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Ačkoli náš Starý Lískovec už de-
sítky let není malebnou vesnič-

kou v údolí Leskavy jihozápadně od 
Brna a těch, kteří si pamatují časy, 
kdy jižní svah nezdobily panelové 
domy, ale políčka a sady, již mnoho 
není, stále můžeme být hrdí, že ale-
spoň některé zvyky a tradice nám 

z těch dob zůstaly. Těžko už dnes 
asi někdo spočítá, kolikátý ročník 
starolískoveckých hodů letos pro-
běhl, ale dle historických fotografií 
a záznamů se bude jednat o číslo 
blížící se stovce. 

Mladé hody by měly být, a také 
doufám, že stále jsou, nejslav-

Slovy klasika bych řekl, 
že tento způsob léta, 

zdá se být poněkud ne-
šťastný. Velkou část naší 
krásné vlasti postihly 
povodně, a tak se ze 
sdělovacích prostřed-
ků dovídáme o utrpení 
a strádání druhých. V tuto chvíli 
jsme ti šťastnější, které tato pří-
rodní katastrofa nepostihla, ale 
k hlubokému zamyšlení nás tyto 
události jistě vybízí. 

V prvé řadě se nabízí otázka, jaký 
má vlastně smysl v životě člověka 
hromadění majetku a jeho násled-
né lpění na něm. Ve světle posled-
ních událostí bych řekl, že naprosto 
žádný. Nevíme nikdo z nás dne ani 
hodiny, kdy nás může postihnout 
něco podobného, co postihlo naše 
spoluobčany v Čechách. Na druhé 

Ze zápisníku místostarosty
straně jsou tyto události 
pro nás, kteří nemusíme 
řešit problémy s povod-
ní, příležitostí k prokázá-
ní jistého milosrdenství 
s postiženými. Forem 
pomoci je jistě mnoho. 
Proto si může každý vy-

brat ten způsob, který mu vyhovu-
je. Konkrétním způsobem pomoci 
postiženým oblastem se zabýva-
la na svém zasedání i naše Rada 
městské části a nyní se již připra-
vují konkrétní podmínky materiální 
pomoci vytipované obci postižené 
povodní. O konkrétních krocích vás 
budeme jistě informovat v někte-
rém z příštích čísel zpravodaje. Jen 
k výše uvedenému bych chtěl ještě 
podotknout staré známé přísloví, 
že kdo rychle dává, dvakrát dává. 

A nyní bych vás chtěl seznámit 

nějším obdobím pro každého 
Starolískovečáka. Měla by to být 
chvíle, kdy všichni zahodíme svoje 
starosti a spory a všichni se spolu 
sejdeme u vína, zpěvu a tanců. 

Ve Starém Lískovci hody probíhají 
v okolí svátku sv. Jana Nepomucké-
ho, který je patronem našeho kostela. 
Tohoto roku hodový víkend přišel na 
17.–19. května. Již tradičně hodům 
předcházela předhodová zábava, 
která se konala předchozí sobotu.

Tradiční hodové dění bylo zahá-
jeno zdobením a stavěním májky 
u sokolovny v pátek podvečer. 
Letos se starolískoveckým stár-
kům podařilo pouze pomocí lidské 
síly vztyčit strom, který po dlouhé 
době převyšoval okolní stromy. 

Naše májka tedy byla jakožto hlav-
ní symbol každých hodů dobře vidi-
telná z velké části Starého Lískovce. 

(Pokračování na str. 3)
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pouze v krátkosti o připravovaných 
akcích, které se uskuteční v následu-
jících dnech a měsících. Za několik 
málo dnů se rozběhnou stavební 
práce v MŠ na ulici Kosmonautů, 
kde dojde k  rozšíření o jednu třídu. 
Míst v mateřských školách je stále 
nedostatek, a proto jsme se rozhodli 
přistoupit k tomuto řešení. Od září 
letošního roku by tato třída měla 
být otevřena. Pevně věříme tomu, 
že se počasí již umoudří a veškeré 
práce budou probíhat podle schvá-
leného harmonogramu. 

Další stavební práce se připravují 
v bytových domech a budou se tý-
kat rekonstrukce balkónových kon-
strukcí na ulicích Kurská a Kyjevská. 
V plném proudu je i příprava výměn 
výtahů v bytových domech. Půjde-li 
vše podle plánu, měly by být zahá-
jeny práce na obou akcích v letoš-
ním roce. Ve fázi příprav je také akce 
s názvem „Rekonstrukce veřejného 

prostranství u Donu“. Tato akce by 
ale měla být realizována v první 
polovině příštího roku. Co se týká 
již tradičního tématu, kterým je ka-
nalizace ve staré zástavbě naší MČ, 
tak o této akci snad píši již naposled. 
A mám pro vás v této souvislosti 
pouze krátké sdělení a to, že v srp-
nu letošního roku budou veškeré 
práce dokončeny. Tolik v krátkosti 
o některých připravovaných akcích. 
O dalších snad někdy příště.

Závěrem mi dovolte, abych vám 
popřál nádherné a slunečné léto, 
všem školákům krásné prázdniny 
a všem těm, kteří se chystají na 
dovolenou, žádný mrak a co nej-
více slunečných dní. Ať každý z vás 
dokáže tyto dny maximálně vyu-
žít k odpočinku a načerpání nové 
síly do dalších dnů vašeho života. 
A buďte, prosím, na sebe opatrní.

Váš místostarosta 
Mgr. Jiří Dvořáček
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Městská část Brno-Starý Lískovec se rozhodla umožnit 
občanům ušetřit na ceně komodit elektrické energie 
a zemního plynu prostřednictvím elektronické aukce.

Možná jste si při procházce ko-
lem Centra volného času Linka 
na Kosmonautů všimli, že na za-
hradě roste plot. Ten ohraničuje 
staveniště, na kterém budou od 
července probíhat stavební práce 
i práce se dřevem, tyto práce jsou 
nutným základem pro budovanou 
přírodní zahradu. Znamená to, že 
se sice během léta omezí mož-
nost zahradu využívat, těšit nás ale 
může to, že výsledkem bude pří-

jemnější místo pro trávení volného 
času. Zbavíme se betonové plochy 
v horní části zahrady a přibydou 
příjemné výtvarné prvky ze dřeva, 
které zahradu oživí. Děkujeme za 
vaše pochopení a těšíme se, že 
se s vámi v přírodní zahradě brzo 
potkáme. Více informací o pro-
jektu najdete na adrese http://
liskoveckazahrada.webnode.cz.   

Za projektový tým 
Helena Továrková

Kolem Linky roste staveniště

Elektronická aukce je účinný 
nástroj pro porovnání aktuál-

ních cen dodavatelů a dosažení 
tak nejvýhodnější ceny v daném 
čase na trhu elektrické energie 
a zemního plynu. Elektronické 
aukci předchází sdružení po-
ptávky za více domácností. Díky 
sdružení poptávky a navýšení 
tak objemu spotřeby elektrické 
energie a zemního plynu, je tato 
sdružená poptávka mnohem za-
jímavější pro dodavatele, který je 
tak ochoten nabídnout výhodnější 
ceny, pokud tuto zakázku získá. 
V elektronické aukci se dodavatelé 
poperou o to, kdo nabídne nejnižší 
cenu. Veškeré podmínky elektro-
nické aukce jsou jasně definová-
ny a zadavatel a dodavatel jsou  
s těmito podmínkami předem 
seznámeni. Vítězný dodavatel 
připraví nové smlouvy a doručí je 
občanům, aby se mohli seznámit 
s jejich podmínkami a rozhodnout 
se, zda nové smlouvy uzavřou či 
nikoliv. Dodavatel se smlouvou 
zaručuje dodávat energie za cenu 
vysoutěženou v e-aukci. Smlouva 
se uzavírá na dva roky.

Občané, kteří se e-akce zúčastní, 

nic neriskují. Pouze vyplní formulář 
označený jako „POPTÁVKA“, kterou 
projevují zájem na vysoutěžení 
nejnižší možné ceny v komoditách 
elektrické energie a zemního ply-
nu. K této „POPTÁVCE“ doloží kopii 
smlouvy se současným dodava-
telem energií a roční vyúčtování.

Při tomto způsobu nákupu lze 
očekávat úspory v řádech 15–30 
procent.

Jako příklad mohu uvést ne-
daleké Židlochovice, kde tamní 
občané díky elektronické aukci 
na zemní plyn ušetřili 26,3 %, tedy 
1 650 000,- Kč a nyní již je orga-
nizována e-aukce na elektrickou 
energii. 

Zájemci o účast v elektronické 
aukci se mohou dostavit do budo-
vy Úřadu městské části města Brna 
Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9, 
Brno, od 17. 6. do 3. 7. 2013, a to  
vždy v pondělí a středu od 14.00 
do 18.00 hod.

Vezměte si s sebou roční vy-
účtování a platnou smlouvu se 
současným dodavatelem energií. 

Více informací také na 
www.aukce-energie.cz

 
 

Přes den na táboře, večer doma! 

PPPPříměstskříměstskříměstskříměstskéééé tábor tábor tábor táboryyyy    2013201320132013    

    
 

 
Vzhledem k tomu, že tyto příměstské tábory jsou organizovány formou 

celodenních výletů a není možné zajistit teplý oběd, děti si vždy přinesou 
jídlo na celý den s sebou. Program bude přizpůsoben počasí.  

Zvěřinec 3Zvěřinec 3Zvěřinec 3Zvěřinec 3            22.22.22.22.----26. července26. července26. července26. července,,,,        

ZvěřiZvěřiZvěřiZvěřinec 4nec 4nec 4nec 4 5.5.5.5.––––9. srpna9. srpna9. srpna9. srpna     
Pro děti 7 - 11 let, příměstský tábor pro všechny nadšené milovníky zvířat. 
Děti čeká cestování za zvířaty v blízkém i vzdáleném okolí Brna. Každý 
den od 9.00 do 16. 00, děti je možné přivést od 8.00. 
Cena: 1000 Kč (vstupné, doprava, materiál) 
Informace a přihlášky: kisa@luzanky.cz    tel.739 214 557   

Cesta do AfrikyCesta do AfrikyCesta do AfrikyCesta do Afriky    26. 26. 26. 26. ---- 30. srpna 2013 30. srpna 2013 30. srpna 2013 30. srpna 2013    
Příměstský tábor pro děti od 7 do 15 let, nové zážitky, nová místa, hry a 
kamarádi. Celotáborová hra plná dobrodružství, která vás mohou potkat 
jen v Africe. Vždy od 9.00 do 16. 00, děti je možné přivést od 8.00 
Každý den výlet do okolí Brna. 
Cena: 1000 Kč (doprava, vstupné, materiál) 
Informace a přihlášky: sitarcikova@luzanky.cz   tel.739 211 200  

elektřiny a plynu pro občany

Úspora za platby

Zastupitelstvo proběhne 26. června
Další jednání zastupitelstva Starého Lískovce se 

koná 26. června 2013 od 17 hodin v prostorách 

Hasičské zbrojnice na ul. Točná.
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Přípravková soutěž Sboru dobrovolných hasičů

Jako každoročně, tak i letos se naše škola zúčastnila 
v měsíci květnu velkého množství sportovních akcí 
a soutěží. Žáci naší školy předváděli velmi dobré vý-
kony. Nejprve to byl COCA COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 
v kopané žáků 2. stupně, který začal již na podzim 
tohoto školního roku a pro naši školu vyvrcholil na 
začátku května.

