jedná se o činnosti, které jsou 
poskytovány v rámci denního 
pobytu. Sociálně terapeutické 
programy lze čerpat i jednotlivě.

Centrum denních služeb je pro 
určeno pro osoby, které dosáhly 
věku rozhodného pro přiznání 
starobního důchodu, a u kterých 
poklesla schopnost sebeobsluhy. 

Speciálně vyškolený personál 
při poskytování služeb vychází 
z individuálních potřeb každého 
klienta.

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
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V pondělí 4. března 2013 při-
vítala naše škola vzácnou 

zahraniční návštěvu. Akademici 
z univerzity z francouzského města 
Toulouse vedení paní PhDr. B. Boč-
kovou, Ph.D. z Pedagogické fakul-
ty Masarykovy univerzity se přišli 
podívat, jak v naší škole pracujeme 
s integrovanými žáky. Jejich cílem 
bylo získat maximum informací 
o systému vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami 
v našem školství. Zajímali se o to, 
jak máme nastavena pravidla pro 
výuku žáků, jakou mají ve škole 
zajištěnu péči, jak spolupracujeme 
s poradenskými pracovišti a také 
s rodiči.  Navštívili proto výuku ve 
třech třídách – byli se podívat na 
hodinu v první třídě a hodiny čes-
kého jazyka ve třetí a šesté třídě. 
Každá hodina byla úplně jiná. Prv-
ňáčci, poněkud unavení po hodině 
tělocviku, přesto však prokázali, co 
všechno se už naučili a jak pěkně 
dodržují pravidla práce ve třídě. 

Třeťáci si nejdříve v komunitním 
kruhu zavzpomínali na uplynulý 
víkend, aby pak ukázali pokroky 
ve svých čtenářských a jazykových 
dovednostech a na závěr řešili 
úkoly na výukovém programu na 
čerstvé novince ve vybavení školy 
– tabletech.  Šesťáci měli pod ve-
dením pana učitele veselou hodi-
nu, ve které sice poněkud zápolili 
se zájmeny, ale nakonec všichni 
ukázali, co umí. Společným rysem 
všech hodin však byl individuální 
přístup k žákům. Naši hosté odchá-
zeli velmi spokojeni, ocenili práci 
našich učitelů i vybavení školy. 
Z rozhovoru s nimi vyplynulo, že 
i ve Francii stále hledají cesty, jak 
efektivně vzdělávat dnešní děti. 
Máme radost, že v mnohém byla 
dosavadní osvědčená praxe péči 
o naše žáky pro francouzskou stra-
nu cennou inspirací.

 Mgr. Lenka Špačková
ZŠ Bosonožská 

V únoru jsme jako každý rok 
vyrazili na lyžařský kurz do Je-

seníků. Jeli žáci 6.–8. tříd v počtu 
téměř třiceti. Sněhové podmínky 
nám přály, a tak jsme po pět dní 
lyžovali a snowboardovali v lyžař-
ském areálu Miroslav v Lázních 
Lipová. Večery jsme trávili hra-
ním her i přednáškou o vybavení 
správného lyžaře či snowboarďá-
ka. Letošní lyžařský kurz se povedl 
a už se nemůžeme dočkat toho 
příštího. 

Ostatní žáci školy si také užívali 
zimních sportů – měli možnost 
masově vyzkoušet ostrost svých 
bruslařských nožů na ledě kluziště 
na Nových sadech. Pro velký zájem 
se akce uskutečnila dvakrát. 

Avšak největším naším sportov-
ním úspěchem začátku kalendář-
ního roku byla soutěž mladších 
žáků v plavání, která se uskutečnila 
poslední únorový den na ZŠ Lab-
ská. Naše škola postavila družstva 
žáků 3., 4. a 5. ročníku. I když bylo 

velmi těžké uspět v konkurenci 
mnoha zúčastněných škol, poda-
řilo se nám získat první místo v ka-
tegorii třetích ročníků. Svým krau-
lem zaplaval Míša Kubín výborný 
čas a zlato bylo naše. Míša měl 
ze svého vítězství velikou radost 
a ostatní věděli, že byla opravdu 
zasloužená. Míšo, gratulujeme!

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

V rámci projektu s mateřskými 
školami „Na skok do školy“ 

jsme pozvali předškoláky z MŠ 
Bosonožská a Kosmonautů na 
aktivitu pod názvem „Počítače – 
to je naše“.

Děti se seznámily s prací na in-
teraktivní tabuli: přetahovaly ob-
rázky z místa na místo, malovaly, 
zahrály si pexeso a určovaly zvířata 
podle zvuků. 

Všichni pracovali na notebooku. 
Děti si vytvořily barevné obrázky, 
které si zatavené ve foliích odnáše-
ly domů. Jejich činnost probíhala 
bez zaváhání, neboť dětem pomá-
hali radou žáci naší 5. A.

Návštěva z Univerzity v Toulouse Sportování na ZŠ Bosonožská

Projekt „Na skok do školy” aneb Počítače – to je naše!
Pobavili se i u tabletů, které jsou 

čerstvou novinkou i pro žáky ško-
ly, a tak nám svými prstíky tuto 
zbrusu novou učební pomůcku 
„pokřtili“. Na tabletech lze spustit 
mnoho interaktivních výukových 
programů, jež rozvíjejí různé zna-
losti a dovednosti. Spolu s páťáky 
jim to šlo opravdu výtečně.

Více než hodina různých po-
čítačových aktivit uběhla velmi 
rychle. I malí předškoláci už vědí, 
že počítače je mohou nejen bavit, 
ale i mnohému naučit.

