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Úspěchy hokejistů z Labské

Je měsíc květen, 
kterému se všeobecně 
říká „lásky čas“. Všudy-
přítomná hnědá barva 
byla vystřídána pestrými 
odstíny a do toho ptá-
ci pějí své písně lásky. 
Začínám svůj příspěvek 
trochu romanticky, ale 
každodenní běh života mě rychle 
vrací do reality. 

Chtěl jsem vás, vážení čtenáři, 
dnes informovat o připravovaných 
akcích radnice pro letošní rok, ale 
události posledních dní zapříči-
nily, že si musím položit otázku, 
má-li to vůbec smysl. A hned vy-
světlím proč. Často se ve svých 
příspěvcích zmiňuji o skutečnosti, 

Tomu nerozumím
vující zelení, ve zbudování no-
vých laviček a výsadbě nových 
stromů a okrasných květin. Z čer-
stvě dokončeného díla však ně-
jaký nenechavec ukradl několik 
nově vysazených květin. Dalším 
příkladem budiž incident, který 
se odehrál o právě proběhlém 
víkendu v horní nástupní stanici 
k výtahu u polikliniky. Zde nějaký 
“dobrák“ zničil vstupní proskle-
né automatické dveře. Skutečně 
nerozumím tomu, proč někteří 
obyvatelé mají neustále nutkavou 
potřebu věci ničit. Je mi naprosto 
jasné, že mnozí mohou mít jinou 
představu o rekonstrukcích veřej-
ných prostranství. 

(Pokračování na str. 6)

že práce v naší městské 
části je stále dost, pro-
tože ke zvelebení je zde 
pořád mnoho míst a že 
největším limitem jsou 
pro nás finance, kterých 
se mnohdy nedostává. 
Nerozumím však tomu, 
že když se po velkém 

úsilí podaří něco pěkného zrea-
lizovat, najdou se mezi námi tací, 
jejichž jediným záměrem je nově 
zbudovanou věc zničit. Příklady 
mám z nedávné minulosti dva. 
Před několika málo dny byla do-
končena drobná rekonstrukce 
prostranství před ZŠ Bosonožská. 
Ta spočívala v odstranění starých 
betonových žardiniér s nevyho-

Nordic Walking

Bosonožský slavík 2013

Skautská pouť 2013

I letos si mladí hokejisté ze ZŠ Labská, hrající v barvách 
Komety Brno, připsali cenné úspěchy. V kategoriích 
mladší dorost a 8. třída se stali mistry České republiky, 
neoficiální šampionát vyhráli i páťáci.

Nejprestižnější je triumf mladšího dorostu, což je čtvrtá nejvyšší vě-
ková kategorie v tuzemském hokeji (po mužích, juniorech a starším 

dorostu). Tento výsledek dokázal, jak spolupráce hokejového oddílu 
Kometa Brno se ZŠ Labská funguje (řadu úspěchů zdejší hráči dosáhli 
i v minulosti).

(Pokračování na str. 4)
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Sobota 18. kvìtna
14:00

Pátek 17. kvìtna

Požehnání hodùm a vínu, 
zahájení hodového prùvodu
(chrám sv. Jana Nepomuckého)

19:00 Hodová zábava
Sokolovna Máchalova 4, k tanci hraje Slovácká 
dechová muzika z Vnorov,
v prùbìhu veèera stárci zatanèí Èeskou besedu, 
vstupné 100 Kè

Nedìle 19. kvìtna
9:30 Hodová mše svatá

(chrám sv. Jana Nepomuckého)

16:00 Zpívání a tanèení
s cimbálovou muzikou 
Pentla z Boršic
Sokolovna, Máchalova 4, v prùbìhu veèera dìti 
zatanèí pásmo lidových tancù z brnìnska
(vstupné 80 Kè)

Akci poøádá 
Orel jednota Starý Lískovec
a stárci
 za finanèní podpory 
MÈ Starý Lískovec.
Pøedprodej vstupenek 
17. 5.  17:00 - 19:00 
v sokolovnì na Máchalovì ulici.
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Bojujme společně proti černým skládkám

Problematika černých skládek trápí dlouho-
době prakticky každou obec či městskou 

část a nejinak je tomu i u nás. Z nezabezpe-
čené černé skládky mohou unikat škodlivé 
či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, což 
může vážně poškozovat lokální ekosystém 
a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Na těchto 
skládkách se obvykle vyskytují hlodavci, kteří 
mohou přenášet různá infekční onemocnění. 
Podle druhu materiálu může hrozit i nebezpečí 
vznícení a následného požáru okolních hoř-
lavých objektů (budov, lesa apod.), nemluvě 
o ohrožení bezpečnosti a zdraví Vašich dětí 
či zvířat. Odstraňování černých skládek je po-
měrně nákladnou záležitostí (odstraňování ve 
většině případů provádí specializované firmy) 
a váže finanční prostředky, které by mohly být 
využity smysluplnějším způsobem.

Naše městská část se jako jedna z prvních 
zapojila do iniciativy ZmapujTo.cz, což je eko-

logický projekt, jehož cílem je boj proti nele-
gálním skládkám odpadu v České republice. 
Zúčastnit se ho může každý, komu se nelíbí 
černé skládky v našich městech, vesnicích, 
v přírodě a především s tím hodlá něco udělat. 
Díky mobilní aplikaci ZmapujTo dokáže každý 
uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle 
nahlásit objevenou černou skládku.

V této chvíli je mobilní aplikace ZmapujTo 
dostupná pro platformy Android a iPhone (další 
platformy přibudou postupně). Uživatelé si ji 
mohou stáhnout zcela zdarma přímo z jejich 
telefonu. Mobilní aplikace byla vytvořena s při-
hlédnutím na potřeby uživatelů a umožňuje 
každému uživateli bezprostředně po nainsta-
lování černou skládku nahlásit. Netrvá to ani 
30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje 
GPS polohu, fotografie, velikost a typy odpadů 
nelegální skládky a případně může i obsahovat 
volitelný komentář. Kromě mobilní aplikace 

lze nelegální skládky nahlásit také i přímo na 
webových stránkách projektu pomocí webo-
vého formuláře.

Vaše mobilní hlášení se po nezbytné kontrole 
automaticky objeví na mapě černých skládek na 
webu ZmapujTo.cz a jsou také zobrazena v ad-
ministraci našemu úřadu a my tak můžeme na 
základě obdržených informací zjednat nápravu. 
Díky tomuto systému se zrychlí vzájemná komu-
nikace, nově vznikající skládky jsou dříve odha-
leny, předejde se tak jejich nekontrolovanému 
rozrůstání a mohou být odstraněny v nejkratším 
možném termínu. Nově můžete také do systému 
ZmapujTo.cz hlásit i přeplněné kontejnery.