Sportovní květen na ZŠ Bosonožská Starolískovecké
Mladé hody

Dne 8. května 2013 se na 
Vícegeneračním hřišti  Bo-
sonožská konala „Příprav-
ková soutěž“, pořádaná 
sborem dobrovolných 
hasičů Starý Lískovec – 
Sport

Děti zde překonávaly překážko-
vou dráhu na 60 m s překáž-

kami . Nad touto soutěží  převzal 
záštitu pan starosta Vladan Krás-
ný a bar Pepino. Zúčastnilo se jí 
30 dětí ve 4 kategoriích. Nejmladší 
účastnici bylo 18 měsíců. Velice 
nás potěšil zájem dětí – nehasičů, 

které si trať vyzkoušely poprvé. 
Chtěla bych poděkovat všem, kte-
ří se zúčastnili, všechny děti byly 
šikovné. 

Poděkování patří  panu staros-
tovi , Městské části Brno-Starý Lís-
kovec, baru Pepino, pojišťovnám 
Kooperativa a Revírní bratrské za 
poskytnutí odměn pro děti. 

Za podporu činnosti sboru patří 
velké poděkování úřadu Městské 
části Brno-Starý Lískovec a Statu-
tárnímu městu Brnu.

Těšíme se na všechny opět příští 
rok.

Aranka Nováková
Vedoucí mládeže

Chlapci postoupili přes ZŠ 
LABSKÁ (0:0) a ZŠ ELIŠKY 

PŘEMYSLOVNY (4:2) z kvalifikace 
do 1. kola.

Vítězství nad CMCZŠ LERCHO-
VA (2:1) a ZŠ HEYROVSKÉHO (3:0) 
znamenala postup do regionál-
ního kola, které se konalo v Mi-
roslavi. Odehráli jsme tři kvalitní 
utkání – ZŠ MORAVSKÉ BUDĚJO-
VICE (5:1), ZŠ MIROSLAV (0:0) a ZŠ 
PROSIMĚŘICE (0:2). První porážka 
v soutěži znamenala konec naší 
účasti v soutěži, ale už postup do 
regionálního kola je mimořádným 
úspěchem. Školu reprezentovali: 
Lukáš Buček, Michal Fretzer, Petr 
Haiser, Michel Franc, René Tomáš, 
David Kratochvil z 9. A, Karel Vy-
bíhal z 9. D, David Fialka, Nicolas 
Duchoň z 8. A, Josef Říčař, Patrik 
Badin, Michal Valter z 8. D, David 
Štrajt, Petr Ševčík, Milan Carda ze 
7. A, Viktor Tomáš, Martin Janda 
ze 7. D.

Dále jsme se zúčastnili atletic-
kých soutěží ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 
a O POHÁR ROZHLASU, kde nás 
reprezentovali nejen chlapci, ale 
i dívky, u kterých však přes mno-
hé osobní rekordy bylo nejlep-
ším umístěním 4. místo starších 

žákyň v obvodním kole soutěže 
O POHÁR ROZHLASU. Chlapci byli 
úspěšnější. 

Mladší žáci se v soutěži O PO-
HÁR ROZHLASU po postupu 
z 1. místa z obvodního kola 
umístili na celkovém 7. místě 
v městském finále a v ATLETICKÉM 
ČTYŘBOJI byli na 4. místě ze všech 
brněnských škol (reprezentace 
mladších žáků v atletice – Lukáš 
Chaloupka, David Štrajt, Martin 

Hlavačka, Damian Šimeček, To-
máš Hanuš, Milan Carda ze 7. A, 
Martin Janda, Viktor Tomáš ze 7. D, 
Vladimír Štěpánek ze 6. A a David 
Dostál ze 6. D).

Starší žáci nám udělali ještě větší 
radost, když se v obou soutěžích 
umístili na 2. místě v konkurenci 
všech brněnských škol. Vždy jsme 
nestačili jen na ZŠ Laštůvkova. 

Při těchto vynikajících úspěších 
naši školu reprezentovali Michal 
Fretzer a Petr Haiser z 9. A, Aleš 
Prát a Marek Palas z 9. D, Patrik 
Benhart a Jakub Mánek z 8. A, Jo-
sef Říčař a Patrik Badin z 8. D.

Všem žákům a žákyním děku-
jeme za úspěšnou reprezentaci 
školy.

Mgr. Roman Sýkora
ZŠ Bosonožská

Starší žáci s pohárem za 2. místo v soutěži O POHÁR ROZHLASU. Patrik Badin, 
Marek Palas, Patrik Benhart, Jakub Mánek, Josef Říčař, Aleš Prát, Michal Fretzer 
a Petr Haiser

(Dokončení ze str. 1)
Bohužel však počasí jí moc ne-

přálo. Silné větry a deště, ačkoli 
májka byla zajištěna, vedly některé 
naše spoluobčany k opakovaným 
stížnostem a žádostem o předčas-
né pokácení. 

Hlavním hodovým dnem je so-
bota. Vše začalo tradičním zvaním 
na hody. To nejdůležitější, hodový 
průvod, zahájený požehnáním vína 
v našem kostele, proběhl za pro ten-
to rok vyjímečně krásného sluneč-
ného počasí a za slušné účasti jak 
krojovaných, tak i přihlížejících. Le-
tos krojovanou chasu tvořilo nako-
nec pouze osmnáct párů. Pozitivní 
však bylo, že naše řady rozšířily nové 
tváře a že zde tedy stále budou dal-
ší, kteří budou dělat Starý Lískovec 
Starým Lískovcem. Hodové veselí 
bylo zakončeno nedělní zábavou, 
kde kromě stárků vystoupila i naše 
starolískovecká mládež. 

Letošní hody přinesly i několik 
změn. Započalo se na přípravě 
pánských krojů, dokonce některé 
již v průběhu hodových akcí bylo 
vidět. Věříme, že kroje, které bu-
dou regionálně odpovídat, pak 
budeme všichni moci spatřit na 
Starolískoveckém vinobraní, které 
proběhne první sobotu v říjnu.

Nakonec už zbývá pozvat všech-
ny mladé a svobodné, kteří mají 
cit pro tradice, dobré víno a rádi 
zpívají a tančí, aby přišli mezi nás.

Jan Turčínek
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Žáci ZŠ Bosonožská si již 
tradičně připomněli Den 
Země. 

Poslední dubnový den proběh-
lo školní vyučování činnostní 

formou. Vše bylo pečlivě připrave-
no. Velké poděkování za pečlivou 
a hlavně náročnou přípravu patří 
paní učitelce Kláře Bořutové. Vel-
mi pěkně prezentovaly kolektivy 
tříd i své představy na téma „Země 
živá – Země mrtvá“. Mnohé z akti-
vit žáků byly bodovány, a tak měl 

Den Země na Bosonožské i své 
vítěze: na prvním stupni vyhrála 
plný tác kremrolí třída 3. D a na 
druhém stupni třída 7. D. Výukové 
činnosti zaujaly také naše před-
školáčky z MŠ Bosonožská. Ti se 
přišli na oslavu Dne Země v rámci 
společného projektu „Na skok do 
školy“ nejen podívat, ale připojili 
se k třeťáčkům a úkoly plnili spo-
lečně nebo s jejich dopomocí. 

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

I v tomto školním roce navrhli 
program pro netradiční vyučo-

vání na Den dětí členové školního 
parlamentu. 

Na jejich společném setkání 
padlo několik návrhů, jak strávit 
tento den, ale vyhrála Škola naru-
by – tedy vyučování, ve kterém si 
někteří žáci vyměnili role se svými 
kantory.

Na pátek 31. května si všichni 
„noví učitelé“ připravovali vyu-
čování a své nápady konzultovali 
s vyučujícími jednotlivých před-
mětů. Role se velmi vzorně zhostili 
překvapivě i mladší žáci. Dokonce 
i v druhé třídě řešil „pan učitel“ se 
svými „žáky“ matematické příkla-
dy, jiný „pan učitel“ v druhé hodině 
poutavě vyprávěl o ptakopyskovi 
a své znalosti zoologie doplňoval 
obrázky. V další hodině měl tvořivý 
„pan učitel“ připraveny lístečky 
s žertovnými otázkami a odpo-
věďmi, se kterými pracovali „žáčci“ 
ve třídě na koberci. Při zběžném 
pohledu do šera chodeb školy bylo 
také možno vidět copatou „holku“ 
s červeným baťohem na zádech, 

Škola naruby
na Bosonožském běhu

Tradiční účast mladších žáků

Dne 26. 4. 2013 se žáci naší školy tradičně zúčastnili 7. ročníku Bosonož-
ského běhu. V soutěži nám přálo nejen počasí, ale především štěstí. 

Už při běhu prvňáčků doběhl do cíle Vláďa Coufal jako první, z děvčat 
si doběhla pro stříbrnou medaili jeho spolužačka Šárka Zůbková. Ze 
čtvrtých i pátých ročníků žáci běželi také hodně rychle: na třetím místě 
se umístila Lucka Haklová, žákyně 4. ročníku. Na závěr jsme se všichni 
radovali s Milanem Kratochvílem, který získal v běhu žáků 5. ročníku 
druhé místo. 

Šárka Kubíčková, ZŠ Bosonožská 9

Malí, velcí i předškoláci, aneb společný Den země

která ustavičně přicházela pozdě 
do třídy! Až dodatečně si každý 
z nás uvědomil, že ji obvykle vídá 
spíš v ředitelně naší školy.

Skutečně! Tento den si užili 
všichni a v závěrečné třídnické 
hodině si sdělovali své dojmy 
a zhodnotili, jak je mnohdy těžké 
stát za katedrou a udržet zájem 
a pozornost ostatních, anebo že 
není jen tak jednoduché spořá-
daně trávit vyučovací hodinu ve 
školní lavici. 

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská
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  Zpívání na ZŠ Labská

Dne 3. 4. proběhlo na naší škole 
školní kolo Starolískovecké 

superstar, kde odborná porota 
v čele s panem starostou Vlada-
nem Krásným vybrala 12 zpěváků, 
kteří postoupili do druhého kola.