Mgr. Helena Čermáková
ZŠ Bosonožská
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V masopustním období se 
všichni žáci školní družiny 

pilně připravovali na maškarní 
rej. Své zajímavé masky měli mož-
nost předvést i dětem v ostatních 
odděleních ve čtvrtek 28. února. 
Součástí programu byla soutěž 
o nejlepší dívčí a chlapeckou mas-
ku. Rozhodčími byly samy děti. 

Na začátku března připravila 
školní družina při ZŠ Bosonožská 
akci Veselá dílnička pro předško-
láky MŠ Kosmonautů. Děti, které 
navštívily naši školu v rámci společ-
ného projektu „Na skok do školy“ 
před nedávnem, měly možnost 

tentokrát poznat další činnost bu-
doucích spolužáků i v odpoledních 
hodinách. Své výtvarné schopnosti 
si vyzkoušely pod vedením žáků 
1. a 2. třídy při tvorbě barevných 
papírových strašidýlek. V druhé 
části pobytu ve školní družině si 
aktivně odpočaly v „zábavné ZOO“, 
kde na jednotlivých stanovištích 
předváděly svým pohybem roz-
manitá zvířata, píďalku nevyjímaje. 
Jejich rodiče si spokojené ratolesti 
vyzvedávali tento den mimořádně 
přímo u nás ve škole.

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

V únoru vyjely naše sedmé 
třídy opět na lyžařský kurz 

do rekreačního střediska Relaxa 
v Jeseníkách. Výjezdu se účast-
nily tři čtvrtiny našich sedmáků. 
Jsme velmi rádi, že s námi vyjelo 
i 13 dětí, které ještě nikdy pořádně 
na lyžích nestály. Škola se snažila 
těmto „nelyžařům“ pomoci levným 
zapůjčením lyžařského vybavení.

Všichni začátečníci se naučili jez-

dit tak, že byli schopni sjíždět celý 
svah a poslední den i slalomovou 
trať. A ti zkušenější si dobře zaly-
žovali a určitě se ještě zdokonalili, 
bylo to na jejich jízdě na svahu 
vidět. A protože podmínky byly 
letos opravdu zimní, užily si děti 
hodně zábavy i při hrách v čerstvě 
napadlém sněhu kolem chaty.

ZŠ Labská

Pod heslem „Nejde o to vyhrát, 
ale zúčastnit se“ se již tradič-

ně konaly plavecké závody žáků 
3.–5. tříd na naší škole.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
13 škol se 170 žáky z celého Brna 
a blízkého okolí.

Děti změřily své síly v disciplí-
nách kraul, prsa a štafety volným 
stylem. Radost a občas i trošku 
smutku je po náročném zápolení 
provázela na cestě domů. Radost 

z úspěchu byla umocněna odmě-
nou v podobě medailí, za které 
organizátoři děkují sponzorskému 
daru pana Ing. Zdeňka Tomana 
z městské části Komín.

Poděkování patří nejen závod-
níkům, ale také všem vyučujícím 
a žákům naší školy, kteří se podíleli 
na organizaci závodů.

Mgr. Alena Svobodová
zástupce ředitele

Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
Plavecké závody na ZŠ Labská

aneb činnost školní družiny

Aktivně i po vyučování

V sobotu 23. února 2013 jsme 
se zúčastnili lyžařského výcvi-

ku, který pro naše děti ze 4. B ZŠ 
Labská zorganizovala paní učitelka 
Mgr. Lucie Doubravská. Domluvi-
li jsme se, že děti přivezeme do 
Olešnice  a spolu s nimi prožijeme 
pěkný zimní den v přírodě. Poča-
sí nám bohužel moc nepřálo, ale 
i přes husté sněžení  jsme nakonec 
dorazili.

Děti byly rozděleny do dvou 
skupin – začátečníci a pokročilí 
lyžaři. Zatímco si paní učitelka vza-
la skupinku začátečníků a trpělivě 
s nimi sjížděla malý kopeček, ly-

žovaly ostatní děti spolu s rodiči. 
Potom se skupinky vyměnily a po-
kročilí lyžaři si spolu s paní učitel-
kou zdokonalovali styl. Nakonec si 
všichni sjeli svah společně. 

Mohu říci, že jsme si  tento den 
opravdu užili a věřím, že pro děti, 
které stály na lyžích poprvé, to 
byl určitě zcela výjimečný zážitek. 
Chtěla bych tímto paní učitelce 
Doubravské poděkovat za čas, 
který věnovala dětem ze svého 
volna, a pěkný den, který pro ně 
připravila. 

Za spokojené rodiče
Ivana Unzeitigová

Sobotní lyžování 4.B i s rodiči
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Historické divadlo třídy 5.A na ZŠ Labská aneb „jak to bylo dál…“
Na závěr minulého školního roku 

jsme zde informovali o zdařilém 
projektu historického divadla „Od 
pravěku k husitům“, který v rámci 
učiva vlastivědy zpracovala teh-
dejší třída 4.A pod vedením třídní 
učitelky Kateřiny Ježové. Zábavné 
podání české historie až do 15.sto-
letí zaujalo ostatní žáky naší školy 

i rodiče vystupujících čtvrťáků, pro 
které byla představení realizována. 
Video z tohoto projektu je možno 
zhlédnout na webových stránkách 
naší školy v sekci Akce školy.