Pokud Vám není životní prostředí v naší 
městské části lhostejné, neváhejte a mobilní 
aplikaci si nainstalujte, nikdy nevíte, kdy a kde 
na černou skládku natrefíte. 

Další informace o mapování černých skládek 
naleznete na www.ZmapujTo.cz.

míří k poplatníkům

Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2013

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně 
z nemovitostí na rok 2013 nebo její první splátky. Od 
poloviny dubna jsou postupně rozesílány složenky na 
úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková 
výše daňové povinnosti na rok 2013 a územní praco-
viště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitostí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní 
převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba 

daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj navíc rozšíří úřední hodiny 

na všech pokladnách svých územních pracovišť. 

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povin-
nost daň z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, 
že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí poplatníci nejpozději do 
stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň 
uhradit najednou, musí tak učinit do 31. května 2013. Tento termín se 
nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.

Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na 
účet finančního úřadu, který bude uveden na složence či hromadném 
předpisném seznamu – pozor, nově vzniklé finanční úřady mají od 1. ledna 
2013 nová čísla účtů. Hotovostní úhradu daně pak lze provést na poště 
prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na 
kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu. Daň je třeba uhradit 
včas tak, aby byla nejpozději dne 31. května 2013 připsána na účet 
finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby či platby složenkou 
je nutné s tímto faktem počítat a poukázat daň s několikadenním před-
stihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení.

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na interneto-
vých stránkách www.financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

27. 5. 2013 28. 5. 2013 29. 5. 2013 30. 5. 2013 31. 5. 2013

8.00–17.00 8.00–13.00 8.00–17.00 8.00–13.00 8.00–13.00

5. května zřejmě někdo ve Starém Lískovci prožil příjemný večer a zatoužil i nám ostatním zanechat nějakou památku na své duševní rozpoložení.
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Pěvecký sbor Zpěváček patří 
k největším klenotům Základ-

ní školy Labská. Členové tohoto 
souboru pod vedením paní uči-
telky Horáčkové dne 20. dubna 
2013 v Dělnickém domě polo-
žili v rámci prestižního festivalu 
Petrklíč první stavební kameny 
budoucí spolupráce s brněnskou 
hudebně zaměřenou Základní ško-
lou Krásného 24, která přehlídku 

sborů pořádala. Členové i vedoucí 
sborů si v rámci festivalu vyměni-
li cenné informace a zkušenosti 
a jejich vzájemná součinnost byla 
korunována obrovským úspěchem 
u přihlížejících diváků. Spolupráce 
bude pokračovat v průběhu červ-
na, kdy na oplátku navštíví sboristé 
z Krásného naši školu.

Mgr. Marek Houzar
ZŠ Labská

Součástí předmětu základy 
ekologie jsou i dlouhodobé 

projekty. Letos je tento projekt 
zaměřen na pěší pohyb po městě 
a v příměstské zeleni. Proto se stu-
denti sext zúčastnili ve středu 17. 4. 
2013 lekce Nordic Walking, kterou 
vedla RNDr. Hana Lepková z Centra 
sportovních aktivit VUT Brno. Nej-
dříve nás seznámila s historií této 
„mladé“ sportovní aktivity a poté 

nás učila správnou techniku chůze 
s holemi. V druhé části lekce jsme 
vyrazili na tříkilometrový okruh, 
který vedl přes Palackého vrch na 
Medlánecký kopec a zpět do spor-
tovního areálu VUT. Krok studentů 
byl velmi svižný, těžko říct, zda to 
bylo díky chůzi s holemi nebo tím, 
že čas se již hodně nachýlil…

Mgr. Soňa Krampolová
EKO GYMNÁZIUM BRNO

Festival Petrklíč Nordic Walking

Na základě častých stížností občanů na lískoveckou poštu (pobočku Brno 25, U Pošty)  poslala městská část dopis se žádostí o vyjádření  přímo generálnímu řediteli Regio-
nu Jižní Morava. Problémy se týkaly zejména situace před Vánoci i v průběhu měsíce ledna. Zde si můžete přečíst odpověď.
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 Co jsou tyto skupiny 
a jakou hrají roli u dětí 
předškolního věku?

Tyto lekce zajišťují kvalitní 
přípravu dětí na první třídu 

a rozvíjí všechny vědomosti, do-
vednosti a návyky, které by měly 
ovládnout před vstupem do ško-
ly. Je rozvíjena sluchová paměť, 
grafomotorika, sluchová analýza 
a syntéza,  řeč, artikulační obrat-
nost, početní představy, zraková 
paměť a další. 

Pro budoucí prvňáčky připravily  
paní učitelky 8 lekcí, které probí-
haly vždy každé úterý nebo středu 

v časech, které si rodiče mohli sami 
vybrat. Každá z nich trvala déle 
než je běžná vyučovací hodina ve 
škole, a to 60 minut. Předškoláci si 
vůbec neuvědomovali, že se učí, 
protože všechny aktivity a činnos-
ti probíhaly hravou a zábavnou 
formou.

Podle reakcí dětí i rodičů věří-
me, že byli s prací ve skupinkách 
spokojeni, že si odnesli nezapome-
nutelné zážitky a že děti poznaly 
své příští spolužáky. Na shledanou 
v příštím školním roce se těší uči-
telky prvních tříd.

za kolektiv  vyučujících
Mgr. Lenka Pitronová

Za žabími stehýnky do Savojska

na ZŠ Labská

Edukativně stimulační skupiny
(Dokončení ze str. 1)
„Naše škola se snaží umožnit 

všestranný rozvoj dětí. Dobře fun-
gují skupiny zaměřené na anglic-
ký jazyk, připravujeme speciální 
nabídku v oblasti informatiky, ale 
nejdelší tradici mají hokejové třídy. 
Proto jsou pro nás úspěchy hoke-
jistů jakožto součást dlouhodo-
bé strategie pochopitelně cenné 
a máme z nich radost. Vždyť hráči 
nereprezentují jen oddíl a město, 
ale i naší školu a městskou část,“ 
netajil spokojenost ředitel Základ-
ní školy Labská Petr Urbánek.

Mladší dorostenci odehráli ce-
lou sezonu skvostně a finálový 
turnaj v Chomutově zvládli beze 
ztráty kytičky. Porazili postupně 
Zlín 3:2, Plzeň 3:0, Liberec 5:1, Tři-
nec 3:1 a Chomutov 4:2, čímž si 
zajistili titul.