Tito vybraní žáci dostali za úkol 
připravit si dvě písničky. Jednu 
s demo podkladem, druhou lido-
vou. Byl to boj, ale nakonec porota 
vybrala 6 zástupců naší školy, kteří 
budou bojovat o vítězství na pě-
vecké soutěži Starolískovecká su-
perstar, která se koná na naší škole 
dne 20.6. a naši žáci zde budou 
soutěžit s žáky ZŠ Bosonožská, ZŠ 
El. Přemyslovny. Držme jim palce.

Jsou to: Adéla Nováková – 2.A, 
Leona Skácelová – 4.A, Markéta 
Sedláčková – 5.B, Klára Bárová – 
7.A, Eliška Gráblová – 8.A, Kateřina 
Hájková – 9.B.

Dne 26.4. proběhlo ve ŠD nomi-
nační kolo žáků prvního stupně ve 
zpěvu moderní písničky za dopro-
vodu demo nahrávky. Přihlásilo se 
celkem 14 dětí, které posuzovala 
porota, složená z žákyň II.stupně, 
paní Spěvákové a paní Horáčkové.
Své zúčastněné a soutěžící spolu-

žáky přišli podpořit jejich spolužá-
ci z jednotlivých tříd.

Finálové kolo se konalo v tělo-
cvičně školy za plné podpory celé-
ho prvního stupně. A jak rozhodla 
porota a kdo se stal Superstar Lab-
ské na I. stupni?

3.místo: Jakub Černý – 1.B
2.místo: Sabina Trojanová – 1.A
1.místo: Adéla Nováková – 2.A

Druhá část projektu

Žáci druhého stupně se  zapojili 
do druhé části hudebního pro-

jektu „Hymna třídy“ (pokračování 
po projektu Vlajka třídy). Každá 
třída si vybrala hudební podklad, 
ať podklad moderní nebo lidový 
a vytvořila, složila si text vlastní 
hymny z prostředí školy, třídy. 
Hudební podklady byly různé, od 
lidové písničky To ta Helpa až po 
píseň Lucky Vondráčkové – Vítr, 
J. Nohavica – Kometa, píseň- My 
jsme žáci aj. Žáci se do projektu 
zapojili velice aktivně a při pre-
zentaci, která se konala 30.5. v tě-
locvičně za účasti prvního stupně, 
předvedli výborný výkon. Některé 
třídy si vytvořily vlastní choreogra-
fii s převlečením.

Po ukončení prezentace opět 
proběhlo hlasování spolužáků I. 
stupně a zástupců jednotlivých 
tříd II.stupně.

Výsledky:  1. místo: třída 7.B
                   2.místo: třída 6.B
                   3.místo: třída 9.A
Odměnou byl opět dort, sladká 

odměna a bonboniéra. Žáci, kteří 
se umístili na prvním místě, budou 
mít možnost si natočit vlastní CD.

Ukázky budou možné k posle-
chu na webových stránkách školy.

Mgr. Kamila Horáčková

Stěhování radnice
Upozorňujeme občany Starého Lískovce, že v letních měsících 
bude realizováno stěhování radnice do nových prostor na ul. 
Oderská 4. Přesný termín stěhování bude uveden na webo-
vých stránkách ÚMČ a na vývěsce úřadu, objeví se i v tisku. 

Odbor správy budov a bytů zůstane na ul. Kurská.  
Stejně tak zůstanou nezměněny i e-mailové a telefonní kontakty. 

V prostorách nové radnice budou realizovány i tradiční a zavedené 
akce, jako je například Vítání občánků.

Družstva 3. až 5. ročníků se zúčastnila turnaje v korfbalu, který se 
konal na ZŠ Laštůvkova během měsíce dubna. Naše družstva se 

utkala v boji s ostatními zástupci brněnských škol. Jako první proběhl 
turnaj 5. ročníků, ve kterém se nám podařilo vybojovat 2. místo. Současně 
jsme získali titul „Nejlepší střelkyně turnaje“, kterou byla Adéla Maděrová 
z 5.B třídy. Čtvrťáci se bili jako tygři, dostali během turnaje pouhý jeden 
koš. Bohužel ten rozhodl o 2. místě. Je to veliký úspěch pro naši školu, 
protože tuto novou míčovou hru hrajeme teprve od druhého pololetí 
tohoto školního roku. Věříme, že příští turnaj nám přinese vítězství.

Mgr. Ilona Fridrichová Jelínková, ZŠ Bosonožská

Co potřebujeme:
– barevný papír, lepidlo, nůžky,  
řezák, silonové nitě

Nejprve si na kopírce zvětšíme 
a okopírujeme slony na barevné 
papíry.

Slony a ucho vystřihneme. Ře-
zákem prořízneme otvor pro uši 
a vystřihneme oči. Ucho prostrčí-
me proříznutými otvory u obou 
slonů a tím je spojíme. Na hřbetě, 
celém ocásku a konci chobotu slo-
ny slepíme. Na vyznačeném bodě, 
na hřbetu slona, protáhneme  silo-
novou nit a slona zavěsíme třeba 
nad dětskou postýlku.

Šikovné ruce
Sloni nad postýlku

Na Bosonožské hrajeme korfbal...
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Páťáci ze ZŠ Labská ve Vídni
Ve čtvrtek 11. dubna se naši žáci pátých tříd vydali 
na jednodenní poznávací zájezd do hlavního města 
Rakouska. Tento výlet za památkami proběhl v rámci 
vlastivědného učiva o Evropě a žáci se na něj museli 
dobře připravit –  informací získávali prací s mapou, 
z internetu i plněním úkolů na interaktivní tabuli.

Prvním překvapením po pří-
jezdu k našim sousedům bylo 

přímo ukázkové slunečné a tep-
lé počasí, první v tomto roce. Na 
trávnících se všude usmívaly sed-
mikrásky a tamější „domorodci“ 
se mezi nimi procházeli dokon-
ce i bosky. I proto byla úvodní 
procházka  v zahradách zámku 
Schönbrunn velmi příjemná. Na 
prohlídku  honosných místností 
dostal každý z našich návštěvníků 
audioprůvodce s českým překla-
dem, kterého děti okamžitě nazva-
ly „kouzelným sluchátkem“. Pro nás 
učitele byl ale zřejmě kouzelnější 
než sám výklad pohled na padesát 
naprosto tichých a soustředěných 
žáků s „mobilem“ u ucha, jak za-
níceně poslouchají  a sledují vše 
kolem.

Další část dne jsme pak strávili 
v centru města, kde jsme nahlédli 
do slavného Štěpánského dómu 
a „zkontrolovali“ výběr a kvalitu 
nejrůznějšího zboží v přilehlých 
obchůdcích. Příští zastávkou byla 
Kapucínská hrobka, kde žáky 
nejvíce zaujalo místo posledního 
odpočinku Marie Terezie a Josefa 
II. Kontrast honosného sarkofágu 
rodičů a prosté rakve jejich syna 
byl nepřehlédnutelný…

Pokud si  někdo z účastníků 
zájezdu myslel, že už ho nic další-

ho nepřekvapí, velice se mýlil. Při 
návštěvě klenotnice v prostorách 
Hofburgu se všem doslova tajil 
dech. Mnozí zcela jistě doposud 
neviděli tolik zlaté nádhery na-
jednou nejen na klenotech, ale 
i na nejrůznějších součástech 
historických slavnostních oděvů. 
Na závěr zážitky nabitého výletu 
si děti prohlédly ještě různé ex-
pozice v přírodovědném muzeu. 
Největší atrakcí mezi všemi expo-
náty živé i neživé přírody byl pro 
děti bezesporu hýbající se a řvoucí 
dinosaurus.

K večeru jsme všichni řádně 
znaveni, ale plni krásných do-
jmů, s povděkem přijali své místo 
v dvoupatrovém autobusu, který 
nás bezpečně odvezl zpět domů. 
Všechny zážitky a získané infor-
mace žáci v následujících dnech 
zpracovávali na pracovních listech, 
na počítačích i ve výtvarné podo-
bě ve formě projektu. 

Jednodenní návštěva našich 
sousedů se velmi vydařila a přines-
la žákům nejen nové vědomosti 
a zkušenosti získané na „vlastní 
kůži“, ale také možnost prezento-
vat každý sám sebe jako slušně se 
chovajícího turistu. A to se všem 
podařilo opravdu na jedničku.

Mgr. Kateřina Ježová

Úspěchy na ZŠ Labské

 na Mateřské škole Labská 7

Zdravotní a pohybové aktivity

V  Nateřské škole Labská 7 
zůstává i nadále prioritou 
orientace na sport, zdravý 
životní styl a tělovýchov-
né a pohybové aktivity

Kromě cvičení v mateřské škole, 
sportování na zahradě a odpo-

ledních aktivitách, navštěvovali 
během tohoto školního roku nej-
starší děti každý týden tělocvičnu 
nebo hřiště základní školy Labská. 

Děti se tak mohly přirozeně se-
známit s prostředím školy, kam 
některé budou jako prvňáčci 
chodit. Touto cestou bychom rádi 
poděkovali vedení ZŠ LABSKÁ, kte-
ré nám umožnilo využívat svoje 
sportoviště. Jako každý rok se naše 
MŠ zúčastnila olympiády pro před-
školní děti v Brně – Slatině, kde 
jsme získali nejen medaile za jed-
notlivé disciplíny (běh, hod a skok), 
ale i pohár za 1. místo jako nejlepší 
družstvo. Dále jsme se zúčastnili 
sportovního dopoledne „Duháček“ 
v Brně-Bystrci, kde se děti umístili 
na 2.místě. Naše sportovní akce 
by ale nebyly kompletní bez tra-
diční olympiády pro předškoláky 
na zahradě naší školy. Počasí nám 

nakonec přálo a tak jsme předali 
18 medailí za potlesku kamarádů 
ze školky. Tyto sportovní úspěchy 
nás přesvědčují o správnosti za-
měření naší mateřské školy. Tím 
ale aktivity na podporu zdravého 
životního stylu nekončí. Od roku 
2013 jsme začali spolupracovat 
s oční klinikou Prima Vizus, která 
provedla přihlášeným dětem pre-
ventivní vyšetření zraku a  s pro-
jektem ,,Zdravá záda“ pracujeme 
v naší mateřské škole již řadu let. 
Aktivní používání gymnastických 
míčů jsme dosud uskutečňovali 
pouze ve školce bez garance léka-
ře. Od příštího roku však můžeme 
nabídnout garanci projektu pri-
mářem rehabilitačního oddělení 
Fakultní dětské nemocnice v Brně 
panem MUDr. Radkem Braunerem, 
který při návštěvách naší mateřské 
školy v rámci prevence vyšetří dě-
tem páteř a v případě problému 
nabídne rodičům spolupráci k ře-
šení problému. Tak to jenom krátce 
k některým aktivitám v naší školce 
a o jiných zase někdy příště.

 Přejeme všem hodně pohody 
do letních dnů.

