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Jejich příběh je dost podobný 
příběhu této země, Evropy 

a světa v divokém dvacátém sto-
letí. Tedy ve století, které přineslo 
překotný rozvoj ruku v ruce s niči-
vými válkami, diktaturami a spous-
tu malých i velkých lidských tragé-
dií, s nimiž se muselo žít.

Marie Hořáková se narodila 
v prosinci roku 1933 ve Starém 
Lískovci. Ten od onoho roku prošel 
mnoha změnami, stejně jako okol-
ní svět. „Sotva jsem začala chodit 
do školy, přišla válka. Dnes si mladí 
těžko představí, co to bylo. Bom-
bardování, pěší cesty domů kolem 
hořícího nádraží a naivní pohledy 
dětí do kráteru, ve kterém ještě le-
žela bomba,“ začíná paní Hořáková 
své vyprávění.

„V Brně bylo před válkou dost 
Němců, mezi dětmi jsme měli ka-

marády a najednou jsme se na-
vzájem museli přestat bavit. To 
víte, dítě to moc nechápe. V patře 
naší školy sídlili Hitlerjugend, na 
rádiu byla cedule, že poslouchání 
zahraničních stanic se trestá káznicí 
a smrtí, u nádraží denně visely po-
věstné červené plakáty se jmény 
popravených. Kolem nich jsem 
probíhala. A rozhlas jsme stejně po-
slouchali, u souseda. Hovořil třeba 
pan Beneš z Londýna,“ vzpomíná.

Život předválečných rodáků 
byl opravdu spletitý, po krizi vždy 
přišla euforie, která ovšem rychle 
pohasla. Tak tomu bylo i s koncem 
války. „Měli jsme obrovskou radost, 
ten pocit byl nepopsatelný. Fotili 
jsme se s vojáky, kousek od vsi se 
střílelo, padli tu tři Rusové. Kozáci 
nám předváděli své umění, to, co 
přijde, jsme tehdy nevěděli.“

Ani po únorovém převratu totiž 
neměla Mariina rodina klid. „Tatí-
nek byl okrskový náčelník doros-
tu v Sokolu, já cvičila od tří let. 
Byli jsme i na Všesokolském sletě 
v roce 1948, kde už to bylo hod-
ně divoké,“ hovoří paní Hořáková 
o pověstné akci, při které nový re-
žim ukázal svou pravou tvář a řadu 
Sokolů zatknul. Marie byla k tomu 
všemu i členkou Junáka, což se 
také nehodilo. „Měli jsme kolem 
toho dost problémů, pak i naše 
děti, zejména ve škole,“ popisuje až 
příliš běžný příběh té doby.

Další euforie přišla v roce 1968, 
i ta ovšem byla rychle zadušena. 
„To už jsme pochopitelně vnímali 
jinak, byli jsme zkušenější. Stejně 
jako pak listopad, těsně před ním 
jsem odešla do důchodu a man-
žel také. Ještě jsme si stihli užít 
cestování, když ta možnost byla,“ 
vykládá paní, která zvládla navští-
vit Itálii, Švýcarsko, Nizozemí nebo 
třeba Francii. „Byli jsme i v Rusku, 
ještě před revolucí. Pobaltí bylo 
moc hezké, lidé tam byli neskuteč-
ně hodní,“ pátrá v paměti.

Přes všechny zmíněné události 
na dětství vzpomíná ráda. „Bylo to 
úplně jiné než dnes. Každý víkend 
jsme chodily s Junákem na výlety, 
v létě na tábor. Nikdo si nedovolil 
něco zničit, smáli se nám tehdy, že 
jsme Dušíni, ale když to srovnám 
s dneškem, je mi trochu smutno. 

Šestá starolískovecká superstar

Rozloučení s předškoláky

Charitativní bazar na „Elišce“
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Recept na diamantovou svatbu

Je to hlavně o toleranci

Vše počmárané, polámané,“ po-
rovnává paní Hořáková rozdílné 
generace. A při běžném pohledu 
ven jí musíme dát za pravdu.

S manželem jsme se 
znali už z dětství

Jak se vlastně Marie a Jan po-
znali? „Já se narodil na Valašsku, 
to byl chudý kraj, měl jsem ještě 
pět sourozenců a od malička jsem 
různě pracoval a pomáhal. Měli 
jsme ovce, kozy, nějaké políčko 
a o vše bylo třeba se starat. 

(Pokračování na str. 3)

Oslavit diamantovou svatbu, to už něco znamená 
a nepovede se to zrovna každému, zejména v dnešní 
době. Manželé Hořákovi z Kroupovy ulice si ovšem 
letos 4. července toto jubileum mohli užít. Uplynulo 
totiž přesně šedesát let ode dne, kdy starolískovecká 
rodačka Marie a valašský „ogar“ Jan složili svůj man-
želský slib. A také jej dodnes plní.

Kondolence
S hlubokým zármutkem a lítostí oznamujeme, že nás dne 3. 7. 2013 

ve věku 77 let navždy opustil pan Karel Kailer, náš neocenitelný 
pomocník při shromažďování podkladů o historii Starého Lískovce. 
Strávili jsme spolu dlouhé hodiny nad pečlivě utříděnými materiály 
všeho druhu a dávali po střípcích dohromady obraz života naší 
městské části. I díky tomu nám navždy zůstane spousta vzpomínek. 
Čest jeho památce!
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Pátý Den radnice se blíží

Vítání občánků

Tradiční podzimní Den radnice již pomalu klepe na dveře. Opět 
se Starým Lískovcem budou prohánět inline bruslaři, opět 

vás pobaví bohatý doprovodný program. Jeho hlavní hvězdou 
tentokrát bude Petra Černocká, populární herečka a zpěvačka.

Den radnice se uskuteční 5. října, snad bude počasí příznivé 
tak jako všechny předchozí ročníky. Bližší informace zveřejní-
me v zářijovém vydání Starolískoveckého Zpravodaje.

Naši jubilanti Šestá starolískovecká superstar
Astashko Mariya 
Zacharov
Bagar Rudolf
Balajková Růžena
Batelka Jan
Bednář Pavel
Benda Zdeněk
Benža Dušan
Brückner František
Bučková Božena
Bulat Michail Petrovi
Ciffrová Jarmila
Coufal Václav
Čermáková Emílie
Černický Ferdinand
Čiháčková Jana
Daňková Marie
Dohnálová Štěpánka
Dostál Emil   
Dvořák Jindřich
Floriánová Jiřina
Fröhlich Ladislav
Gajda Ivo
Hádlíková Ondrášková 
Věra
Havlíčková Marie
Havlová Libuše
Hloubilová Olga
Holešinský Stanislav
Hrazdírová Růžena
Chaloupková Adéla
Chmelová Drahoslava
Jakš Jaromír
Jančová Božena
Janečková Uršula

Jelinková Jana
Josefiová Anastázie
Kábelová Libuše
Kahle Jiří
Kalová Jiřina
Karas Zdeněk
Klimešová Aloisie
Kocián Jan
Kolegar Ladislav
Komárek Pavel
Kopeček Milan
Košková Věra
Kouřilová Marie
Kozlová Libuše
Králík Antonín
Lelek Josef
Ličeníková Marta
Malina Zdeněk
Marčík Josef
Marková Jaroslava
Melichařík Artur
Milánová Věra
Mlčochová Marie
Morávková Marie
Müllerová Jaroslava
Myronov Mykola
Nárožný Vojtěch
Nečas Zdeněk
Novák Lubomír
Ondráková Věroslava
Pánková Alena
Patočková Jarmila
Pernica Bohumil
Pernicová Eliška
Petlach Jaroslav

Petr Alexandr
Pinková Josefa
Pluháčková Miroslava
Pokorný Miloš
Poláková Květoslava
Polz Günter
Pořízková Marie
Pospíšil Jan
Pospíšil Josef
Pospíšilová Marie
Romanidis Kleanthos
Řehůřková Jiřina
Sedlák Vilia
Schnedarová Jiřina
Śilhan Vladimír
Simbartl Stanislav
Slavík Jan
Slavíková Jiřinka
Smejkal Jaromír
Sobotková Milada
Stará Ludmila
Sýkora  Jaroslav
Šibal Josef
Šimlová Žofie
Šnajdrová Marie
Šoupal Milan
Špačková Hedvika
Třetina Josef
Urbánková Oldřiška
Vávra Jan
Vintrlíková Anna
Vychytilová Elena
Výpustková Jaromíra
Zbořilová Marie
Zemanová Anna

V porotě se objevily i po roce 
známé tváře – herečka Alena 

Antalová, která zatím nechyběla 
ani jednou, dále zpěvák skupi-
ny Kern Jaroslav Albert Kronek, 
účastník Česko-slovenské supers-
tar Martin Kurc, emeritní ředitel 
ZŠ Labská Lubomír Strnad a mís-
tostarosta Starého Lískovce Jiří 
Dvořáček.