Osmáci (o stupeň nižší katego-
rie) za sezonu prohráli dokonce 
jediný zápas. Ve finále (taktéž na 
chomutovském ledě) rozstříleli 
Chomutov 7:2, poté zdolali Tři-
nec 3:0, Plzeň 3:1, Karlovy Vary 
4:3 a nakonec v duelu o všechno 
Pardubice 6:3. I oni tak o sobě 
mohou prohlásit, že lepšího celku 
v republice není.

V kategoriích pátých tříd se ofi-
ciální šampionát nekoná, i tak je 
úspěch tohoto týmu cenný, a to 
zejména do budoucna. „Výsledky 
považujeme i za reprezentaci Sta-
rého Lískovce, hokej je celospole-
čenský fenomén a kluci z Labské 

dosahují opravdu vynikajících vý-
sledků, a to opakovaně,“ pochválil 
mladé talenty i starosta Starého 
Lískovce Vladan Krásný.

Byl to kolektivní výkon, těšilo 
trenéra dorostu Jana Konečného

Mladší dorostence dovedl 
k úspěchu znojemský rodák Jan 
Konečný. Ten má o příčinách úspě-
chu jasno. „Byl to čistě kolektivní 
výkon. Měli jsme za sebou dobrou 
sezonu, ve které jsme prohráli jen 
čtyřikrát, a tehdy se utvořila parta. 
Bez té v hokeji nic nedosáhnete, 
proto jsme rádi, že se nám poved-
lo ten kolektiv dát dohromady,“ 
netajil účastník zimní univerziády 
v roce 2003 v italském Tarvisiu.

Výkony týmu gradovaly na fi-
nálovém turnaji. „Ostatní soupe-
ři měli řadu individualit, skvělé 
hráče, ale nefungoval jim tým. 
Hvězdní hráči byli nedisciplino-
vaní, hádaví, což vzhledem k tomu, 
že v takových turnajích rozhodují 
maličkosti, mělo na výsledky vliv. 
My měli jasný cíl a šli za tím, byli 
jsme soudržní a nenechali se ničím 
rozptýlit,“ pochvaloval si.

Partu ocenil Konečný natolik, 
že ani nechtěl jmenovat jediného 
hráče, který by se o triumf zasloužil 
nejvíc. „Od gólmana až po posled-
ního útočníka na tom mají všichni 
stejnou zásluhu,“ potvrzuje kouč, 
který na Labské zároveň i učí, ve 
Starém Lískovci dokonce v minu-
losti bydlel.

Martin Lísal

Viděli jsme Grenoble, Annecy, 
Albertville, ochutnali žabí ste-

hýnka, slávky, francouzské dezerty 
a sýry, naučili jsme se flambovat 
banány, prostírat a debarasovat 
jinak než u nás, rozšířili slovní záso-
bu a vylepšili schopnost rozumět 
mluvené francouzštině. Toto je jen 
drobný výčet nových poznatků 
a zkušeností získaných díky třítý-
dennímu pobytu v partnerské ško-
le v Challes les Eaux. Škola je krás-
ně vybavená, má bohatou tradici. 
V komplexu školních budov jsou 
tři restaurace otevřené hostům, ke 
každé přiléhá výborně vybavená 
kuchyně. Jedna z nich má podobu 
kantýny, ve zbývajících dvou se 
žáci učí obsluhovat pod vedením 
svých profesorů. I my jsme se do 

jejich výuky zapojili a francouzské 
hosty obsluhovali.  

V rámci programu Leonardo 
sem mohli studenti Hotelové 
školy na Bosonožské vycestovat 
už podeváté. 

Od loňského roku od nás tady 
vyžadují přípravu Dne české kuchy-
ně. Jeden oběd ve školní restaura-
ci Le Parc tedy už podruhé patřil 
nám. Loni jsme chystali vepřovou 
s knedlíky a zelím, letos přišla řada 
na svíčkovou. Ale co příště? Řízky? 
Roštěnky? Poraďte prosím. Držet 
se českých receptur a zároveň se 
zavděčit náročným Francouzům 
není vůbec jednoduché. 

Edita Wienerová, Marek Chrást, 
Denisa Bromová, Jan Svoboda – 

žáci Hotelové školy Brno

Úspěchy hokejistů z Labské
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Dne 10. 4. se ve 14 hodin konala 
v hudebně ZŠ Bosonožská 

pěvecká soutěž Bosonožský slavík, 
které se zúčastnilo celkem 26 žáků 
(17 zpěváčků z 1. stupně a 9 zpěvá-
ků z 2. stupně). Jejich vystoupení 
hodnotila pětičlenná porota v čele 
s p. starostou V. Krásným. Obe-
censtvo, které zaplnilo celou míst-
nost, mohlo slyšet lidové i moderní 
skladby zpívané s doprovodem 
i bez něj. Všichni se snažili podat 
co nejlepší výkony. 

V kategorii 1. stupně se umís-
tili na 1. místě Michal Jančík, 

na 2. místě Eliška Tóthová a na 
3. místě Denisa Partyková. 

V kategorii 2. stupně: 1. místo 
získal Jan Horský, 2. místo Adéla 
Dvořáková a 3. místo Kristýna 
Dolíhalová. Absolutní vítězkou 
letošní soutěže se však stala Kristý-
na Doležalová, která všem vyrazila 
dech svým výrazným hlasem a vy-
sokou úrovní přednesu písničky 
od Mariky Gombitové „Vyznanie“. 

Všem gratulujeme za jejich od-
vahu a píli.

Mgr. Pavla Nováková, ZŠ

Ve čtvrtek dne 25. dubna 2013 
byla dokončena obnova vy-

výšených záhonů včetně zcela 
nové výsadby zeleně před naší 
školou. Zub času a někdy i lidský 
faktor způsobily, že květináče 
a flóra v nich nutně potřebova-
ly opravu. Stávající obruby byly 
nahrazeny novými betonovými 
bloky s osazenými lavičkami, pů-
vodní dřeviny byly vyměněny za 
solitérní červené střemchy a záho-
ny pokryly bílé tavolníky, růžové 
kakosty a červené rozchodníky 
s tím, že jejich barevnost zapadá 
do kontextu budovy a celkové ba-
revné koncepce záhonů. Děkuje-
me naší městské části za uvolnění 

prostředků na tuto rekonstrukci 
a všem, kteří se na jejím průběhu 
podíleli – jmenovitě paní projek-
tantce Ing. Miroslavě Polachové, za 
pečlivý dohled paní Jarmile Kap-
lanové z ÚMČ a paní zastupitelce 
Taťáně Absolínové, člence RMČ 
a předsedkyni komise životního 
prostředí. Máme radost, jak pro-
středí před naší školou zkrásnělo, 
těšíme se z toho, že lavičky kaž-
dodenně využívají naši žáci i ob-
čané Starého Lískovce, a zároveň 
si přejeme, aby celý prostor zůstal 
stále tak pěkný.