Vzhledem k velkému ohlasu 
diváků a opravdovému zájmu 
malých herců se v letošním škol-
ním roce uskutečnilo pokračování 

tohoto tématu, a to opět v návaz-
nosti na učivo vlastivědy, tentokrát 
5. ročníku. Od září až do ledna pro-
bíhaly zkoušky, při kterých si žáci 
upevňovali právě probíranou látku 
z naší české historie. Perná práce, 
při níž však nechyběly ani salvy či 
slzy smíchu, nakonec přinesla své 
ovoce. Naši herci nejenže dokázali 
zúročit předchozí zkušenosti s dra-
matizací, ale k výborným výkonům 
velkou měrou přispělo i jejich všu-
dypřítomné nadšení pro veřejné 
vystupování, které probíhalo na 
přelomu ledna a února v celkem 
deseti představeních pro žáky 1. až 
8. ročníku a jako závěrečná slav-
nostní tečka i pro rodiče.

Vzhledem k novému technic-
kému vybavení školy jsme využili 
i interaktivní tabuli, na níž v poza-
dí „běžela“ doprovodná prezen-
tace. Výsledkem tedy opět bylo 
netradiční pojetí nejznámějších 
osobností i událostí od 15. století 
až po současnost. Obvykle váž-
ný děj byl prošpikován vtipnými 
dialogy a humornými scénkami. 
Pokud nevěříte, že je možné nejen 
se poučit, ale také pobavit i na 
vážné téma, těšte se na nové vi-
deo, které bude k dispozici opět 
na www.zslabska.cz v průběhu 
měsíce dubna.

Mgr. Kateřina Ježová
třídní učitelka

V průběhu jarních prázdnin 
probíhala v naší škole velká 

oprava tělocvičny. Tato místnost 
dostala nové dřevěné obložení, 
byly vybroušeny a znovu přelako-
vány parkety. Součástí oprav bylo 
samozřejmě i zcela nové „lajno-
vání“ na různé sportovní aktivity. 
Prokoukla a je téměř jako nová.

Jsme poměrně hrdí i na to, že 
tentokrát mohla být celá obnova 
zaplacena z uspořených finanč-
ních prostředků školy. Naše radost 
ale trvala poměrně nedlouho.

Těsně po dokončení se rozhodlo 

počasí, že obdaří rovnou střechu 
větší dávkou sněhu. Ta tento nápor 
zcela „nezvládla“ a chvíli jsme měli 
na několika místech malé rybníčky 
a prosáklý strop.

V současné době je již střecha 
částečně opravena, sportování již 
nic nebrání. Vysíláme tímto i pros-
bu. Pokud by se kdokoliv z ob-
čanů naší městské části rozhodl 
podpořit naši školu, její materiál-
ní vybavení, které je z velké části 
pořizováno z dotací a sponzor-
ských darů, budeme velmi vděčni. 
Každoročně se rozpočty školy na 
provoz snižují i přes neustálý růst 
všech ostatních cen. 

S touto situací se vyrovnáváme, 
ale vždy jsme velmi potěšeni, když 
se najdou lidé, kterým na vzdělá-
ní našich dětí záleží a nabídnou 
pomoc.

Číslo účtu školy: 
6874000287/0100
Více se o nás dozvíte i na zcela 

nových webových stránkách školy, 
které vám rádi více představíme 
v dalším vydání zpravodaje. (www.
zspremyslovny.cz)

Za celou školu
Margita Kotásková

Jaro klepe na dveře

na Elišce – radost i starost

Naše „nová tělocvična“ 

(Dokončení ze str. 1)
Proto firmy starající se o pořá-

dek na komunikacích musí být 
stále ještě připraveny na zimní 
údržbu. A asi to není úplně od věci. 
Ve chvíli, kdy jsem psal tento člá-
nek, meteorologové slibovali ještě 
výrazné ochlazení a dokonce by 
snad mělo i sněžit. Snad mít ten-
tokrát pravdu nebudou. V souvis-
losti s výše zmíněným úklidem po 
zimě bych chtěl předem upozornit 
hlavně řidiče, aby pozorně sledo-
vali dopravní značení upozorňující 
na blokové čištění. Ušetří si pak 
nepříjemnosti spojené s odtahem 
vozidla. Termíny blokového čiš-
tění v roce 2013 již RMČ schválila 
a naleznete je např. na webových 
stránkách naší MČ (www.starylis-
kovec.cz). Jistě neuškodí, když si 
každý řidič tyto termíny zapíše do 
svého kalendáře.

Rád bych také touto cestou 
zodpověděl spoustu dotazů, kte-
ré se týkají privatizace obecních 
bytů. Privatizace bytů v naší MČ 
je pomalu u konce. Všechny domy, 
které byly určeny k privatizaci, již 
jsou anebo nejpozději v letošním 
roce budou prodány svým dosa-
vadním nájemcům. Zbylé bytové 
domy si město ponechá ve svém 
vlastnictví. Týká se to domů na ul. 
Kurská, Kyjevská, Sevastopolská, 
Dunajská, Labská, Kosmonautů 
a jednoho domu na ul. Vltavská. 
Vím od některých nájemců bydlí-
cích v těchto domech, že by také 

rádi získali byt do svého vlastnic-
tví, ale musím vás zklamat, protože 
to není v současné době možné. 
A není ani tak rozhodující názor 
MČ, jakožto správce majetku, ale 
názor Statutárního města Brna, 
jakožto vlastníka. Ten v současné 
době s prodejem majetku, tedy 
bytových domů v MČ Brno-Starý 
Lískovec, nepočítá. MČ má v této 
věci pouze poradní hlas a nemůže 
ze své úrovně v žádném přípa-
dě přinutit nebo nějakým jiným 
způsobem přesvědčit vlastníka 
ke změně svého rozhodnutí. Výše 
zmíněné domy jsou u vlastníka 
zařazeny do seznamu domů, které 
si město Brno ponechá nejméně 
15 let ve svém vlastnictví. Samo-
zřejmě, že toto není dogma a ni-
kde není napsáno, že co platí dnes, 
bude platit i zítra. V současné době 
je tomu ale tak, jak jsem napsal 
výše. A jen poslední poznámku 
k privatizaci, není vůbec strate-
gické, aby Statutární město Brno 
rozprodalo veškerý svůj majetek.