Na pódiu se představilo celkem 
patnáct soutěžících, v repertoáru 
byly vesměs české a slovenské pís-
ně. Porotě nastalo těžké a dlouhé 
rozhodování, jako každý rok byly 
výkony pěvců a pěvkyň vzácně 
vyrovnané a vesměs velmi kvalitní. 
Vítězkou se nakonec stala Kristýna 
Doležalová, které k triumfu dopo-
mohl přednes písně „Vyznanie“ od 
Mariky Gombitové.

Celým pořadem provázel staros-
ta Starého Lískovce Vladan Krásný. 
Soutěžící, diváci i členové poroty 

se museli vypořádat s velkým hor-
kem, na jejich výkony to ale vliv 
nemělo. Nezbývá než doufat, že 
příští, tedy již sedmý ročník bude 
minimálně stejně vydařený, jako 
těch šest předchozích.

Martin Lísal

Již tradiční soutěž o Starolískoveckou superstar má 
za sebou šestý ročník. Velká pěvecká soutěž se letos 
konala 20. června opět na hřišti Základní školy Labská. 

Vážení rodiče, dovolujeme 
si Vám připomenout, že 

v souladu se zákonem o ochra-
ně osobních údajů nedostáváme 
informace o narození Vašeho dí-
těte z matriky ÚMČ Brno – střed. 
Abychom mohli Vás a Vaše dítě 
pozvat na slavnostní akt – Vítání 
občánků, kontaktujte paní Márii 
Liptákovou 

na tel. č. 547 139 209, e-mail:-
maria.liptakova@staryliskovec.
cz, která Vám poskytne veškeré 
informace. Těšíme se na setkání 
s Vašimi ratolestmi – novými ob-
čánky naší městské části.

Během měsíce září by 
s největší pravděpodob-

ností měla být zprovozněna 
zbrusu nová třída v MŠ Kos-
monautů. Případné přijíma-
cí řízení by mělo proběhnout 
na konci srpna, pakliže vše 
půjde podle plánů. Pro bližší 
informace kontaktujte pří-
mo školku (mail mskosmo-
nautu@volny.cz, web www.
mskosmonautu.unas.cz, 
telefon 547 353 530).

Otevření nové třídy 
v MŠ Kosmonautů
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(Dokončení ze str. 1)
Do školy jsem chodil do Valaš-

ských Klobouk a v Lískovci jsme 
tehdy měli příbuzné,“ vzpomíná 
Jan. „Znali jsme se od dětství, 
a když pak manžel přišel do Brna 
na průmyslovku, potkávali jsme 
se, až z toho nakonec byla svatba,“ 
připojuje s úsměvem Marie.

Ke svatbě se váže další vzpo-
mínka na zvláštnosti a krutosti 
doby. „Měli jsme něco naspořeno, 
na nábytek a tak. Jenže přišla mě-
nová reforma a museli jsme začít 
znovu,“ popisuje období kolem 
nechvalně proslulé Zápotockého 
reformy.

Ani řada překážek ale manžele 
od soužití neodradila. Po celý život 
zůstali oba věrní jak sami sobě, tak 
i svému domku a své práci (věc 
dnes také raritní. Marie pracova-
la v tiskárně, Jan ve výzkumném 
ústavu. „Recept na to, jak spolu 
tak dlouho vydržet, je hlavně o to-
leranci,“ osvětluje Marie to, co asi 
i naše čtenáře může zajímat.

A co oba manželé dělají dnes? 
„Dřív jsem malovala, vyšívala, teď 
už tolik ne, ale ráda si na to čas 

udělám,“ prozrazuje Marie. Manžel 
Jan se zase věnuje zahrádce. „Jsou 
horka, je nutné hodně zalévat, ale 
okurky a rajčata vypadají dobře,“ 
připojuje. V bytě odpočívají i dvě 
spící šelmy, černý kocour a čer-
nobílá kočka. „Ty jsme si pořídili 
nedávno, vždycky jsem kočku 
chtěla mít a člověk si má s kým 
popovídat,“ říká Marie s úsměvem.

Ve Starém Lískovci jsou manželé 
šťastní. „Dost se to tu zlepšilo, snad 
to bude pokračovat. To víte, ten 
šok před lety byl velký. Byli jsme 
klidná vesnička, všichni se znali 
jménem a ulice žily. A najednou 
tu vyrostla řada obrovských domů 
a počet obyvatel nesmírně vzrostl. 
To bylo ale všude stejné, taková 
byla doba,“ připojuje poslední 
vzpomínku, která se týká mohutné 
a bleskové proměny poklidné vsi 
ve velkou a zalidněnou městskou 
část. Tedy další věc, kterou si jen 
těžko dovedeme představit.

Za celou redakci tak manželům 
Hořákovým přejeme ještě mnoho 
spokojených let, zdraví a společné 
štěstí.

Martin Lísal

Recept na diamantovou svatbu?

Podomní prodej
Upozorňujeme občany, že v případě obtěžování podomními 

prodejci zboží všeho druhu mohou kontaktovat Městskou poli-
cii, která případně zakročí. Dle tržního řádu statutárního města 
Brna je totiž podomní prodej zakázán.

Ocenění žáků základních škol Sbírka je otevřena
Ocenění žáci ze 
ZŠ Brno,Labská 27
Adam Holotík, 5. třída
Adéla Křížová, 5. třída

Robert Havlát, 9. třída
Tereza Suchardová, 9. třída

Ocenění žáci z MŠ a ZŠ 
Brno, Elišky Přemyslovny 10
Vendula Slavíková, 5. třída
Anna Weidenhőferová, 6. třída
Nina Zbořilová, 7. třída
Jan Kozlík, 8. třída

Ocenění žáci
ZŠ Brno, Bosonožská 9
5. ročník
Sára Sahatciu, 5. A
Sára je svědomitou žákyní. Ve 
škole je aktivní, pomáhá třídní 
učitelce, je členkou školního par-
lamentu a reprezentovala školu ve 
sportovních soutěžích i v pěvecké 
soutěži Bosonožský slavík.

Patrik Filípek, 5. B
Patrik má vynikající prospěch 
a svědomitě se vždy připravuje na 
vyučování. Je přátelský a je vždy 
připraven pomoci ostatním.

Valerie Skokanová, 5. D
Valerie je velmi snaživá, vzorná 
žačka. Své školní pomůcky má 
vždy v perfektním stavu a domácí 
úkoly vzorně vypracované. V hodi-
nách je aktivní, snaží se a zapojuje 
se do všech činností. 

Vojtěch Rikan, 5. D
Vojta si zaslouží pochvalu za 
svůj aktivní přístup. Dokáže se 
nadchnout pro každou činnost 
a nezkazí žádnou legraci. 

9. ročník
Martina Holá, 9. A
Martina pracuje ve školním par-
lamentu a třídní samosprávě. Pří-
kladné je také její chování. Marti-
na chce v budoucnu pracovat ve 
zdravotnictví.

Michal Fretzer, 9. A
Michal vzorně reprezentoval školu 
v řadě sportů. Je držitelem školní-
ho rekordu ve skoku vysokém. Baví 
ho fotbal i atletika. V budoucnu 
chce pracovat jako grafik.

Jakub Sabela, 9. D
Jakub je vynikající žák se zájmem 
o elektrotechniku a informační 
technologie, čemuž se bude vě-
novat i v dalším studiu na střední 
škole. Kromě příkladného plnění 
školních povinností dosahuje vy-
nikajících výsledků po celou dobu 
studia na ZŠ. Je aktivním členem 
školního parlamentu a podílí se 
na realizaci školních projektů. Je 
to pozorný a zvídavý mladý muž, 
který umí nejen naslouchat, ale 
i poradit a pomoci svým spolu-
žákům.