Lenka Špačková
ředitelka ZŠ Brno, Bosonožská

Rádi bychom vám představili 
naše nové webové stránky. 

Mají novou nejen grafickou 
podobu, ale především jsou vy-
tvořeny tzv. redakčním systémem. 
Co to znamená?  Každý z našich 
pedagogů vkládá na web sám své 
příspěvky – např. každý týden pro-
brané učivo v jednotlivých před-
mětech, případně domácí úkoly, 
upozornění na písemná opako-
vání apod. Kdokoliv z žáků, rodičů,  
může svým komentářem reagovat 
přímo k danému příspěvku.

Bosonožský slavík 2013

Nové webové stránky „Elišky“

před vchodem na ZŠ Bosonožská

Rekonstrukce prostranství

pro žáky brněnských škol

Speciální olympiáda

Již po osmé měli možnost 
navštívit mladší žáci základ-
ních škol Speciální olympi-
ádu, která je organizovaná 
pro žáky se specifickými 
poruchami učení. 

Ve čtvrtek 18. dubna se Spe-
ciální olympiáda setkala opět 
s velkým zájmem – soutěžní klání 
podstoupilo 53 tříčlenných druž-
stev žáků druhého až pátého roč-
níku z 18 základních škol celého 
Brna. Z nejbližšího okolí podpořila 
soutěž svou účastí ZŠ Labská a ZŠ 
Bosonožské náměstí.

Soutěžní disciplíny nebyly roz-
děleny podle předmětů, ale žáci 
se utkali ve specifických dovednos-
tech. A jak to již na olympiádách 
bývá, soutěžící se museli poprat 
s náročnými úkoly, které sestavil 
kolektiv speciálních pedagožek 
ZŠ Bosonožská pod vedením Mgr. 
Kateřiny Kopecké. Šlo nejen o vě-
domosti, ale i o zručnost, logické 

myšlení, luštění šifer, osmisměrky, 
skládání puzzlí či orientaci v textu. 
Všichni k zadané práci přistupovali 
velmi zodpovědně a ve skupinách 
aktivně vzájemně spolupracovali.  
Jejich činorodost a zapálení pro hru 
oceňovaly také studentky speciální 
pedagogiky MU, které pomáhaly 
činnost 180 soutěžících ve škole 
organizovat. Tato ojedinělá akce, 
která podporuje rovné příležitosti 
ve vzdělávání žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, byla 
ukončena předáním pamětního 
listu a sladké odměny soutěžícím. 

Všem žákům a školám zapoje-
ným do soutěže děkujeme za účast 
a chválíme je za jejich výkony. Vý-
sledky speciální olympiády budou 
zveřejněny na webovém portálu ZŠ 
Bosonožská: www.zsbos9.cz a žá-
kům na čelních pozicích blahopře-
jeme a zasíláme do školy diplomy.

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosononožská

V aktualitách najdete zprávy 
a oznámení o tom, co se u nás 
děje nebo chystá. 

Historie školy má zde také své 
místo. Pokud vás zajímá, podívej-
te se na fotografie, jak se škola 
začínala stavět, kdo ji stavěl apod. 
Nahlédnout můžete i do  jedné 
z velmi starých kronik školy, která 
je zde v plné verzi naskenovaná.

V kontaktech se můžete podívat 
i na naše učitele, kteří se zde před-
stavují v malinko netradiční formě, 
v rámci svých aprobací.

Naším přáním je, aby byly we-
bové stránky „živé“ a umožňovaly 
nám bližší a rychlý kontakt s veřej-
ností, žáky i rodiči.

A kde se můžete podívat? Je 
to jednoduché. Stačí zadat www.
zspremyslovny.cz
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Noc s Andersenem netradičně

Náš nový chodník k „Elišce”

Jsme velmi rádi, že i naše bezbariérová škola má již  také vhodný 
přístupový chodník. 
Děkujeme tímto Brněnským komunikacím za vstřícné a rychlé 

jednání i vybudování chodníku.
Za všechny spokojené „chodce“ Margita Kotásková

V pátek 5. dubna se děti a za-
městnanci mateřské školy Kosmo-
nautů 2 připojili k projektu podpo-
rující čtenářskou gramotnost „Noc 
s Andersenem“.

Jelikož se jednalo o účast před-
školních,ale i mladších dětí,roz-
hodli jsme se akci zkrátit na „Večer 
s Andersenem“.

I přesto si naše děti odnesly 
spoustu nevšedních zážitků…

Po četbě úryvků oblíbených knih 
přinesených z domu a výrobě papí-
rové záložky se děti ocitly v pohád-
ce. Stopy je zavedly k pohádkovým 
postavám, kde plnily různé úkoly, 
například složily čarodějnou zkouš-
ku z hádanek a písniček z pohádek, 
prošly stezkou odvahy kolem draka 
k bludičce, kde byly obdarovány 
sladkou odměnou.

O důležitosti čtenářské gra-
motnosti si za našimi nejmenší-

mi přišel popovídat pan starosta 
Vladan Krásný a přečetl dětem dva 
příběhy z knihy Václava Čtvrtka  
Křemílek a Vochomůrka.

Na závěr byly děti odměněny 
buchtami od kouzelné pohádkové 
babičky a Hloupého Honzy a spolu 
s rodiči jsme odešli do kostela ve 
Starém Lískovci. Na cestu dětem 
svítily lampionky a záře průvodu 
přilákala nejedny oči kolemjdou-
cích občanů. Pan místostarosta 
Mgr. Jiří Dvořáček nám pověděl 
o historii kostela a umožnil pro-
hlédnout zvonici ve věži. Kou-
zelnou atmosféru umocnil zpěv 
z kůru.

Páteční večer se vydařil a všichni 
jsme odcházeli domů příjemně 
naladěni.