Kolektiv MŠ LABSKÁ

V tomto školním roce se naši žáci již tradičně zapojili do mnoha soutěží 
s velmi rozličným zaměřením. Díky projektu anglického jazyka na naší 

škole byla opět vyhlášena „Čtenářská soutěž v anglickém jazyce“ pro žáky 
2. stupně. Cílem je přečíst několik anglicky psaných knih a absolvovat 
test zaměřený na porozumění  četby.

Nejlépe se umístila Klára Bárová, na 2. místě byl David Vyhlídal a na 
3. místě Jan Roller. Nejlepší žáci byli oceněni hodnotnými cenami od 
sponzorů. Z výkonného tabletu, počítačových a deskových her měli 
velkou radost.

Další soutěže probíhaly mezi žáky mnoha brněnských škol a zde je 
umístění našich žáků.

Englisch Jungle
V soutěži anglického jazyka pro žáky 1. stupně v konkurenci 20 br-

něnských škol: 
4. místo Denis Fialka
5. místo Veronika Vltavská
Pythagoriáda – matematická soutěž žáků brněnských škol 5. ročníku 
3. místo Jiří Hovorka
Krajský přebor v šachu žáků 1. stupně
3. místo  Vít Pařízek
Městské kolo recitační soutěže
Cena diváka – Mia Borecká
Školní družina získala 1.místo ve výtvarné soutěži „Barevný svět“, kte-

rou každoročně pořádá ZŠ Elišky Přemyslovny. Máme radost z úspěchů 
našich žáků a přejeme hodně štěstí a chuť do dalších klání.
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Jaro v MŠ Labská

Jaro v MŠ Labská bylo spojeno 
s velkými změnami. První z nich 

byla stavba nového oplocení, za 
jehož realizaci děkujeme zastupi-
telstvu MČ Brno-Starý Lískovec, 
za montáž patří velké poděkování 
firmě A+J PLOTY Juráček, která 
také věnovala nové hračky do 
našich tříd.

Na konci dubna se naše zahrada 
začala oblékat do nového kabátu. 
Poděkování patří rodičům, kteří 
nám pomohli při jarní brigádě 
s úklidem zahrady a s realizací 
nových environmentálních prv-
ků jako je například bylinková za-
hrádka, cestička smyslů, výzkum-
ná loučka.  Díky finanční podpoře 
z Nadačního fondu Veronica jsme 
mohli obohatit zahradu o tyto prv-

ky, které pomáhají dětem vnímat 
přírodu všemi smysly. Děti tak bu-
dou mít možnost se i uprostřed 

města dostat blíže přírodě, pozo-
rovat ji a pomocí zážitku získávat 
nové zkušenosti a vědomosti. 

Další přírodní prvek ,,vrbičkový 
tunel“ máme v plánu zbudovat 
na podzim. Za pomoc při realiza-
ci a zvelebení naší zahrady ještě 
jednou děkujeme všem, kteří se 
na změnách jakýmkoliv způsobem 
podíleli a pomohli nám přiblížit se 
k tzv. přírodním zahradám.

Prvky ekologické a environ-
mentální výchovy začleňujeme 
do vzdělávací nabídky i dalšími 
způsoby. Třetí třída chová pakobyl-
ky, o afrických šnecích nám přišla 
popovídat jejich chovatelka. Ve 
všech třídách naleznete koutky 
přírody, kde děláme různé pokusy, 
pěstujeme rostlinky, včetně byli-
nek, kterými si zdobíme svačinku.

Kolektiv zaměstnanců 
MŠ Labská

Trenér světových rekordmanů 
vede děti na Labské

Prospěšná praxe studentek 
a studentů Hotelové školy

Je to už pětadvacet let, kdy zača-
ly na Základní škole na Labské 

kurzy plavání pro děti. Téměř dva-
cet let byla jejich organizátorem 
brněnská Kometa. Když skončila, 
zdálo se, že tím kurzy na Labské 
definitivně skončí. Přišla jsem 
na Labskou v roce 1999 a konec 
plavání pro děti mě dost mrzel. 
Práce s dětmi mě bavila. K mému 
překvapení se po roční přestávce 
na Labské objevil jiný brněnský 
oddíl – Univerzita. Věděla jsem, 
že takový oddíl existuje, ale vů-
bec jsem si nemyslela, že se bude 
věnovat malým dětem. Potěšili 
mě, když přijali moji nabídku na 
spolupráci.  

Jméno Jiří Povolný mně neříkalo 
nic. Moc řečí nenadělal, ale bylo 
jasné, že o plavání leccos ví. Zpo-
čátku drtivá většina dětí neuměla 
plavat buď vůbec nebo velmi špat-
ně. Plavalo se na šířku a všichni 
cvičitelé byli ve vodě. Postupně se 
ale děti zlepšovaly a ve vodě dnes 
zůstává pouze cvičitel začátečníků. 
Jiřímu nějak přirozeně připadlo 
družstvo těch nejlepších. To, že 
během své více než čtyřicetileté 
praxe u vody trénoval tři světové 
rekordmany, jsem se dozvěděla až 
někdy počátkem tohoto roku. „Ne, 
nevidím na tom nic degradujícího, 
pokud to člověka baví,“ odpověděl 
na otázku, která se sama nabízela. 

Vedení Hotelové školy Brno, Bo-
sonožská 9 každoročně umož-

ňuje svým studentkám a studen-
tům praxi v zahraničních školách 
podobného zaměření. Letos byly 
vybrány Kateřina Pokorná a Zdeň-
ka Zimová, přidali se k nim i chlap-
ci Nick Dukát a Václav Borský, kteří 
spolu s pedagogickým dozorem 
a objemnými zavazadly odces-
tovali do města Bad Hofgastein 
v rakouských Alpách ve spolkové 
zemi Salzburg. Tou školou je vyšší 
odborná škola se zaměřením na 
turismus a hotelnictví, zároveň 
se zde vzdělávají a tvrdě trénují 
nadějní mladí rakouští lyžaři.  Škola 
je významně finančně i společen-
sky podporována hospodářskou 
komorou spolkové země Salzburg. 
Její kvalita je o to vyšší, že úzce 
spolupracuje s nejlepším míst-
ním hotelem – pětihvězdičkovým 

Když vysvětloval, že vychází z toho, 
že každý se chce naučit dobře 
plavat, jen to některým jde méně 
a jiným více, uvědomila jsem si, že 
jsem si nikdy nevšimla, že by třeba 
jenom zvýšil hlas. Trpělivě se snaží 
vysvětlit něco, co vysvětloval před 
tím už několikrát. A jestli mu něco 
vadí. „Asi nejspíš rodiče, kteří se 
chtějí svým dětem omluvit za to, 
že na ně nemají čas, řadou krouž-
ků. Ti pak chodí v pondělí do zpě-
vu, v úterý do plavání, ve středu do 
angličtiny, ve čtvrtek do florbalu 
a v pátek do kreslení. Je lepší, když 
alespoň jednu věc dělají pořád-
ně,“ říká Jiří Povolný. Ten současně 
doufá, že ekonomická situace, díky 
níž ubývá rodičů, schopných platit 
jinak docela přijatelné příspěvky, 
nedonutí i Univerzitu jednou na 
Labské skončit. 

Věra Zaoralová 

Grand Park Hotelem. Tím se žádná 
jiná obdobná škola v Rakousku 
nemůže pochlubit. 

Děvčata i chlapci pracovali v ser-
visu i v kuchyních pod vedením 
špičkových rakouských odborníků, 
kteří se jim opravdu pečlivě a trpě-
livě věnovali. Díky tomu rozšířili své 
znalosti a dovednosti. Ke vzdělání 
v oblasti hotelnictví a gastrono-
mie samozřejmě patří také poznání 
prostředí i přírodních krás a rarit, 
o něž v rakouských Alpách není 
nouze (jedinečné termální open 
air lázně, vodopády, vysokohorské 
prostředí, lyžařský sportovní kom-
plex). Spojené obce a města Bad 
Hofgastein, Bad Gastein a Dorf-
gastein jsou zasazeny v hlubokém 
Gasteinském údolí, jímž procházela 
historie. V městech samých pobý-
vali evropští monarchové a stát-
níci (např. císař František Josef I.,  
německý císař Vilém I., císařovna 
Sisi – ta zde dokonce napsala čtyři 
básně, kancléř Otto von Bismarck) 
a nespočet rakouských a němec-
kých básníků a spisovatelů. 

Studenti zde tedy mohli načer-
pat mnohé podněty a poučení. Na 
závěr připomeňme, že tyto poby-
ty jsou možné jen díky skutečně 
velkému úsilí vedení školy, které 
zajišťuje nejen dobrého partnera 
v cizině, ale hlavně financování.

Mgr. Helena Marešová
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Gourmet

Žádný dezert není tak mno-
hotvárný a tak jednoduchý jako 
crumble. Tenhle anglosaský záku-
sek se prakticky nedá zkazit a zá-
roveň jej lze obměňovat podle se-
zony i podle momentálních chutí.

Ingredience pro 4 osoby: 
300 g třešní 
50 třtinového cukru 
2 lžíce hladké mouky 
100 g másla 
100 g polohrubé mouky 
100 g cukru krupice 
1/2 citronu 
1/2 panáku slivovice 
1/4 litru šlehačky 
sůl

Třešně vypeckujeme, zakápne-
me trochou citronové šťávy a sli-
vovicí. Necháme dvacet minut 
marinovat v chladu.

Citron důkladně omyjeme, 
osušíme a potom z poloviny plo-
du ostrouháme kůru. Smícháme 
s polohrubou moukou a cukrem 
krupicí. Potom přidáme máslo a ze 
všeho vypracujeme drobenku. Jak-
mile je hotová, dáme ji do chlad-
ničky alespoň na čtvrt hodiny.

Troubu předehřejeme na 180 °C.
Čtyři menší zapékací formič-

ky vymažeme máslem. Třtinový 
cukr smícháme s hladkou moukou 
a prosypeme směsí vypeckované 
marinované třešně. 

Ovocnou vrstvu rovnoměrně 
rozprostřeme na dno vymazaných 
formiček a bohatě zasypeme dro-
benkou.

Ve vyhřáté troubě pečeme 
35–40 minut, dokud drobenka 
nezezlátne. 

Servírujeme s čerstvě našleha-
nou smetanou.

Táňa Absolínová

Třešňový crumbleO odpad občana se Brno 
postará.

Pro každého občana starost 
o odpad končí u popelnice, či 
kontejneru nebo na sběrném 
středisku odpadů. Však se o něj 
někdo postará. A kdo to je? Zákon 
ukládá obci či městu postarat se 
o odpad, který vyprodukují obča-
né na jejich území. A město si pak 
musí s tímto úkolem poradit. Jak je 
to v Brně a co vše se pod staráním 
se o odpad skrývá?