Zuzana Kalová, 9. D
Zuzana vyniká svou trpělivostí, 
ochotou a vstřícným přístupem 
k lidem. Zajímá se o přírodu, čte-
ní a ruční práce. Ve svém dalším 
studiu se bude věnovat oboru 
cukrářství. Po celou dobu studia 
na ZŠ příkladně plnila své školní 
povinnosti a obětavě pracovala 
pro třídu a pomáhala spolužákům 
i učitelům, kdykoli bylo třeba. Je 
to cílevědomá dívka se snahou 
překonávat drobné nedostatky, 
i velké překážky.

Číslo bankovního účtu 240557/5400, který zřídilo město Brno na 
pomoc obcím postiženým povodněmi, je od pondělí 17. června 

2013 aktivní. Veřejná sbírka začíná. 
Konání veřejné sbírky schválila Rada města Brna ve středu 12. června 

2013. Proběhne na celém území Statutárního města Brna prostřednic-
tvím zvláštního bankovního účtu zřízeného na dobu do 31. 8. 2013 za 
účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků 
na humanitární pomoc ke zmírnění následků způsobených povodněmi 
roku 2013 na území Středočeského a Ústeckého kraje.

Předkladateli návrhu na sbírku byli primátor města Brna Roman On-
derka a člen rady města a starosta MČ Brno-střed Libor Šťástka.

Stěhování radnice
Upozorňujeme občany, že z důvodu stěhování radnice do nových 

prostor na ulici Oderská bude ÚMČ Starý Lískovec v období od 
12. 8. do 16. 8. 2013 uzavřen. Adresa nové radnice je Oderská 4, 
telefonní čísla a mailové adresy zůstanou beze změn. 
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Z Mateřské školy Labská letos od-
chází do 1. tříd 28 předškoláků.

Pracovníci školky i rodiče pro děti 
připravili důstojné a velmi příjemné 
rozloučení na 20. června 2013. Paní 
učitelka Livaňská a pan učitel Majdl 
s dětmi nacvičili besídku, kterou 
mohli předvést nejen plné třídě 
rodičů, prarodičů a dalších rodin-
ných přislušníků, ale i samotnému 
starostovi Starého Lískovce panu 
Krásnému. Ten se potom ujal i stuž-
kování předškoláků. Děti předaly 
pracovníkům školky květiny a pře-
sunuly se na program na zahradu, 
kde už pro ně bylo připraveno ob-
čerstvení, soutěže a malování na 

Rozloučení s předškoláky v MŠ Labská
obličej. Extrémně horké počasí bylo 
únavné, ale děti zvládly předvést 
i moderní taneční vystoupení, které 
pilně trénovaly s p. učitelkou Livaň-
skou. Někteří se ještě ohřáli u ohně 
při opékání špekáčků. V podvečer 
se všichni zklidnili u zpěvu s har-
monikou pana učitele Majdla a kdo 
z předškoláků chtěl, mohl využít 
přespání ve školce do druhého dne. 
Velký dík patří všem pracovníkům 
školky za veškerou péči, kterou na-
šim dětem po celé roky věnovali. 
Děti jsou na vstup do školy dobře 
připraveny a na školku budou s lás-
kou vzpomínat.

kolektiv rodičů

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
V pátek 7. června 2013 se v prostorách Hotelové 

školy zúčastnili zástupci Městské části Brno Starý 
Lískovec – starosta pan Vladan Krásný a místostarosta 
Mgr. Jiří Dvořáček – slavnostního předávání maturit-
ního vysvědčení žákům třídy H4B.

Zástupci obce podtrhli slavnostní chvíle pronese-
ním slavnostní řeči k maturantům a spolu s ředitelkou 
školy PhDr. Ludmilou Bartoňovou a třídní profesorkou 
Mgr. Kateřinou Fraitovou popřáli absolventům školy 

hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Připomenuta byla důležitost těchto okamžiků, kdy 

maturanti „vstupují do dospělosti“, končí jim bezsta-
rostné mládí a mnohým budou začínat povinnosti.

Zároveň ocenili důkladnou přípravu žákyň a žáků 
Hotelové školy na maturitní zkoušku, protože jejich 
úspěšnost činila 94 %.

Mgr. Tomáš Marousek
zástupce ředitelky školy

Každý rok od nás odchází nejvíce 
předškoláků na ZŠ Bosonožská. 

Naše děti měly vždy možnost na-
vštívit své starší kamarády v 1. tří-
dě, přímo ve vyučování, posadit se 
do lavic, společně prožít hodinu 
v „opravdové škole“, to však pro ně 
bylo tajemné a vzácné, protože to 
proběhlo jen jednou do roka.

Letos jsme však dostali od ZŠ na-
bídku zúčastnit se projektu „Na skok 
do školy“. Do projektu se zapojila 
spousta pedagogů a žáků školy, kteří 
pro naše předškoláky připravili na 
každý měsíc zajímavou akci. 

Děti měly možnost si ve škole 
prohlédnout tělocvičnu, zacvičit 
si se staršími kamarády, dále se 
seznámily s angličtinou, učebnou 
počítačů, plnily se svými kamarády 
úkoly na nových tabletech, vyzkou-
šely si interaktivními programy na 
tabuli, závodily na dopravním hřišti, 
společně oslavily Den Země. Pro-
gram byl opravdu bohatý a pečlivě 
připravený. Věříme, že se Všem pe-
dagogickým pracovníkům i žákům 
ze ZŠ podařilo ukázat našim před-
školákům, ale i jejich rodičům, že ve 
škole se nebudou jen učit, ale čeká 
je tu mnoho zajímavých aktivit.  Le-
tos je na dětech je opravdu vidět, 
že se do ZŠ těší více než v minulých 
letech, a to jen potvrzuje, že záměr 
celého projektu se opravdu podařil.

Z vlastní zkušenosti víme, jaké 
úsilí a kolik času stála pedagogy 
i žáky příprava akcí pro nás, a proto 
bychom Všem chtěli za celou naši 
MŠ  alespoň poděkovat. 

Děti a pracovnice mateřské 
školy Bosonožská 4

Do školy s radostí

Vážení rodiče, nepodařilo se vám 
umístit vaše dítě do předškol-

ního zařízení? Nezoufejte, rádi vám 
pomůžeme. Od září letošního roku 
připravujeme otevření soukromé 
miniškolky rodinného typu s výu-
kou anglického jazyka a zájmovými 
programy, které jsou uzpůsobo-
vány potřebám dětí a jejich věku. 
Miniškolka LESKAVIČKA je určena 

pro děti od 3 do 7 let. K provozo-
vání jsme vybrali prostory v nově 
vzniklém bytovém komplexu Les-
kava v Brně, Starém Lískovci, kde 
budeme využívat zcela nový pro-
stor o celkové ploše 150 m2, s cel-
kovou  kapacitou 15 dětí. Naší sna-
hou je vytvořit harmonické a klidné 
prostředí, kde se budou děti cítit 
šťastně a budou sem chodit rády.

Provozní doba školky bude od 
7.30 do 17.00 hodin ve všední dny, 
včetně prázdnin. Dle potřeby rodi-
čů možno dobu přizpůsobit a po-
sunout. Přihlášky a více informací 
naleznete na našich webbových 
stránkách www.leskavicka.wz.cz

Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Tým miniškolky LESKAVIČKA
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aneb projekt ve spolupráci s obcí

Šance pro „náctileté”
klání pod zraky olympijských vítězů

OVOV 2013, aneb výkonnostní

Již před časem vysvětlovali na 
březnové diskuzi zástupců na-

šeho Školního parlamentu se sta-
rostou obce potřebu výstavby fit-
ness hřiště pro smysluplné využití 
volného času mládeže. Informace 
o možnosti žádat o finanční dotaci 
formou grantu v rámci projektu 
„One World, Many Voices“ tak při-
šla jako na zavolanou. Tři základ-
ní kritéria projektu jsou: navržení 
aktivity, která bude mít přínos pro 
zkvalitnění života v obci, kterou 
žáci zrealizují na základě jednání 
s představiteli obce a kterou žáci 
podají v angličtině. A tak proběh-
la jednání žáků s představiteli MČ 
Starý Lískovec v Brně buď u nás 
ve škole anebo na obecním úřadě. 