Za kolektiv zaměstnanců 
H. Ondráčková, MŠ Kosmonautů 

a KJM Brno-Starý Lískovec

Den otevřených dveří na „Elišce”

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 
vypisuje 

2. kolopřijímacího řízení 
pro osmiletý, šestiletý i čtyřletý vzdělávacícyklus 

na 27. května 2013 
Všechny informace najdete také nawww.eko-g.cz 

 
Labská 27, 625 00 BRNO    www.eko-g.cz 

Tel. : 547 219 976  mail: eko@eko-g.cz 
 

 
(Dokončení ze str. 1)
To ale přece ještě nikomu nedá-

vá právo ničením dané věci vyja-
dřovat nesouhlas. Takový člověk 
je v podstatě chudák, který si vy-
bíjí svou zlost na okolí. Otázkou 
však je, proč si zlost nejde vybít 
na věcech, které mu patří. Proč si 
třeba nevylomí dveře u vlastního 
auta nebo bytu? Proč to dělá na 
věcech, které mají sloužit všem? 
Otázek je mnoho, odpovědí se asi 
nedočkám. Nezbývá nic jiného, 
než poprosit všechny slušné a vší-
mavé spoluobčany, aby neváhali 
volat policii, stanou-li se svědky 
nějakého vandalismu. Za vynalo-
žené peníze na opravu zničených 
věcí mohlo být na nějakém jiném 
místě vybudováno něco smyslupl-
ného. Bohužel tomu tak nebude. 
O připravovaných akcích vás snad 
budu informovat někdy v příš-
tím vydání zpravodaje. Ale věřte, 
že z výše uvedených důvodů se 
mnohdy ptáme, má-li vůbec smysl 
budovat něco nového a užiteč-
ného. Nakonec však vždy zvítězí 

přesvědčení, že je přece v naší 
městské části většina slušných lidí 
a pro takové má určitě smysl náš 
Starý Lískovec zvelebovat.

A nyní mám ještě jednu infor-
maci pro obyvatele staré zástav-
by, kteří byli (a někteří ještě jsou) 
dotčeni výstavbou oddílné kana-
lizace. Práce se pomalu chýlí ke 
konci, zbývá dokončit pouze třetí 
etapu, která se týká ulic Příčky, 
Svah a Hermannova. Vím, že jsem 
se o tom na stránkách zpravoda-
je již zmiňoval, ale stále se ještě 
množí dotazy co dělat, když vám 
v souvislosti s výstavbou vznikla 
škoda na nemovitosti. Neváhejte 
a volejte technický dozor stavby, 
kterým je za Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. pan Jiří Horák, tel.: 
724 532 713. Ten s vámi případné 
problémy bude řešit.

Závěrem bych se chtěl obrátit 
na všechny maminky, které oslaví 
v neděli 12. 5. svůj svátek. Velmi 
si vážím toho, že jste se rozhodly 
přijmout ve svém životě nelehký 
úkol stát se matkou. Dát život je 
asi to nejkrásnější a zároveň nej-
těžší, co v životě ženy může nastat. 
Patří vám za to, naše maminky, 
skutečně velký dík. Ať vás vaše děti 
v tento sváteční den, a nejen v něj, 
zahrnou láskou a vděčností za to, 
že jste jim daly život, že se o ně 
každý den staráte a vychováváte.

Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček

14. KVĚTNA 2013
MŠ
od 7.30h do 10.00 h možnost návštěvy MŠ pro veřejnost

ZŠ
dopoledne, 1.–4. vyučovací hodina – ZŠ otevřena pro všechny, kdo 
chtějí nahlédnout do výuky

15.00 h. – cca 17.00 h. – E-On rodinný fotbálek (viz zvláštní rozpis 
a přihlášky u p. uč. Kršky– jeden dospělý a dvě děti) na hřišti školy

15.10h – Výstava rodinných soutěžních výrobků 

 „Bábovka stokrát jinak“ – Své výtvory můžete předat se jménem a re-
ceptem ráno od 7.30 h. do 8.00 h. a potom od 11.40 h. do 15.00 h. ve 
cvičné kuchyni ZŠ. 15.45 h. – Vyhodnocení (hodnotí naši hosté – nezávislí 
„ochutnavači“ )

16.00h – „Rodinný kvíz“ v interaktivní učebně – vytvořte tří členný 
tým a přijďte si prověřit své znalosti z různých oborů zábavnou formou, 
vítězné družstvo obdrží hodnotnou cenu – čtečku Pocket Book 360 Plus

www.zspremyslovny.cz

Tomu nerozumím
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Město stromů

KJM Brno 
podočka na Kurské
Vás srdečně zve na 

– cestovatelské promítání 
Marie Klementové 

„Nepál – cesta k Dhaulagiri“ 
ve středu 15. května 

v 18.30 hod. 
vstup volný 

    
– výstavu koláží Petra Žižky 

2. 5.–3. 6. 2013 v půjčovní 
době knihovny 

Brno (24. dubna 2013) – Města, 
která pro své obyvatele připra-
vují kampaň zaměřenou na stro-
my a ochranu přírody, mají až do 
5. června možnost přihlásit se do 
celostátní soutěže Město stromů. 
Soutěž letos již po osmé vyhlašují 
Nadace Partnerství a město Stra-
konice. Cílem soutěže je motivo-
vat města, aby vytvářela zelenější, 
zdravější a příjemnější prostředí 
pro lidi a zároveň je do této čin-
nosti aktivně zapojovala. Inspiraci 
pro práci s veřejností, řešení kon-
fliktních situací, péči o městskou 
zeleň mohou starostové měst i za-
městnanci úřadů zdarma načerpat 
na odborném semináři, který se 
uskuteční 14. května v Brně. Po-
drobnější informace o soutěži i se-
mináři jsou dostupné na www.na-
dacepartnerstvi.cz/mestostromu. 

Do soutěže se mohou zapojit 
všechna města na území České 
republiky. „Jejich úkolem je vypra-
covat návrh osvětové kampaně 
inspirované stromy a přírodou. 
Vítězné Město stromů porota vy-
bere v červnu, na podzim v něm 
aktivity odstartují a potrvají dal-
ší rok,“ vysvětluje konzultantka 
soutěže Hana Zuchnická z Nadace 
Partnerství. Vítěz soutěže bude 
moci během této doby oficiálně 
užívat titul Město stromů.

„Zástupci měst, kteří se zajímají 
o trendy v péči o zeleň, se mohou 

zdarma zúčastnit květnového se-
mináře. Odborníci na práci s ve-
řejností během něj vysvětlí, jak 
komunikovat s obyvateli a jak je 
zapojit do plánování městských 
prostranství, například parků. 
Arboristé zase v terénu prakticky 
předvedou, jak se správně ošetřuje 
strom,“ říká Hana Zuchnická. Semi-
nář se uskuteční 14. května v areá-
lu Otevřené zahrady v Brně a svým 
zaměřením se hodí pro starosty, 
místostarosty, úředníky z odborů 
životního prostředí a další zaměst-
nance místní samosprávy. Kapaci-
ta je omezená, a proto se mohou 
zájemci o seminář přihlásit již nyní 
na adrese hana.zuchnicka@nap.cz.   