Město musí nastavit systém 
a pravidla, jaký odpad a kam 
mají občané odkládat. Základ-
ním pravidlem je obecně závaz-
ná vyhláška č.1/2013 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího 
na území statutárního města Brna.

Město musí zajistit, aby tento 
systém fungoval. Základem sys-
tému jsou: 

– svoz směsného komunálního 
odpadu z popelnic

– svoz materiálově využitelných 
složek komunálního odpadu

– sběrná střediska odpadů
Úkolem města je zajištění přista-

vení nádob – popelnic a kontejne-
rů nákupem či jejich pronájmem, 
zajištění pravidelného svozu od-
padu, jeho využití nebo odstra-
nění, prodej tříděného odpadu 
k materiálovému využití a veškerá 
zákonná evidence toku odpadů. 
Nedílnou součástí systému je i li-
kvidace černých skládek.

Svoz směsného 
komunálního odpadu

Směsný odpad je složka komu-
nálního odpadu, která vzniká po 
vytřídění využitelných složek, ne-
bezpečných složek a objemného 
odpadu. Město zajišťuje nákup 
či pronájem nádob – popelnic či 
kontejnerů o objemu 60–1 100 
litrů a jejich přistavení k  domům. 
Na území Brna jich bylo ke kon-
ci roku 2012 rozmístěno 54 147. 
Úkolem města je rovněž zajistit 
pravidelný svoz směsného komu-
nálního odpadu prostřednictvím 
firmy provádějící svoz odpadu 
jednou až třikrát týdně v závislos-

Odpadové okénko 
nerům zkrátila, město postupně 
zahušťuje jejich síť. 

Sběrná střediska 
odpadů

V Brně je v provozu 39 sběr-
ných středisek odpadů. Občané 
zde mohou odložit objemné ko-
munální odpady, tedy odpady, 
které vzhledem ke své velikosti 
nelze odložit do popelnic a ne-
mají nebezpečné vlastnosti. Jedná 
se o koberce, nábytek, matrace 
a podobně. Dále se zde sbírají ma-
teriálově využitelné odpady jako 
sklo, PET lahve, nápojové kartony, 
hliníkové obaly od nápojů, papír, 
pěnový polystyren, kovové od-
pady, drobný hliník (např. víčka 
od jogurtů) a odpady ze zeleně. 
Sběr odpadů ze zeleně byl zahá-
jen v roce 2007 a kontejnery na 
ně byly postupně rozmístěny do 
všech sběrných středisek odpadů. 
Odpady ze zeleně putují do Cen-
trální kompostárny Brno  a jsou 
využity při výrobě kompostu. 

Ve sběrných střediscích jsou 
rozmístěny také speciální kon-
tejnery na nebezpečné odpady, 
které jsou odebírány v obalech. 
Tekuté odpady nelze slévat. Odběr 
komunálních odpadů od občanů 
je zdarma. Ve vybraných sběrných 
střediscích lze odložit i neznečiš-
těnou stavební suť a pneumatiky. 
Jelikož se však v tomto případě 
nejedná o komunální odpady, je 
odběr pneumatik a stavební suti 
zpoplatněn.

Sběrná střediska odpadu fun-
gují i jako místa zpětného odbě-
ru elektrozařízení, kde je možné 
zdarma odložit elektrozařízení 
z domácnosti – elektrospotřebiče 
(ledničky, fény, televizory, elektric-
ké nářadí, mobilní telefony apod.), 
zářivky a úsporné žárovky.

2010 2011 2012

Papír 959 1039 1088

PET 909 971 1020

Sklo (Počet dvojic kontejnerů) 890 890 930

Textil 99 99 99

ti na typu zástavby. Město musí 
zajistit i likvidaci či využití směs-
ného odpadu. Brno patří mezi 3 
města v České republice, kde je 
směsný odpad využíván k výrobě 
tepelné a elektrické energie, kte-
ré jsou dodávány do centrálního 
zásobování teplem a rozvodné 
elektrické sítě.

Sběr materiálově 
využitelných složek  
tj. tříděného odpadu 

Materiálově využitelné složky 
komunálního odpadu jsou od-
pady, které lze využít například 
k recyklaci (odpad je zpracová-
ván na výrobky nebo materiály). 
Recyklace znamená pro město 
zdroj příjmů, protože za vytřídě-
né komodity dostane zaplaceno 
od firem, které je dále zpracová-
vají. Především je ale recyklace 
šetrnější k životnímu prostředí, 
protože se některé druhy zboží 
nemusí vyrábět z nové suroviny. 
To méně vyčerpává její přírodní 
zdroje a spotřebuje se také méně 
energie a vody.

V Brně se takto sbírá papír, PET 
lahve, nápojové kartony, hliníkové 
obaly od nápojů, sklo a textil. Sběr 
nápojových kartonů a plechovek 
od nápojů byl zahájen v roce 2010.

Do žlutých kontejnerů či vel-
kých drátěných kontejnerů lze 
uložit PET lahve, nápojové karto-
ny a plechovky od nápojů. Modré 
kontejnery slouží k odkládání pa-
píru, do zelených patři sklo, které 
se třídí na barevné a čiré.  Město 
Brno rovněž vybudovalo šest sta-
novišť podzemních kontejnerů, 
kam lze odložit papír, PET lahve, 
nápojové kartony, hliníkové obaly 
od nápojů a sklo (čiré i barevné 
dohromady). 

Aby se docházková vzdálenost 
ke sběrným nádobám a kontej-

Počet kontejnerů na separovaný odpad
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Střípky z rady
Informace z usnesení 79. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
17. 4. 2013

 – doporučila ZMČ schválit před-
mět prodeje a kupní cenu (dle 
LV) – vymezených jednotek Oso-
vá č. 2, 4, 6 a 8 přehled kupních 
cen; nabídku na prodej bytové 
jednotky do vlastnictví; akcepta-
ci nabídky na odkoupení bytu 
do vlastnictví

 – vzala na vědomí aktualizované 
údaje o odběrných místech elek-
trické energie a zemního plynu 
v objektech MČ a v objektech 
příspěvkových organizací

 – schválila vyhodnocení plnění 
plánu VHČ MČ Brno-Starý Lís-
kovec za rok 2012

 – schválila vymáhání peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná v sou-
vislosti s užíváním bytu,  včetně 
příslušenství pohledávek, a dání 
výpovědi z nájmu bytu

 – doporučila ZMČ odsouhlasit 
připravovanou novelu obecně 
závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 17/2011 Požární 
řád města Brna včetně aktuální 
úpravy dotčených příloh vyhláš-
ky; vzala na vědomí provedení 
kontroly použitelnosti zdrojů 
vody na území MČ dle přilože-
ného zápisu

 – schválila „Smlouvu o výpůjč-
ce“; předmětem této smlouvy 
je výpočetní technika vč. soft-
ware, která je nedílnou přílohou 
smlouvy o výpůjčce

 – schválila pro zajištění následné 
péče – údržby veřejné zeleně 
nově vzniklé v rámci stavby „Ve-
řejné prostranství u polikliniky 
ve Starém Lískovci V. a VI. etapa“, 
zadávací podmínky a oslovení 
firem k provedení cenové na-
bídky

 – schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 09 9 500 13 00022, 
jehož předmětem je navýšení 
ceny z důvodu provedení více-
prací spočívajících v zařezání 
asfaltu při přechodu mezi ob-
rubou (kostkami) a asfaltem, 
vyspravení trhlin po bouracích 
pracích a z důvodu změny ma-
teriálu obruby z dlažebních 
kostek

 – schválila dodatek č. 8 ke smlou-
vě o dílo č. 09 9 500 09 00052, 
jehož předmětem je úprava vý-

měry celkem udržované plochy 
od 1. 7. 2013 z důvodu schválení 
zadání veřejné zakázky usne-
sením RMČ ze dne 6. 2. 2013, 
73. schůze, bod 8

 – souhlasila s uhrazením škodní 
události – úraz při zimní údrž-
bě, poškozené, bytem U Pošty 8, 
625 00 Brno, z pojištění odpo-
vědnosti za škodu

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 13 00021, předmětem 
smlouvy jsou stavební a po-
mocné práce „Přírodní zahrada 
s přírodními herními prvky“, 
ulice Kosmonautů 4, pozemek 
p. č 2468 k. ú. Starý Lískovec 

 – doporučila ZMČ souhlasit 
s odprodejem části pozemku 
p. č. 2395/3 k. ú. Starý Lískovec 
žadateli pro vybudování 2 par-
kovacích stání

 – souhlasila s uložením optické 
trasy do pozemku p. č. 2272/1 
k.ú. Starý Lískovec pro objekt 
Oderská 4 a v souvislosti s tím 
se zřízením věcného břemene 
k tomuto pozemku

 – doporučila ZMČ vyjádřit sta-
novisko k návrhu převodu 
pozemků do vlastnictví  Statu-
tárního města Brna  podle při-
ložených dvou seznamů

 – schválila uzavření dohody 
o skončení nájmu ideálního 
podílu pozemku p. č. 2395/19 
k. ú. Starý Lískovec – garážový 
dvůr ke dni 30. 4. 2013; sou-
hlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti na pro-
nájem ideálního podílu (1/11) 
pozemku  garážového dvora 
zbudovaného na pozemku p. č. 
KN 2395/19 k. ú. Starý Lískovec, 
od 1. 5. 2013

 – neměla námitky proti usnesení 
čj. MR-S 12992-09-OSU-Bo-149 
ze dne  19. 2. 2013 ani proti usne-
sení čj. MR-S 12992-09-OSU-
Bo-150 ze dne 20. 2. 2013, 
kterým  bylo řízení o umístění 
stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ 
(předelektrizační úpravy) Brno 
– Zastávka u Brna“ přerušeno

 – schválila podání žaloby o vykli-
zení  bytu č. 25 o velikosti 3+1 
na ul. Kurská 8 v Brně

 – schválila uzavření Smlouvy 
o poskytování profilu

 – schválila RO č. 10, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

(pokračování na následujcí straně)

budou letos ještě víc vidět

Strážníci na kolech

V zářivě žlutých dresech, od letoška i díky využití reflex-
ních pruhů v pase a na modrých rukávech ještě lépe 
viditelných, vyrazily už v květnu do terénu na území 
města Brna cyklohlídky městské policie.

Jejich značnou výhodou je fakt, 
že právě na kole mohou ope-

rativněji vykonávat hlídkovou 
činnost na rozlehlých prostran-
stvích městské aglomerace, a to i 
v odlehlejších lokalitách, kde není 
možné ke zrychlenému přesunu 
používat motorizované prostřed-
ky. Cyklohlídky strážníků budou po 
celé léto dohlížet na dodržování 
veřejného pořádku a monitorovat 
městský mobiliář v brněnských 

parcích či v přírodních územích 
využívaných hojně k rekreaci a 
odpočinku. Zapojení cyklohlídek 
MPB do přímého výkonu služby 
se v minulých letech osvědčilo, 
a tak kromě Brněnské přehrady, 
vinohradských Akátek a líšeňského 
Mariánského údolí, budou stráž-
níci na jízdních kolech občanům 
k dispozici i v dalších vytipovaných 
částech města.