Díky výzvě projetu americké 
firmy AmCham mají žáci mož-
nost převést svou myšlenku do 
praktického života. Vzali to sku-
tečně vážně a s velkým nadšením. 
Vyvolali jednání s panem staros-
tou. Zúčastnili se také obhajoby 
projektu na jindy neveřejném 
zasedání Rady ÚMČ, kam byli při-
zváni. Zjišťovali konkrétní infor-
mace o stavbě fitness hřišť, našli 
kontakt na odborníka, který učí 
teenagery na jednotlivých fitness 
prvcích správně cvičit a ten navrhl, 
že rád přijde i k nám do školy. Pro 
výběrové řízení vyhledávali firmy, 
které hřiště tohoto typu staví. Pod 
vedením referentky všeobecného 
odboru paní Jany Bušovové spo-
luvytvářeli kritéria pro výběrové 
řízení a následně, se zástupci obce, 
firmy hodnotili. Díky tomu museli 
pochopit a osvojit si nová fakta 

z oblasti finanční gramotnosti. 
Pracovali kolektivně – dokonce se 
spojili žáci dvou ročníků: 7. A a 9. D. 
Rozdělili si úlohy – reálně zhodno-
tili své schopnosti významné pro 
sestavení projektu. Určili si styčné-
ho spolužáka, který pod vedením 
vyučujících zajišťoval dílčí činnosti 
a skupinky, z nichž jedna chodila 
na obec vyjednávat, další zjišťovala 
informace mimo školu, jiná tvořila 
českou verzi žádosti a poslední se 
snažila o její překlad do angličtiny. 
Ten potom připomínkovali učitelé 
anglického jazyka.

Již příprava tohoto projektu při-
nesla našim žáků významný pro-
spěch. Získali mnoho klíčových 
kompetencí (k řešení problémů, 
komunikativních a občanských), 
o kterých ví, že jsou uplatnitelné 
v dalším životě. Jejich práce se 
stala smysluplnou nejen pro ško-
lu, ale i pro občanskou veřejnost. 
Svou energii byli ochotni projektu 
věnovat ve chvíli, kdy vlastně neví, 
zda finanční příspěvek na výstavbu 
hřiště pro obec vůbec získají.

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská, květen 2013

Okresní kolo proběhlo na hřišti 
i v tělocvičně školy z důvodu 

nepříznivého počasí v předcho-
zích dnech. Na hřišti byly louže, 
a tak se zde nedaly provádět 
všechny disciplíny. Sedmiboj ab-
solvovali všichni naši soutěžící: 60 
m, 1 000 m nebo dribling s míčem 
po dobu 2 minut, trojskok z místa, 
hod medicinbalem o hmotnosti 
2 kg, 2 minuty sedy-lehy, kliky, 
přeskoky švihadla. Družstvo jako 
celek (Benhart, Mánek, Pospíšil, 
Havlíček, Zwinsová, Svobodová, 
Chmelíčková, Sobotková) obsadilo 
6. místo. Do kraje pak postoupili 
Patrik Benhart (1. místo), Adéla 
Sobotková (1. místo), Tomáš Krej-
čí (2. místo) a Matěj Kalenda (3. 
místo). Tito 4 soutěžící absolvovali 

v Břeclavi sedmiboj: 60 m, 1 000 m, 
skok daleký, hod míčkem, hod me-
dicinbalem o váze 2 kg, 2 minuty 
shyby na šikmé lavičce a přeskoky 
švihadla.

Nejlepšího výsledku dosáhl 
Patrik Benhart (8. A), který ob-
sadil 2. místo se ztrátou pouhých 
5 bodů na vítěze. Jeho výkon mu 
vynesl postup do republikového 
finále, které se uskuteční v září 
tohoto roku! Ostatní zástupci 
(Adéla Sobotková, Tomáš Krejčí 
a Matěj Kalenda) si zlepšili řadu 
osobních rekordů, ale na umístění 
mezi nejlepšími to tentokrát nesta-
čilo. Všem blahopřejeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jaroslava Strouhalová,
ZŠ Bosonožská, červen 2013

Samson
a jeho parta

Brno-starý lÍskovec. open air areál mezi 
kostelem a školou na ul. El. Přemyslovny

program pro děti: soutěže a hry, malovánÍ, trampolÍna, skákacÍ hrad, šlapadla, ponÍci a mnoho dalšÍho…
festival se uskutečnÍ za každého počasÍ. změna programu vyhrazena. Podrobné informace na www.zivyliskovec.eu

vstupné předprodej/na mÍstě  »  dospělý: 130/160 Kč  »  děti: 30/60 Kč  »  rodinné 2+2: 300/420 Kč

country-folkový

festival2013

7. 9.

AG Flek

a Naďa Urbánková
Modrotisk

 Slávek
Janoušek

F.T. Prim

MANDLOVÁNÍ  PR Á DL A
S B Ě R N A  Č I S T Í R N Y
M A R T A  KO L Í N KOVÁ
K ARPATSK Á 5 B R N O

mediálnÍ partneři

na festival vás srdečně zvou autoři projektu

předprodej

I letos červnu se žáci ZŠ Bosonožská zúčastnili okresní 
soutěže OVOV (Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů), která se konala v Brně na ZŠ Arménská. V sou-
těži jednotlivců byli naši reprezentanti úspěšní, a tak 
se probojovali do krajského kola v Břeclavi.
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Charitativní bazar na „Elišce“

Datum konání – ve středu 18. září 
od 7. 30 h do 19 h. v budově ZŠ

Milí čtenáři, dovolujeme si 
Vás požádat o spolupráci 

při pořádání  charitativního ba-
zaru, jehož výtěžek bude použit 
na zakoupení speciálních pomů-
cek pro naše žáky se zdravotním 
znevýhodněním, které na ZŠ a MŠ 
integrujeme do tzv. „běžných tříd“.

Protože si myslíme, že od dob-
rých úmyslů zařadit děti s plně 
zdravým mozkem, ale bohužel 
bez možnosti ovládaní vlastního 
tělíčka, by nás nemělo odradit 
ani  každoroční snižování výdajů 
na školství, pořádáme mimo jiné  
tuto akci. 

Děti, pro které se snažíme 
získat nějaké prostředky, vám 
představujeme v krátkých me-
dailonech v tomto vydání zpra-
vodaje.

Jak se můžete zapojit?

Pokud máte doma jakékoliv 
hezké, nové či téměř nenošené 
věci pro děti i dospělé a rádi po-
můžete, máte možnost.

V posledním srpnovém týdnu 
a v prvních dvou týdnech měsíce 
září budeme ve škole přijímat věci 
k prodeji, které jste ochotni nám 
věnovat. Vždy od 7.30 do 17 h.

My je zase za příznivou cenu 
nabídneme k prodeji v našem 
bazaru. 

V 17 h v tento den budou také 
první třídní schůzky na naší ZŠ. 

Tímto vás srdečně také zve-
me, abyste náš bazar navštívili 
a nakoupili  zde.

Co budeme do bazaru 
přijímat?

Můžete donést dětské oble-
čení, hračky, stavebnice, apod.

Oblečení pro dospělé, doplň-
ky – kabelky, bižuterie apod.

Snad všichni máme doma věci, 
které si koupíme, párkrát použi-
jeme, někdy také vůbec a mohou 
ještě krásně posloužit někomu 
dalšímu. 

A zároveň společně podpoříme 
dobrou věc. 

Informace budou také na našich 
webových stránkách www.zspre-
myslovny.cz

Za celou školu si dovoluji vám 
poděkovat za účast na této akci 
a tím za pomoc.

Pokud byste rádi přispěli, mů-
žete samozřejmě i na náš účet 
6874000287/0100, variabilní 
symbol 180911.

Terezka

Terezka má od narození DMO. 
Sama nechodí, při pohybu je 

odkázána na svého dvoukolového 

pomocníka. Je to holčička s téměř 
permanentním úsměvem a vel-
kým odhodláním porazit všechny 
životní překážky.  A že jich nemě-
la, nemá a jistě ještě nebude mít 
málo.

Terezka nám odpověděla na pár 
otázek.