Cílem soutěže i odborného se-
mináře je povzbudit města, aby 
zlepšovala své životní prostředí 
a zároveň k těmto aktivitám při-
zvala i své obyvatele. „Zajímavé 
a zábavné akce kampaně by lidem 
měly ukázat, že pečovat a chrá-
nit stromy a přírodu nemusí být 
nuda. Společná výsadba stromů, 
úklidová brigáda nebo plánování 
proměny veřejného prostranství 
podpoří vztahy mezi lidmi a or-
ganizacemi i pocit sounáležitosti 
s místem,“ dodává v závěru Hana 
Zuchnická. 

Nadace Partnerství odborné 
semináře pořádá za finanční pod-
pory Revolvingového fondu MŽP. 

Hana Zuchnická

Skautská pouť 2013

23. dubna slaví skauti svátek sv. Jiří – jejich patrona. 
K tomuto datu se po celé republice koná mnoho akcí, 
ale i poutí. Každoročně se s naším střediskem účastní-
me pouti, kterou pořádají skauti z jižní Moravy.
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ZÁŠTITU NAD NOCÍ KOSTELŮ PŘEVZALI
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Ing. Stanislav Juránek, senátor obvodu Brno-město, 
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, 

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Ing. Vladimír Černý, starosta obce Rouchovany, 
Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telč, Ing. Josef Grmolec, starosta obce Hovorany.

PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA.
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Tento rok jsme vyrazili v sobo-
tu 20. dubna směr Blansko 

a dále do cíle našeho putování, 
do Sloupu.

Po vystoupení z vlaku na nás 
čekal autobus, který celou naši 
skupinku přepravil do Obůrky – 
místa, odkud začínalo putovaní. 
Po celou cestu plnily družinky růz-
né úkoly, které je měly procvičit 
ze znalostí z různých skautských 
oborů. Mimo tyto úkoly ale zů-
stal čas i na návštěvu rozhledny 
Podvrší. Krátkou prohlídku sice 
trošku kazil silný studený vítr, ale 
nejen mnoho mladších si mohlo 
vyšlápnout na 21 metrů vysokou 
vyhlídku do krajiny.

Asi sedmikilometrovou pouť 
jsme zakončili ve Sloupu. Po pří-
chodu a odevzdání soutěžních 
kartiček jsme se zapojili do do-
provodného programu: střílení 
ze vzduchovek, výrobu placek, ale 
hlavně jsme si mohli vychutnat 
skvělý chutný oběd. 

Součástí pouti je samozřejmě 
mše svatá - tuto sloužil o. biskup 
Vojtěch Cikrle za účasti více než 
500 skautů z celé brněnské die-
céze.

Mám radost, že z našeho stře-
diska se pouti zúčastnilo v nevlíd-
ném počasí více než 40 skautů 
a skautek.

David Kolínek, vedoucí střediska
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Gourmet

Dárek pro maminku k svátku

Co potřebujeme:
 – 15 stejně velkých jahod s okvět-

ními lístky
 – 150 g tmavé čokoládové polevy
 – 80 g mandlových lupínků

Jahody omyjte a osušte papíro-
vou utěrkou. Čokoládovou polevu 
rozpusťte dle návodu na obalu. 
Jahody uchopte za zelené lístky 
a namáčejte je do polevy. Krátce 
je nechte okapat a pak je obalujte 
v mandlových lupíncích. Jahody 
uložte na tácek, přikryjte potravi-
nářskou fólií a dejte na 15 minut 
do ledničky. Celá příprava vám 
bude trvat asi 30 minut + 15 minut 
chlazení.

Táňa Absolínová

Jahody máčené 
v čokoládě  

s mandlovými lupínky

Pokud jste v pátek 26. dubna 
zaslechli v sídlišti ve Starém 

Lískovci bečení oveček, tak se vám 
to nezdálo. Už od rána lákaly k plo-
tu Linky všechny kolemjdoucí. Až 
do večera pak byla ovečka Libuše 
a její jehňata středem pozornosti 
na odpoledni ke Dni Země, které 
jsme připravili v Lince,  pracovišti 
SVČ Lužánky ve Starém Lískovci.

Tématem celého zahradního 
hraní bylo „odpoledne u babičky“.  
Mnozí příchozí museli jako první 
vyřešit nesoutěžní hádanku, zda 
se u plotu pase ovce nebo koza. 
A pak už děti zjišťovaly, zda se ovce 
živí trávou nebo bonbóny, jak se 
z ovčího kožichu vyrobí příze na 
svetr, mohly se podívat na předení 
na kolovrátku i si ho vyzkoušet. 
Abychom věděli, co kolem nás 
roste, byly v babiččině zahrádce 
připraveny obrázky nově zasaze-
ných stromů a keřů k poznávání.  
Slepicím „na dvorku“ děti mohly 
sypat zrní a malá kuřátka si zase 
mohly pohladit. U včel si ti nejod-
vážnější zkoušeli i včelařský klo-
bouk, ti nejmenší v něm byli oděni 
od hlavy až po paty, a zkoumali 

zblízka včely v proskleném úlu. 
V kuchyni pod rozkvetlou třešní 

jsme zjistili, že chleba nemusí být 
jen z obchodu, všichni si vlast-
noručně upekli voňavý dalamá-
nek a maminky si odnesly domů 
chlebový kvásek. Ve spíži čekaly 
na děti hmatové hádanky a pak 
vlastnoruční vážení na babiččině 
váze se závažím, roztloukání koře-
ní v hmoždíři a mletí kávy v ručním 
mlýnku. Nechyběla ani dědečkova 
trucovna – dílna, kde jsme vyráběli 
„ ze starého nové“ a seknice, kde 
každý musel ukázat, že umí za-
cházet s jehlou a nití a kde si děti 
mohly vyzkoušet sukně, zástěry 
a šátky z babiččiny skříně.  

Přálo nám počasí, na akci při-
šlo téměř 300 dětí a dospělých ze 
Starého Lískovce. V sedm hodin 
jsme dopekli poslední dalamánky 
(slíbený recept najdete na  www.
linka.luzanky.cz),  nejvytrvalejší 
účastníci se už opravdu rozloučili 
se zvířátky a všichni plní zážitků 
odcházeli domů. Těšíme se na 
všechny na dalším setkání!