Vážení čtenáři, občané Starého 
Lískovce, přeji vám, aby jaro do 
naší městské části přišlo co nejdří-
ve, aby sluneční paprsky rozjasnily 
všední dny každého z vás a napl-
nily vás radostí a optimismem, že 
když se budeme snažit a nebude-
me lhostejní k sobě navzájem a ke 
svému okolí, bude se nám určitě 
žít o něco lépe.

Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček
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Zpráva o činnosti Městské policie Brno revíru Západ za rok 2012

Služebna revíru Západ se nachází ve Starém Lískovci na ulici Labská 9. 
Byla slavnostně otevřena po rekonstrukci MŠ dne 28. 2. 2012 za účasti 
vedení města, MP Brno a dalších pozvaných hostů. 

Zjištěné přestupky
Uvedená tabulka vypovídá o počtu zjištěných a řešených přestupků 

v lokalitách revíru Západ. 

Z výše uvedeného statistického přehledu vyplývá, že strážníci revíru Zá-
pad odhalili a řešili 8905 přestupků (o 921 přestupků více oproti roku 2011).

Starý Lískovec – přestupky ve srovnání s rokem 2011
Doprava +361, veřejný pořádek +96, psi +300, alkohol 0, ostatní –1

Drobné krádeže
 Z uvedených statistických údajů vyplývá, že strážníci revíru Západ 

řešili 308 případů drobných krádeží (+39). 

Kontroly problémových míst – prověření oznámení
Celkem bylo provedeno 22 410 preventivních kontrol problémo-

vých míst. Za rok 2012 se strážníci revíru Západ zúčastnili 141 různých 
kulturních a bezpečnostních opatření, kterých se účastnilo 682 strážníků 

revíru Západ, bylo odpracováno 4 599 hodin, z toho 840 hodin přesčas 
a najeto bylo 3 350 km.

Vzdělávací projekt ZŠ, Brno Bosonožská 9 
Žáci navštívili služebnu Městské policie, kde se podrobněji seznámili 

s prácí MP, následovala ukázka výcviku psovodů a přechod na výcvikové 
středisko střelecké přípravy Křenovou 4 k prohlídce střelnice. 

Spolupráce s Policií ČR
Pravidelné součinnostní opatření zaměřené na kontrolu heren, barů 

a restauračních zařízení v lokalitách revíru byla směrována na prodávání, 
podávání či jiným způsobem umožnění požití alkoholických nápojů 
osobám mladším 18 let a dále na místa, kde se schází mládež, např. 
parky a jiná prostranství s možným výskytem toxikomanů a případné 
konzumace alkoholu nezletilými a mladistvými.

Přestupky

Doprava Veřejný 
pořádek

Psi Alkohol
(kouření)

Ostatní celkem

6 826 1 577 467 25 10 8 905

Čtrnáctého února, tři čtvrtě 
na čtyři ráno. Starý Lískovec 

se teprve probouzí. Na operační 
středisko se ozývá silně rozrušená 
žena, která tvrdí, že uvnitř jednoho 
z místních domů se chce oběsit 
muž. Strážníci z revíru Západ za 
několik okamžiků vbíhají do domu, 
kde vidí visícího muže ve střed-
ních letech s popruhem omotaným 
okolo krku. Rozehrává se nemilo-
srdný souboj s časem. Při pohledu 
do zmodralé tváře se strážníkům 
nesmí rozklepat kolena. Jednají 
duchapřítomně: zatímco první 
strážník rychle přeřezává popruh 

a pouští se do nesmírně namáha-
vé resuscitace, jeho kolega přes 
operační středisko žádá na místo 
rychlou záchrannou pomoc a re-
publikovou policii. Osud muže visí 
doslova na vlásku. Hlídce Městské 
policie Brno se naštěstí zanedlouho 
podaří životní funkce osmatřicetile-
tého muže obnovit. Patří jim obdiv. 
Na tento případ asi ještě dlouho 
nezapomenou. Tečku za dramatem 
se šťastným koncem dělají zdravot-
níci, kteří muže ve vážném stavu 
napojují na umělou plicní ventilaci 
a odvážejí na urgentní příjem.

Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Strážníci MP Brno zachránili život

Revír Západ se nachází na jihozápadním okraji města, 
přesto však relativně blízko centra Brna. Má 5 měst-
ských částí: Bohunice, Bosonohy, Kohoutovice, Nový 
Lískovec a Starý Lískovec. Celkový počet obyvatel 
62 049 a celková rozloha 19,20 km².

Z naší farnosti
(pokračování z prázdninového 
čísla 2012)

Rok 1968 a následné 
roky normalizace

Rok 1968 přinesl velké změny 
v politice. Přišlo „Pražské jaro“ 

a demokratizační proces. Byla 
zvolena nová vláda a nový pre-
sident. Náboženský život se začal 
postupně osvobozovat. Biskupové 
byli propouštěni a rehabilitováni.