Terezko, jak ty sama vnímáš 
svou nemoc? 

 Někdy je mi líto, že nejsem jako 
ostatní děti. Třeba o velké pře-
stávce se s nimi nemůžu honit po 
chodbě. Na obědě si nedokážu 
přinést ke stolu talíř. Nemůžu sama 
jezdit ze školy domů.

Ale to nevadí, se spoustou věcí 
mi ve škole pomůže asistentka 
nebo spolužáci. 

Vzpomeneš si na nějaký oka-
mžik, když jsi byla ještě hodně 
malá, a uvědomila sis,  že nejsi 
úplně jako „ostatní“ děti?

Vzpomínám, když ve školce 
ostatní děti šly ven a já jsem zů-
stala s paní kuchařkou ve třídě, to 
mi bylo líto! 

Co Ti dělá největší radost
Radost mi dělá, když mě ma-

minka pohladí a řekne mi něco 

Zahradní slavnost

Návrh podoby slavnostního 
završení školního roku začal 

vznikat na začátku dubna během 
nocování ve škole u příležitosti 
Noci s Andersenem. Zahradní slav-
nost pak postupně organizoval 
„přípravný výbor“ v posledním 
školním měsíci. Každý člen pe-
dagogického sboru chtěl přispět 
svou troškou do mlýna – aktivitám 
a představám jednotlivců se meze 
nekladly. Žáci pojali tuto akci také 
jako příležitost ukázat své schop-
nosti a dovednosti rodičům a pra-
rodičům – jednotlivci, skupinky 
i celé třídní kolektivy si připravili 
pěkný program s uměleckými, 
kulturními i sportovními ukázka-
mi. Mnozí žáci vyráběli pohledné 
i praktické dárečky, jejichž prodej 
obohatil pestrost akcí zahradní 
slavnosti. Probíhal také fotba-
lový turnaj mezi třídami, který 
byl v závěru slavnosti zakončen 
utkáním vítězného družstva žáků 
s družstvem vyučujících. Těm ne-

přinesl štěstí ani slavnostní výkop 
míče paní ředitelkou na začátku 
klání – vítězství tedy zaslouženě 
patřilo našim žákům. Díky darům 
rodičů měla slavnost i své bohaté 
občerstvení, které všem skutečně 
chutnalo. I žáci 7. ročníku přispěli 
vlastnoručně ve škole upečeným 
moučníkem. 

Návštěvníci měli možnost se-
známit se s dílčími výsledky pro-
jektu Přírodní učebna, který byl 
finančně podpořen MŽP. Jednak 
na vernisáži ve vestibulu školy, 
jednak návštěvou areálu školy. 
Z pěti plánovaných aktivit projek-
tu s názvem „O přírodě v přírodě, 
aneb výuka nejen pod stromy“ 
se v tomto školním roce podařilo 
vybudovat tři maloplošná výuková 
pracoviště ve školním areálu. Bio-
top bylinková zahrádka byl vytvo-
řen v rohové části atria. Jeho úpra-
va dala žákům, ale i mužům z řad 
pedagogů pořádně zabrat. Po od-
stranění původního nevzhledného 

a přestárlého porostu bylo totiž 
nutno vyměnit nevhodnou hlínu 
se stavební sutí za úrodný substrát. 
Vše se zvládlo a sazenice léčivek 
a bylinek byly zasazeny nejdříve, 
kdy nám to velmi proměnlivé jar-
ní počasí (i s nenadálými přívaly 
sněhu) dovolilo. V průběhu vyučo-
vacích hodin pracovních činností 
vytvořili žáci 2. stupně s panem 
školníkem pokusné záhony pro 

naše mladší žáky. Kousek louky za 
školou zryli, obohatili o úrodnou 
zeminu a pak se už naši nejmenší 
vrhli do setí a sázení. Kupodivu 
jejich pokusná pěstování přináší 
své ovoce – tedy zeleninu! Posled-
ní stanoviště „Výzkumný koutek“ 
sloužil několikrát jako přírodní 
učebna – naši páťáci zde vstře-
bávali informace jak z knih, tak 
z přímo z pozorování přírodnin 
kolem výzkumného koutku. V příš-
tím školním roce ještě vybuduje-
me výukové arboretum a biotop 
horské louky. 

Na poslední chvíli bylo rozhod-
nuto, že tentokrát bude slavnost 
bohužel probíhat díky nevlídnému 
počasí v prostorách školní budovy. 
Počasí nás sice zradilo, ale i tak 
si všichni pochvalovali příjemně 
strávené odpoledne na Zahradní 
slavnosti netradičně pod střechou 
školy.

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská, červen 2013
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hezkého a taky když nemusím 
chodit v chodítku . 

Co  Tě nebaví, nebo  tak trochu 
více rozčiluje? 

Vadí mi, když si mě někdy ostat-
ní nevšímají.

Jak se cítíš ve škole?
Ve škole, kam chodím, se mi 

moc líbí. Chodila jsem i do jiných 
škol, ale tahle je nejlepší!

Terezka má při své nelehké ži-
votní pouti opravdu velkou oporu 
ve své rodině. Maminka Markéta 
Langerová je velmi energická, 
entuziasmus neztrácející žena, 
zakladatelka občanského sdru-
žení „Nová rodina“, které pomáhá 
rodinám s dětmi v pěstounské 
péči. Toto sdružení nejen vede, 
ale aktivně v něm působí, pořádá 
různé akce, nabíjí svou pozitivní 
energií. 

Terezka si vyzkoušela dokonce 
i roli modelky, při focení kalendáře. 
Představujeme Vám ji v „modelin-
gové“ podobě i v civilu. A děkuje-
me za rozhovor.

Janička

Naši další žákyní, která potřebu-
je dopomoc ke svému životu 

i vzdělávání, je Janička. Janička je 
velmi snaživé, milé a cílevědomé 
děvče.

Její životní příběh začal vlastně 
velmi brzy, proklubala se na svět 
o hodně dříve, než je běžné.

Ale vzhledem k tomu, že je to 
velká bojovnice, zůstávají za ní 
prozatím jen samé zdolané životní 
překážky. 

Například dramatické cvičení 
Vojtovy metody, které není jedno-
duché jak pro rodiče, tak pro dítě,  
které ale hodně pomáhá dětem 
s dětskou mozkovou obrnou, jak 
říká maminka – často probrečely 
obě.

Opravdu problém byl se shá-
něním MŠ. Problém to byl veliký. 
Nejprve navštěvovala denní sta-
cionář, pouhých 14 dní na zkouš-
ku před letními prázdninami, ale 

zde nezvládla pobyt mezi dětmi 
s horším postižením než má sama, 
a doma nemluvila o ničem jiném, 
než jak jsou na tom jiné děti špat-
ně. Dva roky úspěšně absolvovala 
v naší MŠ.

V současné době má Janička, 
jako každé tělesně znevýhodněné 
dítě, ve škole svou asistentku. Ta jí 
hodně pomáhá. Maminka dodává: 
„ Paní asistentce Veronice moc dě-
kuji, není samozřejmostí, že dělá 
s Janou i jinou práci navíc. Dcera 
se ve škole cítí bezpečně a jsem 
za to ráda, že se kdykoliv může na 
kohokoliv ze zaměstnanců obrátit 
a ten jí rád pomůže.“

Bohužel, i když bojuje jako gla-
diátor v aréně, její zdravotní stav 
se pozvolna spíše zhoršuje. Ještě 
v předškolním věku byla schopná 
samostatné chůze, v současné 
době je téměř upoutaná na in-
validní vozík a schopna pohy-
bu je pouze o berlích na velmi 
malé vzdálenosti a elasticita se 
ji dostává i do rukou, proto už 
její diagnóza je DMO – spastická 
tripavéza.

Velkým pomocníkem je i její 
5letá sestra. Na životní omezení 
Janička nijak výrazně neupozor-
ňuje, spíše ji mrzí, že nemůže na 
různé výlety, hrady, zámky, tábory, 
nemůže chodit do kroužků, nemů-
že chodit sama ven, jako ostatní 
její vrstevnice.

Jejím největším koníčkem a zá-
bavou jsou dívčí knížky s detektiv-
ní zápletkou, kreslení. Občas se 
snaží i sama nějaký příběh napsat 
a nakreslit k nim i obrázky.