Zdena Sitarčíková
Linka (pracoviště SVČ Lužánky)

na Den Země do Linky 300 dětí a rodičů

Ovce Libuše přilákala Vernisáž a divadlo v Cafe Vespa
13. března 2013 se v Cafe Vespa 

v podvečerních hodinách uskuteč-
nila vernisáž zahajující  prodejní 
výstavu obrazů Kláry Dittinger.  
Výstava nese název „Memoria de la 
mar“. Práci Kláry Dittinger můžete 
znát například z brněnské Zoo, 
kde tvořila vitráže pro Restauraci 
U Tygra. Obrazy v kavárně zůsta-
nou do poloviny května

V neděli 24. března  v Cafe Vespa 
proběhlo divadlo s názvem „Slepi-
ce Julie na výletě“ .  Klaunka Adu-
ša bavila malé diváky příběhem 
odvážné slepice Julie, různými  
kouzly, hádankami a písničkami. 

Dětské divadlo v kavárně se po-
malu stává tradicí, takže až budete 
přemýšlet, co s nedělním dopo-
lednem přijďte 26. května 2013 
na zábavné představení „Honzík 

a Klárka hlídají miminko“.Bojová 
pohádka o těhotenství, porodu 
a péči o miminko. Inscenace je 
plná humorných dialogů, pohy-
bových etud na způsob černobí-
lé televizní grotesky i vizuálních 
obrazů využívajících kombinaci 
živých herců a videoprojekce. 
Moderní způsob inscenování ve 
spojení s hereckou spontánností 
a ze zapojování dětských diváků 
do hry je právě to, na čem Divadlo 
Aldente dlouhodobě staví svou 
divadelní tvorbu pro děti. 

Předprodej vstupenek bude 
probíhat  přímo v kavárně.

Na společné setkání se těší ka-
várna Cafe Vespa.

Cafe Vespa
U Leskavy 24, St. Lískovec, Brno, 

www.cafevespa.cz

Co potřebujeme:
 – tužší papír
 – nůžky
 – lepidlo
 –
 – misku

Na tuto dekorativní misku po-
třebujete tužší papír, nejlépe se 
hodí z dortové krabice. Papír může 
být i potištěný. Rozstříháním papí-
ru na proužky tak získáte zajímavý 
efekt. 

Připravíme si jakoukoliv kuchyň-
skou misku, která poslouží jako for-
ma. Její velikost už záleží na vašem 
uvážení. Nastříháme si asi 1,5 cm 
široké proužky papíru. Misku ob-
rátíme dnem vzhůru a lepíme přes 
její dno proužky papíru. Chce to 
trošku trpělivosti, než nám lepidlo 
na slepovaných bodech zaschne. 

Krásná dekorativní miska je ho-
tová. Do misky nedávejte ovoce 
nebo jiné těžké věci, miska by je 
neudržela. 

Šikovné ruce
Miska z proužků papíru
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Děkujeme občanům, kteří přišli 25. dubna k pomníku na Točné vzpo-
menout 68. výročí osvobození Brna a Starého Lískovce

Věra Hádlíková – Ondrášková a Rostislav Maleňák

aby živí nezapomněli

Aby mrtvých nebylo zapomenuto,

Jak pomáháme životnímu prostředí

Každý z nás je důležitý, každý z nás je součástí celku. 
Setkáváme se s ním denně, je běžnou součástí našeho života, je tu 

zkrátka s námi – ano je to ODPAD.  Vzniká při naší každodenní činnosti, 
ať děláme, co děláme a není ho málo. Každý Brňan vyprodukuje 
v průměru 260 kg odpadu za rok. 

Náš odpad má spoustu podob, převleků, tvarů, vůní, většinou 
však pachů, ale je tu. A své jméno dostává právě v okamžiku, kdy 
nás opouští.  Je to věc, která od nás odchází bez rozloučení a někdy 
s opovržením. Mnozí z nás jej však neopustí bez rozmyslu, starají se 
a hledají mu ještě další životní dráhu. Hledají ODPADU nový osud, 
smysl, novou funkci, novou tvář, novou duši či energii.  Nalézt 
správnou cestu odpadu nám pomáhají pravidla, která si každá 
obec stanoví sama svou vlastní obecně závaznou vyhláškou. Ta 
brněnská je hned letošní jedničkou Vyhláška č.1/2013  a nastavuje 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města 
Brna. Její úplné znění naleznete na internetových stránkách města 
Brna v dokumentech města. Zde je popsáno, co zajišťuje město pro 
své občany, jaké nádoby a místa slouží k ukládání odpadu od občanů, 
jaké odpady a kam patří a stojí tu také, že je povinností každého z nás 
řídit se těmito pravidly a třídit odpady.

Každá obec či město může mít jinou vyhlášku a tudíž i jinak třídit 
odpad. V Brně to máme takto:  

V ulicích města mohou občané ukládat odpad do barevných 
kontejnerů : 

Žluté, drátěné a podzemní kontejnery slouží ke třídění PET lahví, 
nápojových kartonů (tzv. tetrapaků) a hliníkových plechovek od 
nápojů. Všechny odpady PET lahve, tetrapaky i hliníkové plechovky je 
dobré sešlapávat, důvod je prostý, do kontejneru se vejde více odpadu 
a nevozí se vzduch. A pozor nepatří sem kelímky od jogurtů, sáčky, fólie 
žádné jiné plasty kromě PET lahví, to je právě v Brně odlišné.

Modré kontejnery jsou určené pro sběr papíru (noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, 
papírové obaly). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. 

Zelené kontejnery pro oddělený sběr skla čirého a barevného. 

Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované 
sklo, zlacená či pokovená skla.

Bílé kontejnery slouží pro sběr čistého do igelitového pytle či 
tašky zabaleného textilu (oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povle-
čení, potahy, ubrusy a deky). Nepatří sem boty, tašky, koberce, matrace, 
molitan, znečištěný textil.

Město Brno každý rok zvyšuje v ulicích počet barevných kontejnerů 
na tříděný odpad a ke konci roku jsme jich v Brně mohli napočítat přes 
4 tisíce kusů a počet se stále navyšuje.

Odpadová čísla říkají, že většina Brňanů už považuje třídění odpadu za 
normální. Do dalšího koloběhu materiálového oběhu se díky jim dostalo 
během roku 2012 celkem 9.848 tun papíru, 1.279 tun PET materiálu, 
40 tun nápojových kartonů a 2,5 tuny hliníku. 

Třídím odpad = šetřím Zemi

1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy,  50 % energie 
a 100 000 litrů vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva. 

Využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se 
nemusí těžit, dopravovat ani rafinovat, šetříme energie. To vše v sobě 
již materiál PET (polyethylentereftalátu ) má. Můžeme si tedy šetřit 
zdroje a energie tím, že využijeme materiál PET lahví, stačí je jen vytřídit 
a odložit na správné místo.