V Brně opět rozvinul činnost „Vel-
ký náčelník“ P. Josef Soukup. Navá-
zal na činnost, kterou započal již 
před válkou a kterou válečné udá-
losti a komunistický teror násilně 
přerušily. Nenápadně vedl skupiny 
dětí a nabízel jim programy polních 
her po skautském způsobu, různé 
soutěže v konání dobrých skutků 

(pomoc starým, nemocným), navr-
hoval četbu zajímavých knih a jiné. 
Pro dospívající pořádal v kapitul-
ní síni na Petrově „Základní kurz 
křesťanské nauky“, kde se účastníci 
v sobotních celodenních kurzech 
seznamovali se základními věrouč-
nými otázkami. Těchto jeho aktivit 
se zúčastnila i mládež naší farnosti.

Ve farnostech se uváděla v život 
ustanovení II. vatikánského kon-
cilu. Za tímto účelem se pořádali 
na Petrově v kapitulní síni nebo 
i v knihovně starobrněnského kláš-
tera cykly přednášek z teologie 
i církevních dějin. 

Byla obnovena Lidová strana 
v Bohunicích i Lískovci, připravo-
vala se obnova Orla. 

Farnost zorganizovala pěší dě-
kovnou pouť do Tuřan. Účast byla 
obrovská. V Tuřanech měl slavnost-

ní kázání P. Pekárek a P. Lepka TJ.
V sobotu 22. června zažila naše 

diecéze velkou událost. Po osmnácti 
letech odloučení se do Brna do své-
ho úřadu slavnostně vrátil otec bis-
kup Dr. Karel Skoupý. Naše družičky 
nesly věnec, v jehož středu šel otec 
biskup, z ulice Husovy na Petrov. 
Na Petrově byla tribuna se zástupci 
úřadů a církví. Nechyběly ani orelské 
prapory z Bohunic a Lískovce. 

Na svátek Cyrila a Metoděje byly 
slaveny hody v Bohunicích. Před 
kaplí byla sloužena slavnostní mše 
za účasti mládeže, hrála při ní de-
chová hudba, která potom hrála 
při lidové veselici.

Tento slibný rozvoj přerušila však 
nečekaná a neuvěřitelná zpráva. 
V noci z 20. na 21. srpna „překročila 
nepřátelská vojska naše hranice 
u Ostravy a vstoupila na naše úze-

mí!“. Ulicemi projížděly tanky a obr-
něná vozidla s okupačními vojsky. 
Byl vyhlášen výjimečný stav, zákaz 
nočního vycházení. Na Jihlavské 
ulici sovětská vojska zabraňovala 
jízdě do města. Byl zde také 21. srp-
na zastřelen mladý člověk, Josef 
Žemlička (*25. 3. 1952). 

Byl to konec „Pražského jara“ 
a začátek následných roků „nor-
malizace“, které se dotkly také 
náboženského života ve farnosti. 

Na začátku školního roku 1968/69 
se děti nemusely přihlašovat do ná-
boženství u ředitele školy. Přihlášky 
se podávaly na faře. Z druhých a tře-
tích tříd se přihlásili téměř všichni, 
i z vyšších ročníků se jich hlásilo 
mnohem víc než jindy. Ale škody 
napáchané za tvrdého komunistic-
kého útlaku se již těžko napravovaly.

 (pokračování příště)
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Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2013: 27.4. / 18.5. / 15.6. / 20.7. / 31.8. /  
21.9. / 12.10. / 2.11. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová,  
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 do 12 hodin

Starolískovecké  
farmářské  
trhy       6. 4. 

2013

Začátkem února, přesně 
tedy 1. 2., jsme pořádali 
se skauty ze Starého Lís-
kovce už XI. Netradiční 
skautský ples.

Kromě toho, že jsme načali 
druhou dekádu pořádání to-

hoto plesu, měli jsme další důvod 
k oslavě. Při registraci našich čle-
nů jsme se zase o trošku rozrostli, 
a tak je nás přesně 112. Důležité 
je ale dodat, že více než 75 členů 
je v kategorii mladších, tedy ve 
věku 6–18 let.

Po předchozích letech, kdy jsme 
ples pořádali v Bohunicích a v Bo-
sonohách, jsme se mohli vrátit do 
staré známé sokolovny. Zřejmě i to 
byl důvod, že si na ples našlo cestu 
více než 170 návštěvníků, a tak se 
sál začal s večerem příjemně plnit. 
Zahřívací taneční kolečko obstara-
la skupina Blackhats, která se poté 
zahřála naplno tak, že s koncem 
plesu nebyl snad nikdo, kdo by 
chtěl příjemně hrající muzikanty 
nechat odejít. 

Jak už se na pořádném plese 
sluší a patří, také letos jsme při-
pravili předtančení. Tentokrát se 
jej ujali skuteční profesionálové, 
kteří ve dvou vstupech předvedli 
jak ukázky klasických tanců, tak 
tanců latinskoamerických.

Na skautských plesech je už 
zvykem alespoň jedna krátká 
a „veselá“ soutěž. Pro letošek měli 
soutěžící za úkol provléknout pro-
vázek skrz oblečení všech členů 
4členných týmů.  A jak bylo vidět 

ze zápalu boje soutěžících – i skaut 
může být velmi hravý.