Maminka Janičky své dcery 
v současnosti vychovává sama. 
Život jí  neulehčují ani státní or-
gány, a jak sama maminka říká: 
„Nejvíc se dozvídám od ostat-
ních rodičů z lázní, kteří si také 
prochází touto neinformovaností 
a jedině takto si předávají infor-
mace. Úředníci jsou sice většinou 
vstřícní a snaží se poradit, bo-
hužel ale často sami neví, co se 
kde vyřizuje, a tak někdy běhám 
několikrát sem a tam… „

Děkuji za spolupráci paní Jarmi-
le Vižďové. A celé rodině držíme 
jistě společně pěstičky.

V na tomto místě bych velmi 
ráda poděkovala i všem asistent-
kám pedagoga, které vykonávají 
svou práci velmi pečlivě a poctivě, 
navzdory tomu, že stát jejich práci 
hodnotí opravdu velmi malou fi-
nanční odměnou.

Tomášek

Tomášek? To je velký a tvrdo-
hlavý bojovník, který dělá ob-

rovské pokroky a my si nesmírně 
vážíme jeho píle a trpělivosti! Patří 
mu velká pochvala. 

Tomášův příchod na svět nebyl 
vůbec jednoduchý a následkem 
toho u něj došlo k trvalému poško-
zení některých částí mozku. Jeho 
diagnóza se jmenuje spastická di-
paréza, což je jedna z forem dětské 
mozkové obrny. Podotýkám, že 
i když se jedná o mozkovou obrnu, 
děti s tímto postižením mívají vět-
šinou iQ, myšlení a psychický vývoj 
v naprostém pořádku, postižená je 
hybnost jejich těla. Postižené svaly 
mají trvale zvýšené napětí a nelze 
je dobře ovládat. Často se připojují 
i další obtíže, např. epilepsie, což 
je i Tomášův případ.

Přestože Tomáš není  schopen 
běhat se spolužáky a kamarády 
tak rychle, jak by chtěl, snažíme  
se, ve škole, stejně jako jeho rodina 
doma, s ním vykonávat veškeré 
aktivity jako se zdravým dítětem 
– plave, chodí na výlety, jezdí na 
kole, skáče na trampolíně apod., 
vše je však s určitým omezením.

Tom má  obrovské potíže s jem-
nou motorikou, protože se u něj 
navíc projevuje třes horních kon-
četin. 

Toto postižení má asi největší 
vliv na jeho život, protože není 
schopen si např. sám nalít vodu 
do sklenice, sníst polévku tak, aby 
většina neskončila kolem talíře, 
vymáčknout pastu na kartáček 
a vyčistit si zuby atd. 

A i další úkony, které ostatní ani 
nevnímají, jsou pro něj obrovsky 
náročné. Přesto má rád věci jako 
všechny ostatní děti. Moc rád 
kreslí, i když jeho díla nejsou do-

konalá, hraje si s autíčky, skládá 
lego, zkrátka všechno, co ostatní 
děti. Často při tom na svou nemo-
tornost nadává a vzteká se kvůli 
ní, ale své postižení nevnímá jako 
nespravedlnost. Ví, že má oproti 
jiným dětem jisté limity, ale za-
tím se s ostatními dětmi výrazně 
nesrovnává. 

Ve škole jej to samozřejmě ome-
zuje v průběhu celého vyučování.  
Ať se jedná o tělesnou výchovu 
nebo o ostatní předměty, kde je 
ve všem pomalejší než ostatní. Ne-
může tak rychle psát, otevřít knihu, 
připravit pomůcky z aktovky apod. 
Maminka Tomáška nám také pro-
zradila : „ Tomáš měl sice zpočátku 
velké problémy přivyknout školní-
mu režimu, nebavila ho domácí 
příprava, ale myslíme, že to nebylo 
jiné ani u ostatních prvňáčků. Nyní 
se již cítí jako plnohodnotný školák 
a do školy se těší. Ve škole mu po-
máhá paní asistentka, která s ním 
v minulém školním roce společně 
s paní učitelkou udělala velký kus 
práce. Díky jejich přístupu, vzá-
jemné spolupráci a přístupu celé 
školy Tomáš zvládl 1. třídu nad 
naše očekávání.

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny To-
mášovi i nám od začátku ve všem 
pomáhá a vychází vstříc. Bohužel 
takový přístup není běžný. Velmi 
dlouho a bedlivě jsme zvažovali, 
kterou školu pro Tomáše vybere-
me, protože zájem přijmout těles-
ně postižené dítě ke studiu není 
příliš velký. V některých případech 
se jedná o nedostatek zkušeností, 
v jiných přímo o nechuť a nezájem. 
Bohužel nelze v tomto směru mlu-
vit pouze o přístupu jednotlivých 
škol, ale jedná se o celkovou ne-
koncepčnost ČR při péči o tělesně 
postižené dítě, která se prolíná 
všemi obory.  V současnosti např. 
se potýkáme s problémem úhrad 
za rehabilitace od zdravotní pojiš-
ťovny, která hradí vždy jen 3 měsí-
ce a poté se musí rehabilitace na 
další 3 měsíce přerušit nebo hradit 
samoplátcovstvím.“

Také Navrátilovi nemají na rů-
žích ustláno a my jim přejeme 
hodně zdaru a nových pokroků.

Honzík

Honzík je tak trošku unikát. 
I navzdory nepřízni osudu je 

to téměř stále neuvěřitelně dobře 
naladěný, cílevědomý, svědomitý 
a chytrý kluk.
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poprvé do knihovny

Poprvé do školy

Zdravotní problémy vznikly při 
jeho narození. Po zcela bezpro-
blémovém těhotenství  došlo bo-
hužel při porodu ke komplikacím 
a přidušení. Nedostatek kyslíku 
následně způsobil postižení dět-
skou mozkovou obrnou. 

V Honzíkově případě se jedná 
o jednu z nejtěžších forem DMO 
s postižením končetin spasmy 
(křeče, stahy), ale i o dyskinézy 
a athetozu, které způsobují mi-
movolní pohyby a problémy se 
stabilitou. Výsledkem všech těch-
to zdravotních omezení je, že při 
všech činnostech potřebuje po-
moc: oblékání, krmení, hygiena, 
chůze s dopomocí, komunikace,  
práce ve škole, atd. Nutná je také 
téměř každodenní intenzivní re-
habilitace.

Jeho tělo bohužel neobešla ani 
nemoc, která omezuje artikulaci, 
a proto se Honzík vyjadřuje pře-
vážně písemně, už od čtyř let. 

To, že nemůže mluvit, je asi ten 
největší handicap. 

Honzík má nadprůměrný in-
telekt, což dokazuje denně při 
vyučování, kde je jedním z nej-
pozornějších žáků, má výborné 
studijními  výsledky, mj. se umístil 
na  2. místě v městském kole  olym-
piády v českém jazyce.

Honzík o svých problémech už 
od dětství moc nemluví. Je zvyklý 
na trvalý boj o uvolněné tělo. Čas 
a obrovská snaha, kterou tomu 
věnuje, bohužel neodpovídá 
očekávaným výsledkům. Stejně 
jako ostatní děti s tímto těžkým 
postižením proto občas propadá 
beznaději a ztrácí motivaci. Jsou 
to ale, dle vyjádření maminky, jen 
chvilky. 

Jediné, co opravdu hůř snáší je 
zvýšená únavnost, která mu brání 
zvládat tolik aktivit, kolik by si přál. 

Již ve svých asi cca 4 letech začal 
přemýšlet o tom, proč některé děti 
chodí jen o berlích nebo existují vo-
zíčkáři, kteří mohou sami jezdit na 
vozíku, mluvit a sportovat, a o ne.

Myslel si, že je chyba v něm. Těž-
ko chápal, že všechno závisí nejen 
na snaze věci změnit ale i na druhu 
postižení.

Honzíkova maminka, k tomuto 
tématu mimo jiné říká: 

„Žebříček hodnot máme asi tro-
chu jiný, než rodina se zdravým 
dítětem.

Musím ale říct, že jsme se větši-
nou setkali se vstřícným přístupem 
lidí. Díky Honzíkovým problémům 
jsme poznali i hodně nových přá-
tel. Mít tělesně znevýhodněné dítě 
přineslo naší rodině mnoho změn. 