Při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40 % 
méně energie než při výrobě skla z primárních materiálů. Energie ušet-
řená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 minut, 
barevnou televizi 25 minut, pračku 10 minut. 

Proč to všechno vlastně děláme, proč třídíme? 
Je to naše budoucnost, budoucnost Země, kterou máme jen jednu 

a ta má své avšak omezené tedy konečné zdroje materiálu a surovin. 
Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii.

Změna v provozní době sběrných středisek odpadu

Město Brno reaguje na připomínky občanů a od 2.dubna 2013 pro-
dlužuje provozní dobu na většině sběrných střediscích odpadu až do 
18. hodiny.  Přesné provozní doby naleznete na http://www.sako.cz/
sso/seznam/ 

Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých 
občanům na území města Brna. 

Výstava Třídit je COOL ve 
Vaňkovce byla zahájena

Netradiční módní přehlídka mo-
delů vyrobených z odpadů zahájila 
11. dubna výstavu Třídit je COOL v Ga-
lerii Vaňkovka. Výstava zajímavým způ-
sobem představuje třídění odpadů 
a jejich zpracování. Výstava potrvá do 
21.dubna a její program naleznete 
na http://www.sako.cz/envicentrum/
tridit-je-cool/

Foto: vítězný model: ČAJ o páté, 
návrhářky Veroniky Soukopové

Odpadové okénko

kód 
odpadu 

název cena 
včetně DPH 

16 01 03 pneumatiky bez disku z osobního vozu 30 Kč/ks 

16 01 03 pneumatiky s diskem z osobního vozu 55 Kč/ks 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků 

1,20 Kč/kg 



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Květen 201310

 � Prodám zděnou chatu 2+1, 79 m2 v Pivoníně, okr. Šumperk. Tel: 
737 121 829.
 � Prodám garáž na ul. Kyjevská, v OV, cena 250 000 Kč, k jednání, 
tel: 603 361 410.
 � Instalatér voda – top. / drobné opravy. Tel. 605 544 402.
 � Koupím byt za hotové i zadlužen i privatizován, ne RK. 720 551 215.
 � Příměstský tábor 8.–12. 7. a 5.–9. 8. 2013. Děti 3–7 let. Kde: Žábovřesky, 
Bohunice. Výuka tance, žíněnky inBalance, angličtina, vše formou her. 
Obědy zajištěny. Tel: 607 772 530, www.inBalance.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
 �Úklidová firma Olman Service s.r.o. hledá pracovníky, osoby se zdra-
votním postižením (OZP) na pozici uklízeč/ka a strážné na ostrahu 
objektů na HPP. Pracoviště Brno. Nástup ihned. Volejte 730 186 797
 � Počítačové služby, kvalitně, levně. 608 880 107 www.bedna.cz.
 � Vyměním OB 1+1 v Žabovřeskách (2 lodžie) za OB 2+kk ve St. Lískovci. 
Bez účasti RK. Tel: 774 359 629.
 � Taneční a parkourový letní kemp 18.–24. 8. 2013. Děti 7–16 let. 
Kde: Blansko. Výuka streetdance, parkour, žíněnky inBalance. Tel: 
607 772 530, www.inBalance.cz
 � Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
 � Vyměním OB 3+1 v Líšni, pěkný, nájem včetně služeb 5 800 Kč + 
inkaso za OB 2+kk nebo 2+1. Doplatek nežádám. Tel. 777 271 226
 � 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
 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken 606469316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = sleva 250 Kč

Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Den vydání 10. 5. 2013 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vy-
hrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

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

www.kolinkova.webnode.cz

AkreditovAná prAcovníce
v sociálních službách

nabízí pro postižené seniory a děti péči
v domácím prostředí - pomoc s hygienou,
v domácnosti, obstarání nákupu, doprovod k lékaři,
na úřady, do školky, do školy

tel: 777 561 137
pecevdomacnosti@seznam.cz

Program Noci kostelů 2013
17.50–18.00 Buďte vítáni – zvonění zvonů na přivítání návštěvníků

18.00–18.45 Pozvání k bohoslužbě

19.00–19.45 Chválíme zpěvem – vystoupení rodinného sboru

20.00–20.45 Noemova archa – divadelní představení dětí a mládeže 
z farnosti

21.00–22.00 Lískovecká farnost se představuje – multimediální 
prezentace

21.00–22.00 Volání – večer chval s moderní křesťanskou písní–skupina 
Yandabanda spolu s chrámovým sborem ze Starého Lískovce

22.30–22.45 Kostel sv. Jana Nepomuckého se představuje – multi-
mediální prezentace

23.00–23.45 Hospodine, vyslyš mou modlitbu – hudebně modlitební 
pásmo

23.55–00.00 Pozvání k závěrečné modlitbě – 

Pohled do zákulisí – možnost prohlídky věže a kůru kostela

Občerstvení v Kavárně ve věži, čajovna a herna na faře, hlídání dětí

Hlavní farní aktivity

Po celou dobu Noci kostelů bude v rámci kostela prostor k setkání a se-
známení se s hlavními farními aktivitami (Junák, Orel, Klub maminek, 
Klub seniorů, Paracentrum Fénix, Živý Lískovec, společenství studentů).

Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2013: 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    18. 5. 

2013
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

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

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

Je určeno pro diváky, kteří se nechtějí vázat danými insce-
nacemi a pevnými termíny. Tato divadelní nabídka se skládá                  
ze šesti  kuponů na představení opery, baletu nebo činohry                
a je zároveň i vhodným dárkem. Sleva oproti  
nákupu vstupenek je až 33 %!

Dvořákova 11, Brno, 
tel.: 542 158 120, obchodni@ndbrno.cz

CENA předPLATNÉHO 
NA SEZONU 2013/2014:

NA ČINOHRU
1 500 Kč

NA OPERU 
A BALET 
2 100 Kč

 LIS106

prodej 
jablek
přímo od pěstitele
za nejlepší ceny v brně

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

  Martina Ševčíka 46 
  Brno-Starý Lískovec

Otevírací doba prodejny 
po–pá 8–17, so 8–12

Tel.: 547 222 333, 774 166 585
www.jablka.cz
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ASIJSKÝ KVĚTEN V AVIONU
Každý den OCHUTNÁVKY ZDARMA.

5.–31. 5.MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA ORCHIDEJÍ 

• ochutnávky asijských specialit, denně 14:00 – 19:00 
• ochutnávky čajů v čajovně Oxalis, denně 14:00 – 19:00
• výstava „Asie ve fi lmu“
• život ve Vietnamu ve 40 velkoplošných fotografi ích
•  18. – 19. 5. Asijské trhy, thajské masáže ZDARMA
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