Každopádně vše už směřovalo 
k půlnoci a tombole. Letos jsme 
pro návštěvníky přichystali ještě 
tombolu o cenu útěchy – každý 
nevýherní los byl zároveň jed-
ním z desetibodové série krát-
kých vzkazů z historie skautingu. 
A komu se podařilo z těchto nevý-
herních losů tuto sérii poskládat, 
vyhrál cenu útěchy. A skutečně 
se to jednomu z návštěvníků po-
vedlo.

Půlnoc – to je už obvyklé půl-
noční překvapení. A letos si ho 
návštěvníci mohli užít jako stínové 
divadlo – Ze života, které připra-
vili starší skauti a skautky. Soudě 
dle potlesku se i tato část plesu 
podařila.

A po půlnoci přišel někdo s ná-
padem, že trošku potemníme 
v sále a kapela se mohla s chutí 
vrhnout na pomalejší a romantič-
tější melodie.

Závěrem poděkování všem, kdo 
jakkoliv přispěli ať už do tomboly 
nebo pomocí při plese, ale i všem, 
kdo se přišli (a věřím, že příjemně) 
bavit.

David Kolínek
vedoucí 27. střediska skautů 

Skautský ples

Rok 1937 znamenal pro Vlasti-
slava Kroupu (*3. 3. 1920) mnoho 
změn. Přestěhoval se do Starého 
Lískovce, nastoupil na obchodní 
akademii v Brně. Po Mnichovském 
diktátu došel k myšlence, že je 
potřeba bojovat proti pangerma-
nismu. Své myšlenky propagoval 
hlavně mezi mladými. 

Centrem nové organizace se 
stalo Brno. Členové dostali za úkol 
získání nových členů a ustavení 
skupin v brněnském kraji. Tak po-
stupně vzniklo centrum v Brně, 
skupina bučovická, rosicko-zbý-
šovská,oslavansko-ivančická, stře-
lická, ořechovská a svatoslavská. 

Každá skupina měla svoje vede-
ní. Podle bydliště, zaměstnání 
a schopností dostávaly skupiny 
a i její jednotlivci úkoly. Například 
obstarávali zbraně, trhaviny,vý-
bušniny, nebo je i vyráběli. Cvičili 
se ve střelbě. Prováděli sabotážní 
a teroristickou činnost (poškozo-
vání nářadí a výrobků v továrně, 
poškozování železničních vago-
nů). Někteří převáželi letáky, jiní 
je vylepovali. Především bučo-
vická skupina dostala za úkol na-
rušovat zemědělské zásobování, 
podporovat perzekuované osoby 
v ilegalitě (potravinami a poskyt-
nutím úkrytu), ale i poslech tajné 

Zapadlo slunce nad Breslau naposledy – 2. díl
radiostanice a předávání zpráv 
ze zahraničí.

Byl rok 1939 a skupina dostala 
jméno Slovanská obec práce. V srp-
nu 1941 se odbojová skupina pře-
jmenovala na HNUTÍ SLOVANSKÉ 
DOMOVINY a  Vlastislav KROUPA je 
uznáván za zakladatele a vedoucí 
osobnost. Jím vybudovaný konspi-
rační systém umožnil dlouho pře-
žít. Přesto ani HNUTÍ SLOVANSKÉ 
DOMOVINY neuniklo pozornosti 
gestapa. Zachoval se protokol 
četnické stanice v Ivančicích, kde 
došlo k průlomu konspirace. Do-
šlo k prvnímu zatýkání a to členů 
ivančicko-oslavanské skupiny. Byli 
to: vedoucí Růžička Hynek, členové 
Haraš Jan a Procházka Václav (za-
střeleni 16. 6. 1942 v Kounicových 
kolejích) a ještě Fibich Jan, zastřele-
ný při zatýkání 19. 5. 1942. Zatýkání 
bylo na krátkou dobu přerušeno. 
Až 10. 11. byl zatčen Nekuža Fran-
tišek, vedoucí rosicko-zbýšovské 
skupiny(popraven 30. 3. 1944), 
potom už byl 16. 11. zatčen i Vlas-
tislav Kroupa, zakladatel a vedoucí 

odbojové organizace (popraven 
27. 4. 1944). Dále to byl 21. 11. 
Mikšík František z rosicko-zbýšov-
ské skupiny (popraven 4. 5. 1944). 
Došlo i na skupinu bučovickou, 
když 8. 7. 1943 byl zatčen Nahodil 
Josef (popraven 22. 9. 1944) a 28. 8. 
Götz Josef (popraven 13. 12. 1944).

Celkem 67 členů HSD bylo po-
stupně zatčeno, vyslýcháno, mu-
čeno a vězněno. Díky konspiraci 
a statečnému postoji zatčených 
trvalo gestapu skoro celý rok, než 
případ uzavřelo. 14. srpna 1943 
byla většina zatčených transporto-
vána vlakem z Brna do Breslau, kde 
byli postaveni buď před Lidový  
nebo Vrchní zemský soud. Rozsud-
ky byly přísné. 5 členů bylo popra-
veno, 6 podlehlo útrapám ve vě-
zení, ostatní dostali různě dlouhé 
tresty ( z našeho nejbližšího okolí 
to byli: Kafoněk Stanislav z Osto-
povic 10 měsíců vězení, Křivánek 
Vlastimil ze Starého Lískovce 6 let, 
Liška Antonín ze Starého Lískovce 
10 let a Styx Josef z Brna – autor 
knihy – 3 roky vězení).
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Nepálci jsou si úplně vědomí všeho v životě

Jak bylo složité v Nepálu fo-
tografovat, jak to lidé vnímali?