Především najít synovi odpo-
vídající pomoc lékařskou, reha-
bilitační atd., protože neexistuje 
komplexní péče. Sháníte infor-
mace také o pomůckách, které 
dítěti pomohou a následně hodné 
lidi- sponzory, kteří vám je pomo-
hou získat. Většinu z nich totiž po-
jišťovny hradí jen částečně nebo 
je nehradí vůbec a jejich cena je 
opravdu vysoká. Dále se musíte 
naučit různé metody rehabilitace, 
logopedická cvičení atd. Upravit 
bydlení tak, aby bylo co nejvíce 
bezbariérové. Je také nutné naučit 
se velké trpělivosti při vyřizování 
různých žádostí na úřadech. Péče 
o těžce zdravotně postižené dítě 
většinou vyžaduje i omezení v za-
městnání jednoho z rodičů. Najít 
pro dítě vhodnou školku a pak 
i školu , v našem případě i asis-
tentku, bývá také velice těžké

Honzík moc rád jezdí na kole 
(upravené trojkolce), plave, hraje 
fotbal (chodí s dopomocí), kreslí, 
vaří a zkouší nové recepty. Moc 
rád tráví čas se svými kamarády, 
je hodně společenský, veselý a ak-

tivní kluk. Velice rád se dívá na 
komedie. 

Nebaví ho především rehabili-
tovat, ale co opravdu nesnáší je 
nuda. 

Na ZŠ Elišky Přemyslovny chodí 
velice rád. Navštěvoval zde i jeden 
rok mateřskou školku, což mu veli-
ce pomohlo při nástupu do 1. třídy. 
Při této příležitosti bych chtěla moc 
poděkovat za šanci, kterou na této 
škole dostal. Díky úžasnému přístu-
pu vedení školy, učitelů i spolužáků 
se vždy do školy těšil. 

Za to jsme všichni moc vděční, 
protože víme, že to není samo-
zřejmost. Honzovi také hodně po-
máhá, že není ve škole jediným 
žákem se zdravotními problémy. 
Být integrovaný je pro něj velkou 
motivací.“

Honzík i jeho rodina si zaslouží 
náš upřímný obdiv za statečnost 
a přejeme vše dobré!

Za spolupráci při tvorbě článku 
patří velké poděkování Ing. Ivetě 
Kozlíkové, Honzově mamince.

Každý z nás má občas větší 
či menší životní starosti. Tváří 
v tvář podobným příběhům se 
myslím zmenšují, nevytrácejí-li 
se úplně…

Těšíme se na vás u nás ve škole 
nejen 18. září 2013.  

Za celou školu 
Margita Kotásková

Se začátkem nového školního roku se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 
rozběhne již 11. ročník projektu „Poprvé do školy – Poprvé do knihov-

ny“, který je zaměřen především na podporu čtenářství u dětí prvních tříd. 
Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, 
soutěží a dalších aktivit chce knihovna vytvořit pevnou vazbu začínají-
cích čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v letošním roce?

 – Registrace zdarma pro všechny prvňáčky v období od 1. září do 
31. října 2013 

 – Výtvarná soutěž „Kouzelná píšťalka“ určená pro čtenáře KJM ve věku 
od 6 do 10 let, jejich rodiče i školní kolektivy u příležitosti 90. výročí 
narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Soutěž potrvá od 9. září do 
16. října 2013. Její pravidla naleznete na všech provozech KJM.

 – Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na 
pobočce KJM ve vaší městské části, a to ve čtvrtek 3. října 2013 od 14.00 
do 18.00 hod. Součástí pasování bude i zajímavý doprovodný program.

Více na www.kjm.cz a www.facebook.com/kjmbrno

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna 
Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Mi-
chala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude 
probíhat slavnostní pasování.

Senior linka bezpečí MP Brno

Důvěřuj, ale prověřuj, praví jedna dobře míněná rada. Co dělat, když 
se ozve zvonek a za dveřmi stojí člověk domáhající se vstupu dovnitř 

s tvrzením, že je z plynárny, elektrárny, vodárny nebo ze sociálního odboru?
Případů, kdy důvěřivost zejména seniorů pomůže podvodníkům k laciné 

„kořisti“, není zrovna málo. Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly 
je přitom dostatek. Od viditelných pomůcek typu domovních řetízků, až 
po ty, které se obejdou bez pořizovacích nákladů. K těm patří tzv. Senior 
linka bezpečí Městské policie Brno, kterou před několika lety uvedli do 
provozu strážníci odboru prevence. Na tel. lince 541 248 844 jsou každý 
pracovní den (po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) připraveni podat občanům 
informace o tzv. neobjednaných službách. Pokud vám tedy u dveří zazvoní 
neznámá osoba tvrdící, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její 
totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte výše uvedené číslo a strážníci 
Vám obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu 
pracovníků dané firmy. Tak budete mít jistotu. Půjde-li o podvodníka, ten 
zpravidla zmizí okamžitě, jak zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete. Pokud 
k tomu dojde, oznamte prosím veškeré Vám známé údaje k jeho osobě 
bez otálení na tísňovou linku 156. Raději vylučte nedorozumění, než byste 
riskovali, že se obětí případného podvodníka stanete Vy nebo někdo jiný.

Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků 
vybraných institucí, najdete na www.mpb.cz, v Poradenském centru MP 
Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: 544 252 617.

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
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Gourmet

Ingredience:
400 g jogurtu například Holandia 
nebo Choceňský
200 g kyselé smetany
trochu soli

Jak na to:
Smícháme jogurt s kyselou 

smetanou a mírně osolíme. Hr-
nec ovážeme utěrkou a do utěrky 
vlijeme směs. Necháme v ledničce 
okapat 24 hodin. Hotový sýr mů-
žeme ochutit bylinkami.

Táňa Absolínová

Domácí sýr Lučina

ve street dance

Na Klobásově trénují mistři čR

Závěr taneční sezony moderních 
tanců patřil Mistrovství České 

republiky BEAT STREET, které se ko-
nalo ve sportovní hale na Vodove 
ulici poslední květnový víkend. Čle-
nové tanečního studia B-Fresh se 
na toto Mistrovství ČR nominovali 
hned s osmi choreografiemi a pa-
třili tak k několika málo tanečním 
skupinám z celé republiky, které 
dokázaly na tuto prestižní soutěž 
postoupit v tak silném počtu. Do 
soutěžního klání se talentovaní 
tanečníci studia B-Fresh zapojili 

ve všech věkových kategoriích, re-
prezentovali nejmenší děti, junioři 
i dospělí a celoroční dřina přinesla 
velké úspěchy. K dosavadním třem 
zlatým titulům z únorového MČR 
Street Battle přibyly 3 stříbrné me-
daile a vytoužené zlato vybojovali 
junioři s choreografií Veroniky Kel-
lerové LOST IN EMOTIONS. Mladým 
talentům moc gratulujeme a do 
nové sezony přejeme hodně dal-
ších úspěchů!

Kolektiv lektorů 
TS B-Fresh, Klobásova 34

Prázdniny v LINCE

LINKA, pracoviště SVČ Lužánky, 
je o letních prázdninách ote-

vřeno školákům na 7 příměstských 
táborech a předškolním dětem 
v dopoledním hlídání dětí v Ku-
ličce. 

Dva týdny tradičního příměst-
ského tábora Zvěřinec byly ob-
sazeny už v dubnu, proto jsme 
přidali další dva termíny, 22.–26. 7. 
a 5.–9. 8., aby se dostalo na všech-
ny zájemce. Program tohoto pří-
městského tábora je zaměřen na 
cestování za zvířaty – do útulku 
pro opuštěná zvířata, na farmu 
nebo ke koním. Děti mají mož-
nost přímého kontaktu se zvířaty 
a dozví se, jak se o ně starat, kde 
žijí, čím se živí. Program doplňují 
hry a soutěže.

V posledním prázdninovém týd-
nu se s námi děti mohou vydat 
na Cestu do Afriky. Na děti čeká 
příměstský tábor s  celotáborovou 
hrou motivovanou cestováním 
pouští i pralesem, každý den je 
připraven výlet do okolí Brna, vše 
pod vedením Míši, Cemi a Markéty, 
které děti znají z loňské Cesty do 
pravěku.