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
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Střípky z rady
(pokčačování z předchozí strany)

 – vzala na vědomí výsledek 
konkursního řízení ze dne 
12. 4. 2013, souhlasila se jme-
nováním Mgr. Šárky Pantůčko-
vé  na místo ředitelky MŠ Brno, 
Bosonožská 4

 – schválila firmu DIMENSE v.o.s. 
jako zhotovitele realizace ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
,,Projektová dokumentace na 
rekonstrukci veřejného pro-
stranství u Donu, Brno-Starý 
Lískovec“

 – souhlasila se zněním předlo-
žené Smlouvy o dílo č. 09 9 500 
13 00050; předmětem je ve-
řejná zakázka malého rozsahu 
„Projektová dokumentace na 
vzduchotechniku bazénové haly 
ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec“

 – schválila firmu META sklado-
vací technika s.r.o. jako zhoto-
vitele realizace veřejné zakáz-
ky malého rozsahu ,,Navržení 
posuvných regálů do objektu 
Oderská 4, Brno, Starý Lískovec“

 – souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00033 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.3, Kurská č.o. 4

 – vzala na vědomí, že byt Du-
najská č. o. 45, byt č. 6,  velikost 
2+kk bude pronajat jako předem 
opravený; Dunajská č.o.39, byt 
č. 15, velikost 3+1 bude pronajat 
jako předem opravený; Labská 
č. o. 37, byt č. 10, velikost 3+1 
bude pronajat jako předem 
opravený; Sevastopolská č. o. 7, 
byt č. 23, velikost 3+1 bude pro-
najat jako předem opravený

 – schválila pronájem bytu č. 14, 
Sevastopolská č.o. 5, na dobu 
určitou dvou let, regulované 
nájemné; schválila uzavření 
Darovací smlouvy, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a Smlouvy o nájmu bytu

 – schválila výměnu bytů mezi tře-
mi nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 21, Labská č.o. 29, na dobu 
neurčitou, regulované nájem-
né a uzavření smlouvy o nájmu 
bytu

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 11, Ulice Kosmonautů 
č. o. 19 na dobu určitou, 1 rok, 
regulované nájemné

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-

vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 20, Dunajská č. o. 39 
na dobu neurčitou, regulované 
nájemné

 – schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 21, Kyjevská č. o. 3 na dobu 
určitou, 2 roky, regulované  ná-
jemné

 – vzala na vědomí souhlas Sta-
tutárního města Brna, Bytové-
ho odboru s uzavřením smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č. 18 
v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č. o.19; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu, 
na dobu určitou, dvou let, regu-
lované nájemné

 – vzala na vědomí souhlas Sta-
tutárního města Brna, Bytové-
ho odboru s uzavřením smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č. 42 
v domě zvláštního určení na Ulici 
Kosmonautů č. o.19; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu, 
na dobu určitou, dvou let, regu-
lované nájemné

 – schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. P6, Labská č. o. 31 na dobu ur-
čitou, 2 roky, nájemné stanovené 
pro byty PVO

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 1, Labská č. o. 37 na dobu urči-
tou, 2 roky, regulované  nájemné

 – schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 37, Kurská č. o. 8 na dobu urči-
tou, 2 roky, regulované  nájemné

 – nesouhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00027  o zániku nájmu 
bytu k bytu č.2, Sevastopolská 
č. o. 9

 – souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00029 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 23, Sevastopolská 
č. o. 7

 – neschválila proplatit žadatelce, 
bytem Sadová 12, 664 49 Osto-
povice částku ve výši 1920,- Kč 
za odtah vozidla při blokovém 
čištění ze dne 5.4.2013

 – doporučila ZMČ souhlasit s ná-
vrhem vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje Obecně závazná vy-
hláška Statutárního města Brna 
č. 28/2005, o stanovení pod-
mínky provozování taxislužby 
na území města Brna

 – schválila výběr firmy Vladimír 
Matěja – Grana pro realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu 

Kontrola a údržba dětských hřišť 
v MČ Brno-Starý Lískovec

 – schválila odstoupení od Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 17. 10. 2001, předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory 
nacházející se v bytovém domě 
Osová 4, Brno; odstoupení od 
Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor ze dne 18. 12. 2001, 
předmětem nájmu jsou ne-
bytové prostory nacházející 
se v bytovém domě Osová 6, 
Brno; odstoupení od Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze 
dne 17. 10. 2001, předmětem 
nájmu jsou nebytové prostory 
nacházející se v bytovém domě 
Osová 6, Brno; schválila podání 
trestního oznámení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu 
podvodu; schválila vypracování 
znaleckých posudků na ocenění 
stavebních prací a technického 
zhodnocení na vestavby neby-
tových prostor

Informace z usnesení 80. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
6. 5. 2013

 – schválila upravit Přílohu č. 2  
Metodiky oprav volných bytů – 
Seznam dodavatelů, kteří budou 
vyzýváni k podání nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu

 – schválila vyřazení majetku ZŠ 
Labská 27 ve výši 38.430,00 Kč

 – schválila RO č. 11, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – neměla připomínky k usnesení 
OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec 
čj. MCBSLI/03781/12/OVÚP/Sto 
ze dne 29. 1. 2013

 – schválila výpověď smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 11 001054 ze 
dne 27. 5. 2011; schválila pro 
zajištění údržby veřejné zeleně 
a blíže specifikovaných ploch 
a obsluhy odpadkových košů na 
území MČ Brno-Starý Lískovec, 
v lokalitě D, zadávací podmínky, 
které jsou autorizovanou přílo-
hou č. 2 tohoto bodu jednání 
a oslovení firem k podání cenové 
nabídky

 – schválila pro zajištění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Ná-
sledná  údržba nově vzniklé 
veřejné zeleně v rámci stavby 
„Veřejné  prostranství u polikli-
niky ve Starém Lískovci  etapa 
V. a VI.“ zhotovitele Karla Zeman

 – souhlasila se skácením 1 ks Jug-
lans regia (ořešák), 3 ks Picea 
abies (smrk), 1 ks Betula pendula 
(bříza) a 1 ks Prunus armeniaca 
(meruňka) rostoucích na pozem-
ku veřejné zeleně p. č. 78/1 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Příčky

 – schválila změnu věcné skladby 
nákladů projektu č. 1270049 / 09 
9 500 12 00101 „Přírodní zahrada 
s přírodními herními prvky a  po-
dání žádosti o změnu realizace 
projektu poskytovateli nadační-
ho příspěvku Nadace OKD

 – schválila ve smyslu ustanovení 
čl. 6 odst. 6.3. smlouvy o dílo 
č. 09 9 500 09 00052, uložení 
smluvní pokuty společnosti 
Ager s.r.o.

 – neschválila proplatit žadateli, 
bytem Vojanova 20, 318 00 Plzeň  
částku ve výši 1920,- Kč za odtah 
vozidla při blokovém čištění ze 
dne 19. 4. 2013

 – schválila podání návrhu na 
výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 10 o velikosti 2+0 na ul. 
Kyjevská 3

 – souhlasila s textem výzvy 
k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Stěhování ÚMČ Brno-Starý Lís-
kovec, Klobásova 9 do budovy 
Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“, 
s oslovením uchazečů k podání 
cenové nabídky

 – schválila Vězeňskou službu ČR 
jako zhotovitele veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Nábytek do 
objektu Oderská 4, Brno-Starý 
Lískovec“

 – souhlasila se zněním předlože-
né Smlouvy o dílo č. 09 9 500 13 
00055; předmětem je zakázka 
malého rozsahu ,,Projektová 
dokumentace na rekonstrukci 
veřejného prostranství u Donu, 
Brno-Starý Lískovec“

 – schválila stavební práce na akci: 
„Modernizace výtahů v Brně-
Starém Lískovci“; souhlasila, aby 
firma ikis, s.r.o., v souladu s čl. 
II.5.1 mandátní smlouvy č. 09 
9 500 08 00114 zahájila činnost 
pro zahájení nového otevřené-
ho řízení na akci: Modernizace 
výtahů v Brně-Starém Lískovci“ 
a vybrala nejvhodnějšího doda-
vatele; souhlasila s předběžným 
oznámením podle ustanovení 
§ 86 zákona č. 137/2006 Sb., 
ve znění novely č. 55/2012 Sb. 
a vyhlášky č. 232/2012 Sb. ze 
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Střípky z rady
dne 12. 4. 2013

 – schválila návrh smlouvy o dílo 
č. 09950013056, jejímž předmě-
tem díla je provádění kontroly 
a údržby dětských hřišť v MČ 
Brno-Starý Lískovec

 – neuvažovala o provedení změn 
v příloze OZV č. 21/2011 pro 
území městské části Brno-Starý 
Lískovec

 – souhlasila s technickým řeše-
ním firmy 100MEGA Distribution 
s r.o.

 – vzala na vědomí „Petici za 
pokácení poškozených stromů 
v ulici Herrmannova v Brně“ do-
ručenou dne 6. 5. 2013

Informace z usnesení 81. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
22. 5. 2013

 – schválila výměnu oken a vstup-
ních dveří na náklady MČ Br-
no-Starý Lískovec v nebytovém 
prostoru, Osová č. o. 6

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č.1, 
Sevastopolská č. o. 3

 – souhlasila, aby se v roce 2013 
navýšilo nájemné za pronájem 
nebytových prostor o nárůst ce-
loroční míry inflace; souhlasila, 
aby se v roce 2013 nenavyšovalo 
nájemné za pronájem bytů pro 
příjmově vymezené osoby o ná-
růst celoroční míry inflace

 – schválila výměnu balkónových 
konstrukcí v bytových domech 
na ulici Kurská č. o. 2, 4, 6, 8, Ky-
jevská 1,3

 – souhlasila s nákupem nové 
chladící skříně na jídelny ZŠ 
Brno, Bosonožská 9 s tím, že 
nákup bude hrazen z investič-
ního fondu školy

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 13 00059, předmětem je 
Následná  údržba nově vzniklé 
veřejné zeleně v rámci stavby 
„Veřejné  prostranství u polikli-
niky ve Starém Lískovci etapa 
V. a VI.“ 

 – schválila reklamaci díla „Veřejné 
prostranství u polikliniky V. a VI. 
etapa“, která je autorizovanou 
přílohou č. 1 bodu tohoto jed-
nání