Já jsem třeba první dva měsíce 
neměla ani chuť fotit, protože jsem 
neznala to prostředí i lidi, bylo to 
pro mě zatím cizí. A potom přišel 
ten okamžik, kdy už jsem se s tím 
sžila, a pak stačilo jednoduše říct: 
Můžu si vás vyfotit? Nevzpomí-
nám si, že by někdo řekl, nefoťte 
mě a měl pro to nějaký závažný 
důvod. Spíš se někdy styděli, že 
nejsou dost hezcí a upravení, že 
mají špinavou zástěru nebo něco 
takového. Vnímali to ani ne špatně, 
ani ne dobře, spíš přirozeně, nebyl 
to vůbec problém.

Proč jste si vybrala pro zachy-
cení života v Nepálu černobílou 
fotografii?

Abych se přiznala, tak si myslím, 
že neumím moc fotit na barvu. 
Zastávám názor, že barevně by 
měl člověk fotit, pokud to oprav-
du za to stojí. Barevná fotografie 
není o tom, že je barevná, ale že by 
měla mít smysl, že je právě v bar-
vě. A pokud nemá smysl, aby byla 
v barvě, pokud ta barva tam není 
důležitá, tak inklinuju k tomu, že to 
raději udělám černobíle. Přijde mi, 
že to pak vynikne líp, alespoň tím 
způsobem, jakým fotím já. Já jsem 
byla v Nepálu z toho světla, z toho 

sluníčka a z těch barev úplně na 
větvi a taky jsem zkoušela barev-
ně fotit na diapozitivy čtyřikrát 
pět palců, ale já prostě spíš vidím 
ty věci černobíle. Vždycky když 
se snažím něco dělat v barvě, tak 
je to jako hnědá na hnědé, jsou 
tam stíny a nemá to opodstatnění, 
aby to bylo barevné. V Nepálu asi 
ano, protože tam to tou barevností 
úplně hraje, ale já jsem prostě asi 
černobílá fotografka. 

Na jaký fotoaparát jsou vysta-
vené fotky focené?

Všechno bylo focené na des-
kový skládací cestovní fotoaparát 
americké firmy Graflex a tento typ 
přesně se jmenuje Crown Graphic 
a je z konce čtyřicátých let. Je veli-
ce skladný a přenosný, má takovou 
tu klasickou harmoniku a fotí na 
kazety, kde negativ je velký zhruba 
deset na dvanáct centimetrů.

Odkud fotoaparát pochází?
Já jsem ho dostala od svého ka-

maráda, vlastně takového mentora 
v Texasu, když jsem tam byla na 
studiích.

Takže z Ameriky jste ho při-
vezla do Česka a z Česka do 
Nepálu?

Přesně tak. 

A je něco dalšího, co byste 
ráda do Nepálu přivezla, třeba 
i symbolicky, něco z naší kultury, 
co by tam pomohlo?

Myslím, že je hrozně potřeba, 
aby tu záplavu věcí a hodnot ze 
západu nepřijímali tak, jako že 
je to všechno úžasné, ale aby si 
udrželi úctu a hodnotu své kultu-
ry. Toho se trochu bojím. Třeba ta 
záplava všeho z Číny. Lidé, kteří by 
si normálně nekoupili ani nic na 
sebe, protože na to nemají, tak si 

alespoň koupí levné čínské triko 
s Britney Spears. A to mě mrzelo, 
když jsem tam přijela, představo-
vala jsem si, že se tam opravdu 
ručně dělají látky jako třeba v Indii. 
V těch rituálech, v těch nábožen-
ských věcech, to všechno funguje, 
ale přesto už začínají mít takové 
ty západní „móresy“, hlavně v ob-
lečení je to vidět. To bych si straš-
ně přála, aby dávali přednost té 
své kultuře, aby to nepřeválcoval 
ten vliv západní. Ale nevím, jestli 
zrovna to se od nás můžou nějak 
učit, protože tady jsou záplavy věcí 
z Číny a z jiných kultur. Ale fun-
guje to třeba skvěle v Anglii, kdy 
Angličani jsou opravdu ochotní se 
dívat na jednotlivé věci, jestli jsou 
Made in England, aby podpořili 
vlastní zem a vlastní výrobky. A to 
je něco, čeho si v Nepálu nejsou 
vůbec vědomi. 

A ještě něco dalšího, co by tam 
mohli ocenit?

Rozhodně tam pořád chybí dob-
rý systém školství, nemají dostatek 
lidí, kteří by učili kvalitní lékaře, 
aby někdo z ciziny měl chuť tam 
jet, aby je zaučil a ukázal jim, jak to 
dělat, aby se naučili dělat některé 
věci kvalitně. 

Líbilo se vám něco na nepál-
ském životním stylu natolik, že 
byste ráda, abychom se tím in-
spirovali i v Česku? 

Líbila se mi úcta k tomu, co vy-
pěstují, co mají. To, že jsou si úpl-
ně vědomí všeho v životě. Přesně 
ví, co potřebují, a musí si to vždy 
sami zařídit. Nepálci si často dělají 

srandu, že děti Američanů neví, jak 
vypadá slepice, neví, jak vypadají 
brambory, což je částečně pravda. 
Je úžasné, jak žijí v přímém pro-
pojení se svým okolím, přírodou. 

Jak si máme to propojení 
představit?