Děti, které ještě nechodí do 
školy, si mohou ve všední dny 
dopoledne hrát v Kuličce. Čeká 

je hraní, zpívání, povídání, tvoře-
ní, vycházka  a pohybové aktivity 
s tetou Monikou.

Na příměstské tábory i do Ku-
ličky je třeba se předem přihlásit 
u Kristýny Markové, kisa@luzanky.
cz  nebo u Zdeny Sitarčíkové, si-
tarcikova@luzanky.cz. Hlaste se, 
prosím, dostatečně včas, pokud 
jsme na táboře, nemáme připojení 
k internetu.

Zcela zaplněné jsou letos dva 
turnusy pobytových táborů v Bu-
kovině i stanový tábor turistického 
oddílu Šipky v Meziboří

A po prázdninách se na vás i na 
vaše děti těšíme ve dnech zápisu 
do kroužků 4. a 5. 9. 2013.

Kromě tradičních kroužků jako 
jsou výtvarky, keramika, karate, 
moderní, irský nebo orientální 
tanec, chovatelský kroužek či tu-
ristický oddíl, otvíráme také nové 
kroužky pro školní děti – včelařský 
a rybářský kroužek, přírodověd-
ně-zahradnicko-tvořivou Sedmi-
krásku, kurz kresby k přijímacím 
zkouškám, pohybový kroužek se 
základy stepu, deskové hry, Fanta-
sy klub a Tiffany dílnu. Dospělým 
nabízíme například relaxační ke-
ramické tvoření, kondiční cvičení 
nebo irské tance. 

Hlídací koutek 
v létě

Hlídání dětí s pestrým do-
provodným programem 

pro děti.
Hry, tanečky, říkanky, výtvar-

ka, zpívání, pobyt venku pod 
vedením zkušené tety.

S sebou: trvanlivou svačin-
ku, pití, přezůvky, oblečení na 
převlečení.

Je možné se přihlásit jen na 
jednotlivé dny v týdnu.

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

Provoz během prázdnin ve 
všední dny 15. 7. do 31. 8. od 
8.00 do 12.00 hod.

Provoz hlídacího koutku je 
podmíněn účastí min. dvou 
dětí.

Kontakt: Kristýna Marková, 
tel. 605 035 256, kisa@luzan-
ky.cz

Odpadové okénko
Brněnská spalovna po celý rok 

spalováním odpadu vyrábí 
teplo a elektřinu. Navíc v létě, kdy 
mají brněnské Teplárny odstávku, 
se stává základním zdrojem tepla 
pro Brno. Pro nás Brňany to zna-
mená, že když se doma v létě třeba 
sprchujeme, tak teplá voda je ohří-
vána energií z odpadu. Samozřejmě 
musíme být napojeni na centrální 
systém zásobování teplem, do kte-
rého spalovna dodává horkou vodu. 
Výkonná parní turbína spalovny 
vyrábí elektrickou energii a dodává 
ji do rozvodné elektrické sítě. A tak 
si odpadem i svítíme.

Jen tři města v České republice 
umí využívat energii z odpadu, 
kromě Brna je to Liberec a Praha. 
Odpad ve spalovně po zapálení 
hoří sám bez dalšího přídavného 
paliva a spalování je regulováno 
přívodem vzduchu.

Brněnská spalovna za rok vyu-
žije energii z 240 tisíc tun odpadu, 
takové množství odpadu by zapl-
nilo brněnské náměstí Svobody 

do až výšky Petrova. Z tohoto od-
padu vyrobí tolik energie, kterou 
bychom jinak museli jinak získat 
ze 45 tisíc tun černého uhlí, což 
je plně naložený nákladní vlak 
dlouhý 30 km. 

Výsledkem fungování spalovny, 
tedy zařízení na energetické vyu-
žívání odpadu, je snížení množství 
odpadu ukládaného na skládku, 
využití energie z odpadu, tzn. vý-
roba páry, horké vody a elektřiny 
a tím šetření neobnovitelných 
zdrojů.  

Většina obcí a měst v České 
republice směsný komunální od-
pad ukládá na skládky. Brno ten-
to odpad využívá k výrobě tepla 
a elektřiny.  

Na exkurzi do spalovny a do 
dotřiďovací linky je možné se ob-
jednat po celý rok. ENVIcentrum 
nabízí prohlídky pro skupiny od 
10 zájemců. Více informací na 
www.sako.cz/envicentrum nebo 
volejte tel. 548 138 212 či pište na 
envicentrum@sako.cz.
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 �Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na 
www.hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz

 � Koupím byt 3+1, nespěchám, ne RK, tel. 608 404 344

 �Hodinový manžel – stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, truhlář, 
rekonstrukce koupelen, montáž dřev. a plov. Podlah, ochrana proti 
holubům. Tel. 603 510 009

 � Pronajmu nebyt. prostor 25 m2 se soc. zař., samost. vchod z ul. Mi-
kuláškovo nám. Nízký nájem. Tel. 608 456 990

 � Zaměstnanec FNB koupí byt v lokalitě Starý Lískovec 1+kk – 2+1, 
platba hotovostí. Tel: 731 356 336, e-mail: byt.koupe@atlas.cz

 � Elektrikář, vodoinstalatér 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.kvalitni-remeslnik.cz

 � Koupím byt 1+kk v Bohunicích a Starém Lískovci do 1.300 000,- Kč. 
Tel: 724 858 233, byt.lenka@seznam.cz

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

 � Počítačové služby, kvalitně, levně. 608 880 107 www.bedna.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

 �Masérské studio KM: regenerační masáž + odstranění bolestivých 
bodů na těle. Poliklinika St. Lískovec. Objednání na čísle 776 356 604

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.kolinkova.webnode.cz

PLAVÁNÍ PRO DĚTI
Oddíl plaveckých sportů Univerzita Brno

zahajuje další ročník plavání pro děti od pěti let 
na Základní škole Labská Starý Lískovec

Začínáme  v úterý 10. září 2013 od 16.45 do 17.45 hodin
(bereme i úplné neplavce, zkušební hodina zdarma)

Plavání se bude konat vždy

v ÚTERÝ od 16.45 do 17.45 hodin 
a ČTVRTEK od 17.00 do 18.00 hodin

(s výjimkou státních svátků
a školních prázdnin)

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
Jiří Povolný 

Tel: 739 389 711
E-mail: povolnyj@seznam.cz

ZÁPIS DO STREET DANCE POD VEDENÍM MISTRŮ čR
Taneční studio B-Fresh si dovoluje pozvat všechny milovníky hudby 
a pohybu, bez rozdílu věku a pokročilosti, k návštěvě našich taneč-
ních kurzů!
Pokud máte doma dítko, které se Vám nadšeně pohupuje při posle-
chu hudby a rádi byste mu formou tanečních lekcí dopřáli základy 
nejen taneční, ale komplexní pohybové průpravy, pokud jste toužili 
se tanci věnovat víc než jen doma v pokojíčku a chcete začít tento 
koníček dělat naplno, nebo pokud patříte k těm, kteří mají rádi tanec, 
ale chcete si jej užívat už jen kondičně, vás všechny srdečně zveme 
k zápisu a k vyzkoušení 2 LEKCÍ ZDARMA! 
ZÁPISY NOVÝCH ČLENŮ
11.,12. a 13. Září 2013 kdykoliv 
mezi 16.00 a 19.00 h.
Klobásova 34, Starý Lískovec 
(Areál DTJ a bývalého kina)

WWW.B-FRESH.CZ
Těší se na vás kolektiv pedagogů a trénérů TS B-Fresh

Kolikrát se vám stalo, že jste nevěděli kam položit 
mobilní telefon při jeho nabíjení. Tento problém vám 

vyřeší jednoduchý držák, který si sami doma vyrobíte 
z tuhého kartonu či plastu.

Co potřebujeme:
tužší papír (hodí se třeba zadní strana zápisníku) nebo 
fólie, kopírka, řezák, tužka

Na kopírce si zvět-
šte šablonu tak, aby 
v nejdelším místě 
měřila 268 mm. Ob-
kreslete tvar na papír 
či folii a řezákem vy-
řízněte.

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Držák na nabíjení mobilních telefonů