 – nesouhlasila s převzetím chod-
níku ul. Elišky Přemyslovny, na 
pozemcích p.č. 1746/5, 556/1, 
559/5 a 1746/1 k.ú. Starý Lísko-
vec, do správy MČ Brno-Starý 
Lískovec, dle žádosti Brněnské 

komunikace a.s.
 – schválila zadávací dokumentaci 

pro veřejnou zakázku „Celoroč-
ní komplexní údržba veřejné 
zeleně, letní a zimní údržba 
chodníků, letní a zimní údržba 
místních komunikací, obsluha 
odpadkových košů a likvidace 
černých skládek na celém území 
MČ Brno-Starý Lískovec“

 – schválila uzavření dohody 
o skončení nájmu ideálního 
podílu pozemku p. č. 1943 k. 
ú. Starý Lískovec – garážový 
dvůr dni 31. 6. 2013; souhlasila 
s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem ide-
álního podílu (1/52) pozemku  
garážového dvora

 – schválila uzavření dohody 
o skončení nájmu pozemku 
p. č. 230 k. ú. Starý Lískovec 
pod garáží při ul. U Hřiště ke 
dni 31. 5. 2013; souhlasila s uza-
vřením s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti – pozemku 
pod garáží (20 m2) p. č. 230 k. ú. 
Starý Lískovec od 1. 6. 2013

 – souhlasila s provedením akce: 
Přístavba a stavební úpravy MČ 
Kosmonautů 2 – Brno-Starý Lís-
kovec

 – schválila zahájení předinvestič-
ní přípravy pro rekonstrukci úče-
lové komunikace ulice Točná, 
vedoucí ke garážím ve Starém 
Lískovci

 – schválila vymáhání peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná v souvis-
losti s užíváním bytu

 – revokovala v usnesení č. 42. 
přijatém na 79. RMČ první, dru-
hý, třetí a poslední odstavec; 
schválila okamžité zrušení 
Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor ze dne 17. 10. 2001, Oso-
vá 4; okamžité zrušení Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze 
dne 18.12.2001, Osová 6; oka-
mžité zrušení Smlouvy o náj-
mu nebytových prostor ze dne 
17. 10. 2001, Osová 6

 – souhlasila se zněním předlože-
ného dodatku č.1 ke smlouvě 
o dílo č. 0995001300045 na akci 
„Stavební úpravy Oderská 4, Br-
no-Starý Lískovec“

 – revokovala usnesení bodu č. 15 
z 80. RMČ; souhlasila s předběž-
ným oznámením, ve kterém je 
kontaktní osoba Bc. Eva Novo-

sádová
 – revokovala usnesení bodu č.12, 

1. odstavec z 80. RMČ; souhla-
sila s textem výzvy k podání 
nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Stěho-
vání ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
Klobásova 9 do budovy  Oder-
ská 4, Brno-Starý Lískovec“, ve 
kterém lhůta pro podání nabí-
dek nově končí dne 31. 5. 2013 
a novou kontaktní osobou je 
Bc. Eva Novosádová

 – schválila dotaci zájmové orga-
nizaci Orel jednota Brno-Starý 
Lískovec z rozpočtu MČ ve výši 
5 000,- Kč na rok 2013 a součas-
ně smlouvu o poskytnutí dotace

 – schválila RO č. 12, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – schválila pronájem bytu č. 4 
Labská č.o. 33 na dobu určitou 
dvou let, regulované nájemné, 
schválila uzavření Darovací 
smlouvy, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a Smlou-
vy o nájmu bytu; schválila pro-
nájem bytu č. 14, Kurská č. o. 2, 
schválila uzavření Darovací 
smlouvy, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a Smlou-
vy o nájmu bytu; schválila pro-
nájem bytu č. 19, Labská č. o. 29, 
schválila uzavření Darovací 
smlouvy, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a Smlou-
vy o nájmu bytu

 – vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva k bytu č. 14, Lab-
ská č. o. 31; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu

 – schválila výměnu bytů mezi 
čtyřmi nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 28, Sevastopolská 
č. o. 1 na dobu neurčitou, re-
gulované nájemné; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. o.18, Dunajská č. o. 43 
na dobu určitou 2 let, regulova-
né nájemné

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 5, Kurská č. o. 8 na dobu 
neurčitou, regulované nájemné

 – - souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00043 o zániku náj-
mu bytu k bytu č.12, Dunajská 
č. o. 41

 – souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00037 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.19, Kyjevská č. o. 1

Poděkování

Děkuji mladému muži kte-
rý mi 16. 5. v dopoleních 

hodinách velice pomohl tím, 
že neváhal přelézt zeď a ote-
vřít mi zabouchnuté dveře od 
domu. Velice děkuji za po-
moc, s díky 

P. P.

 – souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00036 o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 31, Labská č. o. 33

 – vzala na vědomí, že byt Kurská 
č.o.4, byt č. 3 bude pronajat jako 
předem opravený, že byt Labská 
č. o. 33, byt č. 31 bude pronajat 
jako předem opravený

 – revokovala své usnesení č. 16 
ze 75. RMČ; vzala na vědomí, že 
byt Kurská č. o. 8, byt č. 3 bude 
pronajat dle bodu 2. – pronájem 
bytů při výjimečně mimořádné 
tíživé situaci žadatele – Metodi-
ky oprav volných bytů

 – schválila uzavření Dohody 
o centralizovaném zadání ve-
řejné zakázky; předmětem této 
dohody je úprava práv a po-
vinností v souvislosti s realizací 
systému centralizovaného zadá-
vání veřejné zakázky na nákup  
mobilních hlasových a datových 
služeb s využitím elektronické 
aukce

 – schválila nájemní smlouvu 
P/008/2013 naše č. 0925001 
300061, jejímž předmětem  
je pronájem místa na stožáru 
S-0568-024 k umístění měřiče 
rychlosti napájeného solární 
energií

 – souhlasila s projektovou do-
kumentací zpracovanou Ing. 
Jiřím Šlanhofem z 04/2013 
a s realizací stavebních prací 
„Přístavba a stavební úpravy MŠ 
Kosmonautů 2, Brno-Starý Lís-
kovec“, s textem výzvy k podání 
nabídky a s oslovením uchazečů 
k podání cenové nabídky

 – schválila záměr pronajmout bu-
dovu č. o. 9 č. p. 107, postavené 
na pozemku p. č. 588 a poze-
mek p. č. 588 zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 581 m2, vše 
v k.ú. Starý Lískovec a zveřejnění 
záměru prostřednictví realitní 
kanceláře Akademie realit s.r.o.
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 � 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

 �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

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

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

 �Mladá rodina s dětmi hledá byt ke koupi 3+kk – 4+1 směr Brno – 
západ. Tel: 702 574 646, e-mail: byt.andrea@seznam.cz

 � Příměstský tábor 8.–12. 7. a 5.–9. 8. 2013. Děti 3–7 let. Kde: Žabovřesky, 
Bohunice. Výuka tance, žíněnky inBalance, angličtina, vše formou her. 
Obědy zajištěny. Tel: 607 772 530, www.inBalance.cz

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

 � Prodám rekreační chatu 2+1 Popůvky, ZP 27m2, elktř., udržovaná 
zahrada 1035 m2, RK nevolat, 499tis. Kč, T: 602 521 766.

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

 � Koupím byt za hotové i zadlužen i privatizován. Ne RK. 720 551 215.

 � Taneční a parkourový letní kemp 18.–24. 8. 2013. Děti 7–16 let. 
Kde: Blansko. Výuka streetdance, parkour, žíněnky inBalance. Tel: 
607 77 2530, 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

 �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

 � Instalatér voda – top. / drobné opravy. Tel. 605 544 402.

 � Prodám zahradu ve St. Lískovci 
o výměře 12 814 m2 + dům (k re-
konstrukci), studna, El. 220/380 V 
na pozemku. Tel: 732 906 846, 
602 366 508.

 � Pronajmu nebyt. prostor 25 m2 
se soc. zař. Samost. vchod z ul. 
Mikuláškovo nám. Nízký nájem. 
Tel: 608 456 990.

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

Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2013: 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    15. 6. 

2013

Včera v pozdních večerních 
hodinách přivezli brněnští 

chovatelé ze zaplavené pražské 
zoo tygra malajského a dalších 
20 zvířat. Je mezi nimi i leguán 
nosorohý, kočka rybářská a několik 
druhů ptáků. Samice tygra byla 
umístěna do zázemí veterinární 
stanice a ostatní zvířata do ubikací 
v jednotlivých pavilonech.

Rozhodnutí o pomoci Zoo 
Praha padlo v úterý dopoledne 
a po nezbytné přípravě na pří-
jezd nových zvířat vyrazilo auto 
vybavené přepravními bednami 
o několik hodin později. V praž-
ské zoo se brněnští chovatelé 
setkali s kolegy z Olomouce, kteří 
poskytli auto k přepravě tygra. 
„Pohled na zaplavenou zoo je 
velmi deprimující a my jsme rádi, 
že můžeme našim kolegům a zví-
řatům pomoct. Tygřici nám praž-
ští kolegové naložili do speciální 
bedny a celý transport proběhl 

bez problémů, i když je tato si-
tuace pro zvířata velmi stresují-
cí. Zatím není jasné, jak dlouho 
v Brně zůstanou.“, říká vedoucí 
chovatelského úseku Zoo Brno 
Ilona Pšenková. Tygří samice 
bude zatím na veterinární stanici 
a vzhledem k tomu, že se v nej-
bližších týdnech uvolní výběh po 
levhartech, mohla by tam najít 
dočasný domov. Kočka rybářská 
je také v zázemí zahrady a dvě sa-
mice leguána nosorohého spojili 
chovatelé v teráriu s brněnským 
samcem. Ptáci, mezi kterými jsou 
například ditík kapský, timálie 
čínská, bulbul černohlavý, holub 
zelenokřídlý, sojkovec bělohrdlý 
a šáme bělořitná byli umístěni do 
volných klecí. Všechna tato zví-
řata jsou v místech, kde je běžní 
návštěvníci zahrady neuvidí.

Monika Brindzáková, tisková 
tisková mluvčí ZOO Brno

Zoo Brno poskytla azyl tygřici 
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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

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

Prostory k Podnikání 
ve starém Lískovci
Nabízíme k prodeji nebo 
k pronájmu přízemní nebytové 
prostory s výlohou ve Starém 
Lískovci na ulici U Leskavy 
(nová výstavba), vhodné na 
prodejnu, cukrárnu, služby, 
kancelář apod. Celková plocha 
148 m2 (možnost rozdělit až 
na 3 části).