Ony ty podmínky, ve kterých 
jsou, je nutí být přirozeně ohle-
duplní a šetrní. Vědí, že když mají 
zavlažovací koryto, tak tam nebu-
dou házet nic špatného, co by se 
jim pak vyplavilo na pole. Třeba já 
když jsem tam přijela a měla jsem 
plastovou lahev šamponu, tak to 
byl jediný kus velkého tvrdého 
plastu široko daleko, nic takové-
ho tam není, na těch vesničkách.  
Všechno mají v takových malých 
sáčcích, používají se pevné věci 
jako mýdlo. Samozřejmě, že tam 
třeba existují i umělá hnojiva, ale 
především se snaží využít hnůj, 
který tam mají. Třeba tím, že tam 
nejede pravidelně elektřina, tak 
je tam hrozně moc všeho na so-
lární pohon, třeba baterky na 
večer, ty se nechají přes den na 
sluníčku a pak se svítí. Bioplyn 
ze suchých záchodů se používá 
na vaření i topení. Takže kdybych 
měla vybrat tu jednu věc, kterou 
bych přivezla sem, tak by to byla 
právě ta přirozenost, se kterou tam 
život plyne a která je v obrovském 
kontrastu k tomu, jak fungujeme 
tady v západní Evropě. A my se 
tu teď k tomu učíme se strašným 
úsilím vracet, zatímco v jakékoliv 
zapadlé vesničce v Nepálu to úpl-
ně přirozeně funguje.

Helena Továrková

Až do 25. dubna můžete ve starolískovecké pobočce 
Knihovny Jiřího Mahena na Kurské obdivovat černo-
bílé snímky fotografky Gabriely Kolčavové, na kterých 
zachytila poeticky každodenní život v Nepálu. Mladá 
umělkyně strávila v Nepálu půl roku, kdy učila v míst-
ních školách angličtinu, během té doby se jí podařilo 
zorganizovat i dobročinnou sbírku v Brně, výtěžek 
sbírky putoval na nakoupení knih a zřízení knihoven 
ve třech nepálských školách. U příležitosti únorové 
vernisáže výstavy se našla chvíle i na pár otázek.
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 �Mechanické práce, realizace STK, dodavatelsky klempířské a lakýr-
nické práce. Prodej náhradních dílů na objednávku. Tel. 603 966 853, 
Klobásova 2.
 � Zánovní stěna do dětského pokoje s psacím stolem. Cena dohodou. 
Mobil 722 066 156.
 � Doktorka hledá ke koupi menší byt 1+kk – 2+kk v lokalitách Bohunice, 
Starý a Nový Lískovec, tel. 773 349 381.
 �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 
 � Koupím byt 3+1, nespěchám, ne RK, tel. 608 404 344.
 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken 606469316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = sleva 250 Kč.
 � Instalatér voda – top. / drobné opravy. Tel. 605 544 402.
 � Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
 � ELEKTRIKÁŘ a HODINOVÝ MANŽEL. Sítě proti holubům, drobné i větší 
řemeslné práce, montážní práce a další. Daniel Srnec, Tel: 776 123 129, 
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec, www.daniel-srnec@kvalitni-remeslnik.cz
 � Práce? Láska? Rodina? Budoucnost? Příjemné povídání u karet, kde 
nahlédnete zblízka pod pokličku svých starostí i radostí. Zavedená 
kartářka z Brna. Tel. 608 522 394.

Inzerce
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Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 852 267, po–pá 14.00–17.00, 

www.mandlovani.wz.cz

S veľkým potešením ozna-
mujem, že v digitálnej kniž-

nici pre nevidiacich Digibooks 
(www.digibooks.sk), spravo-
vaná občianskym združením 
Infoblind so sídlom v Brati-
slave, bola úspešne zavŕšená 
etapa sprístupnenia miestne-
ho periodika Starolískovecký 
zpravodaj pre slabozrakých 
vo formáte PDF. Aktuálne sa 
aktívne komunikuje ohľadom 
poskytovania verzie čísel vo 
forme DOC súborov článkov 
– každý samostatný článok 
dostupný v jednoduchom doc 
resp. docx formáte pre nevidia-
cich. Aj touto cestou sa obraci-

ame s návrhom dobrovoľníckej 
spolupráce občanom mestskej 
časti s ochotu napomôcť pri 
prevádzaní stávajúcich čísel do 
formy ľahko čitateľnej pre nevi-
diacich. Každá pomoc a ochota 
od Vás je vítaná. Napomáhať 
k zlepšovaniu prístupu a do-
stupnosti regionálnej miestnej 
tlače pre ťažko zrakovo po-
stihnutých občanov je práca 
v prospech vašej mestskej čas-
ti, medziľudskou pomocou pre 
lepší život pre ťažko zrakovo 
postihnutých. Pre záujemcov 
kontakt – Infoblind@nextra.sk.

Vladimír Zahoranský

dostupný v Digibooks

Starolískovecký zpravodaj Gourmet

Ingredience:
 – 750 g lososa bez kůže
 – 350 g čerstvého špenátu
 – krájená rajčata v konzervě
 – smetana 31 % na zalití

Zapečený losos se špenátem

 – 100 g strouhaného parmezánu 
na posypání

 – máslo na vymazání
 – hrubá sůl

Zapékací mísu vymažeme 
máslem a vysteleme špená-
tem. Na špenát položíme oso-
leného lososa bez kůže. Vše 
potřeme dobře okapanými 
rajčaty, posypeme strouhaným 
parmezánem a zalijeme sme-
tanou. Dáme zapéct do trou-
by na 180 °C. Pečeme podle 
velikosti lososa asi půl hodiny.

Podáváme s těstovinami, 
nejlépe s nudlemi.

Táňa Absolínová