Cena bude sdělena na osobním jednání.
kontakt: tel. 606 913 636

Kvalitní personál

Školkou roku 2009 – 2011

Vynikající metodika výuky vycházející 

z několikaleté zkušenosti

Celodenní angličtina s rodilými mluvčími

Minimální počet dětí na 1 učitele

Přijímáme děti již od 18 měsíců

Pobočky po celé České republice

Otevřeno 12 měsíců v roce

Kamerový systém

Omezený počet dětí

KinderGarten

Kvalitní personál

Školkou roku 2009 – 2011

Vynikající metodika výuky vycházející 

z několikaleté zkušenosti

Celodenní angličtina s rodilými mluvčími

Minimální počet dětí na 1 učitele

Přijímáme děti již od 18 měsíců

Pobočky po celé České republice

Jazykové a � remní školky 

www.KinderGarten.cz

Více info na 774 222 060  nebo mailu campus@kindergarten.cz

Vynikající metodika výuky vycházející 

Vynikající metodika výuky vycházející 

Vynikající metodika výuky vycházející 

Anglická školka
Brno
Campus

Otevíráme

v červnu 2013

Více info na 774 222 060
 nebo mailu

campus@kindergarten.cz

Anglická školka
Brno Campus

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

WWW.NDBRNO.CZ

Vážení diváci, 
DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ. 

Soubory Národního divadla Brno pro vás 
připravují další premiéry českých i světových 

autorů a skladatelů, některé z nich budou 
uvedeny v České republice poprvé. 

Těšíme se na další setkávání s vámi na našich 
scénách i v nové sezoně 2013/2014.

Privatizace bytů 
ve vašich domech

Tel: 542 210 700, 603 236 056
Kancelář: Rooseveltova 11, Brno 602 00
www.progecstav.cz, info@progecstav.cz

NEMÁTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO 
BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE?
MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTĚ, 
NEMOVITOSTI?

✓	 ZAPŮJČÍME VÁM POTŘEBNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY!
✓	 provádíme výměny bytů všech velikostí
✓	 nabízíme nejvyšší možné finanční vyrovnání !
✓	 BEZPLATNÁ KONZULTACE, 14letá praxe kanceláře 

VOLEJTE  ZDARMA  800 666 006
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CHORVATSKO V AVIONU
Každý den OCHUTNÁVKY

Léto věnované Chorvatsku nabídne zážitky, které jinde nenajdete:

CHORVATSKO 
Každý den OCHUTNÁVKY

Léto věnované Chorvatsku nabídne zážitky, které jinde nenajdete:

OCHUTNÁVKY
ZADARA!

AKCE JE POD ZÁŠTITOU KONZULÁTU 
CHORVATSKÉ REPUBLIKY V BRNĚ

• krásy Chorvatska 
na 40 velkoplošných fotografiích

• ochutnávky chorvatských specialit 
ZDARMA každý den v červnu 
14:00–19:00

• výstava Co byste měli vědět 
o Chorvatsku

• Balkánské trhy 22.–23. 6.

• vyzkoušejte si geocaching s AVIONEM

VÍCE INFORMACÍ OD 1. 6. na:
www.mesicvavionu.cz

OPRAVY 
ODĚVŮ 

ve St.Lískovci, ul. U Pošty 7

tel. 776 131 123
otevírací doba:

úterý, čtvrtek 9–12;13–17
nebo dle tel. domluvy.

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

VYPLATÍME
EXEKUCI
UHRADÍME
VAŠE DLUHY
ZAJISTÍME
NOVÉ BYDLENÍ

739 373 974
722 904 851

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Přijedeme za Vámi a zajistíme:
 pomoc při běžných úkonech, při osobní hygieně
 pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti
 doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, na procházku,…
 dohled na klienta v rodině

Sami si určíte, které služby potřebujete.
Kontaktní telefon: 607 404 271, Ing. Lenka Andrlová
Lístek, o.p.s., Kroupova 102a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
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T eď sedím v kuchyni u stydnou-
cí ranní kávy a čekám na poli-
cii. Průběh to má standardní, 
čekám a počítám, na co si po-

bertové v našem sklepě přišli. Dvo-
je lyže, dvě kola, vysavač, několik 
párů sportovní obuvi, na to další si 
budu muset vzpomenout. Nejvíc mě 
štve těch pět litrů desetileté slivovice 
od mých přátel z Valašska…Čekám 
a přemýšlím, co s tím.

Druhý, kterému jsem dnes volala, 
byl můj pojišťovák, možná jsem ho 
vzbudila – řekl volej policii, po hodině 
mi volal se sdělením: máš sice všech-
ny pojistky, na které si vzpomeneš, ale 
tohle se jich netýká, nejedná se o vy-
kradení bytu. Další „dobrá zpráva“, 
dám si na uklidněnou slivovici, ať mě 
to tak nebere. Vlastně nedám, už žád-
nou nemám. Volám SOS své kamarád-
ce Jarce: „Přines lahev, potřebuji oka-
mžitě panáka, vykradli nám sklepy!“

Přichází a s úsměvem mi podává 
lahev slivovice. Na otázku „Jak je?“ 
spouštím příval nadávek. Nalévám pa-
náky a Jaruš opatrně nadhazuje: 

„Proč si nenecháte udělat zabezpe-
čení? U nás v baráku se pořád něco 
ztrácelo, věčně byly rozbité schránky, 
dveře, počmárané zdi, výtah nejezdil. 
Sousedé nezamykali vstupní dveře, 
takže se tam pořád coural někdo cizí. 
Tak jsme si nechali nainstalovat sys-
tém Bezpečný dům a máme klid. Kdy-
bychom to neměli, nemohla jsem si le-
tos do sklepa dát ten velký mrazák.“ 
Tak to mě zajímá. Ani nevím, že to jde 
a kde se to shání. 

Do toho přijíždí policista, sepisujeme 
škody. Je to k ničemu, časem mi přijde 
oznámení, že věc se odkládá, byl to ne-
známý pachatel a podobně. A pojišťov-
na mi to stejně nezaplatí. Kamarádka 
Jaruš na mne soucitně hledí. Vyslechne 
spoustu nepublikovatelných slov a po-
kračuje v započaté přednášce na téma 
jak bojovat s kriminalitou.

„V Brně je  rma Beta Control, kte-
rá dělá kvalitní a bezpečné výtahy 

na vyspělé technické úrovni, a navíc 
chytře a levně zabezpečí v domech 
úplně vše. Nainstaluje bezdrátově ka-
mery a čidla a ty ohlídají byty, výta-
hy, sklepy i třeba to, že u sousedů hoří 
nebo někde uniká plyn. A to všechno 
rychle a bez nepořádku.

U nás v baráku jsme si nechali udě-
lat rekonstrukci výtahu, který poma-
lu dosluhoval a o jeho bezpečnosti už 
nemohla být ani řeč, a právě sklepů. 
Sklepy jsou jako nové – místo dřevě-
ných šprušlí tam dali ocelové příčky 
a teď se tam už nikdo nedostane,“ za-
valila mne Jaruš informacemi, až se 
mi začala motat hlava, jako bych vy-
pila celou lahev slivovice.

Zírám na ni a přemýšlím nahlas. „A to 
fakt nemáš strach, že se tam někdo ne-
dostane a aspoň ti nevybere dobroty 
z mrazáku? Zloději jsou stále vynaléza-
vější a dnes je nepřekvapí ani žádná do-
konalá elektronika. A jak přijdeš na to, 
že se ti tam někdo dobývá?“ Jaruš to ale 
nevyvádí z míry, protože ví, že se do je-
jího sklepa nikdo nemá šanci dostat. Po-
kud by se něco dělo, okamžitě se to do-
zví, protože jí přijde zpráva na mobil. 

Dopíjíme lahev a já vím, co zítra 
udělám. Ještě mám jít na policii, ale 
k čemu? Abych podepsala protokol? 
Půjdu, jsem občan, nejsem zloděj. Ale, 
slušně řečeno, štve mě to! 

Zašla jsem do Beta Control v Bys-
trci a tam mi trpělivě vysvětlili, co je 
ideou Bezpečného domu. 

„Nejúčinnějším způsobem je řešit 
bezpečnost v domě i jeho okolí kom-
plexně a systémově,“ říká Ing. Rado-
van Přikryl. Bezpečný dům je vlastně 
soubor bezdrátových technologií, kte-
ré jsme vytvořili v našem výzkumném 

a vývojovém oddělení a lze je využít 
k ochraně života, majetku i k pomo-
ci v naléhavých životních situacích – 
třeba při uvíznutí ve výtahu či náhlé 
zdravotní nevolnosti.

Nemusíme však hned myslet na nej-
horší. Bezpečný dům se dá využít i ji-
nak. S jeho pomocí lze odečítat data 
z digitálních měřících přístrojů (např. 
voda, teplo), což umožní získat tyto 
informace bez vstupu neznámé oso-
by do bytu. Můžete sledovat technic-
ký stav výtahu a evidovat provedené 
revize a opravy. Pokud máte v domě 
problém s nadměrným využíváním vý-
tahu (nezbedné děti je často využívají 
k ukrácení dlouhé chvíle), anebo máte 
pocit nespravedlnosti při rozúčtování 
nákladů - Bezpečný dům dokáže sbírat 
a vyhodnocovat informace o uskuteč-
něných jízdách. Po domě se vám čas-
to pohybují cizí osoby a sousedé neza-
mykají dveře? I zde lze navolit systém 
oprávněných vstupů a evidence. O tom, 
jak budete BD využívat, rozhodnete jen 
vy. Jednotlivé funkce lze celkem jedno-
duše přidávat či odebírat podle vašich 
požadavků.

Zasnila jsem se a představuji si, jak 
by asi mohl vypadat náš dům v budouc-
nosti: Po náročném dni v práci přijdu 
ke vchodovým dveřím domu, přiložím 
elektronický klíč, dveře se otevírají 
a zároveň přijíždí výtah, který již přes-
ně ví, kde jsem doma, chodby jsou čis-
té a bezpečné. Vstupuji do dveří našeho 
bytu a vítá mě nejen usměvavý partner, 
ale i můj byt – nevykradený, nevytope-
ný, nevyhořelý a bezpečný.

Science- ction? Zdá se, že ne.
Beru materiály, které mi tam dali 

a okamžitě jdu za Pepou Dvořákem, 
předsedou našeho baráku, aby svolal co 
nejdřív schůzi. V Beta Control mi nabíd-
li, že se jí zúčastní a vysvětlí všem ná-
jemníkům, o co jde. Chci si nechat za-
bezpečit sklep a hlavně byt. Dovolená se 
blíží a já ji chci strávit bez starostí. 

obchod@betacontrol.cz

Vybrali nám sklepy, asi se vám to už někdy stalo.
Ráno mě probudil sousedův syn, aby mi sdělil tuto nepříjemnou novinu.

Zvonek máme hlasitý, rozhodně moc hlasitý na zvonění v sedm hodin ráno…
TEXT: Dana Meissnerová

FEJETON

AUTORKA

Vlastní podnikatelská 
činnost 

Veletrhy Brno, a. s. 
Tisková agentura 

Slovenské republiky
Redakční činnost
Public relations

Čekání na policii
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