
starolískovecký
zpravodaj

Říjen 2013 ROČNÍK 21

www.staryliskovec.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Změny ve volebních okrscích
V průběhu roku 2013 došlo v Městské části Brno-Starý Lískovec 

ke zmenšení počtu volebních okrsků ze čtrnácti na dvanáct. V sou-
vislosti s tím bylo také změněno zařazení ulic, případně i domů do 
jednotlivých okrsků. 

Volební okrsky budou stejně jako dřív rozmístěny na základních 
školách. Některé ulice a konkrétní domy v nich jsou ale zařazeny 
do okrsků na jiných školách než tomu bylo při prezidentských 
volbách v lednu tohoto roku. 

Proto doporučuji, abyste si pročetli v tomto zpravodaji zveřejněné 
„Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky“. Vyhnete se přecházení z jedné školy na 
druhou, abyste mohli realizovat svoje volební právo.

Pro lepší orientaci uvádím ještě konkrétní změny:
- ulice Kroupova: domy orientačních čísel 42 – 108 mají nově 
okrsek na ZŠ Bosonožská,
- ulice U Hřiště: domy s orientačními čísly 9, 11, 13, 15, 17 mají 
nově okrsek na ZŠ Labská.

-nov-

Je brzké, už docela studené ráno 
a já, společně s Jirkou Dvořáč-

kem vyrážíme do Libiše. Jsme zvě-
daví, co nás čeká a co uvidíme. 
Dvoutisícové městečko Libiš leží 
na Labi, pár kilometrů pod souto-
kem s Vltavou. V malebné krajině 
tepal život již od mladší doby ka-
menné a udržel se dodnes. Domi-
nantou obce je nádherný kostelík 
sv. Jakuba Většího, jednolodní go-
tická stavba s žebrovou klenbou. 
První zmínka o kostelu je datována 
k roku 1357 a pochlubit se může 
cennými freskami, které neponičila 
ani povodeň v roce 2002... 

Ne, nemusíte se bát, že se od 
tohoto čísla zpravodaje z mého 
sloupku stane zeměpisné okénko, 
nebo zápisník z výletů :-). 

Finanční pomoc zaplavené Libiši
jakou nikdo nepamatuje. 
Lokální, zasáhla jen malé 
území – ale stačila na to, 
aby vše doslova splách-
la.  A co nespláchla voda, 
zničila smršť krup, které 
byly velikosti golfového 
míčku.

I proto jsme při rozhodování, 
kam přispět našimi skromnými 
prostředky, měli poměrně jasno. 
Jakmile jsme narazili na libišský 
příběh, bylo rozhodnuto. Víme, že 
dar 50 000 Kč je pro těžce zkou-
šené středočeské městečko jen 
kapkou v moři, ale věříme, že i tak 
pomůže. V tom nás utvrdil i staros-
ta Zdeněk Mráz, který nás poprosil, 
abychom prostřednictvím Starolís-
koveckého zpravodaje poděkovali 
opravdu všem starolískoveckým 
občanům za pomoc v těžké chvíli.  
Já držím „Libišanům“  palce, aby 
se z následku letošních rozmarů 
počasí co nejdříve oklepali. A nám 
všem ze Starého Lískovce přeji, 
aby nás taková pohroma nikdy 
nepotkala.  

Váš starosta Vladan Krásný

O naší cestě do Libiše 
píši zcela záměrně. Naše 
cesta měla  konkrétní cíl. 
Předat finanční příspěvek 
od naší městské části na 
odstranění následků le-
tošní povodně. 

Jak jsem se zmínil, Libiš 
se stala obětí povodní již v roce 
2002. Tehdy se jednalo o ničivou 
vlnu, po které všichni doufali, že 
nic podobného již městečko neza-
žije. Příroda ale byla proti – v letoš-
ním roce přišla velká voda znovu. 
A tak trochu dvakrát. První záplavu 
místní přečkali, ovšem v momentě, 
kdy voda opadla a všichni vynesli 
na vzduch takřka veškerý majetek 
k usušení a vyčištění, přišla nesku-
tečně prudká přívalová  bouře, 

Den radnice

Naši jubilanti

hasiči oslavili 110 let

Komunita mládeže
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První říjnová sobota byla již popáté zasvěcena Dni radnice
Ano, rok se s rokem sešel a Den radnice je tu opět. Již popáté. Tentokrát vyšlo datum na 5. října, což mohlo 
budit obavy – nebude zima? Nebude pršet? Ale...

...ale nepsaným zákonem to-
hoto dne je, že počasí je vždy 
„uživatelsky příjemné“. Po pod-
zimních plískanicích nebývá ani 
památky a letos tomu nebylo jinak. 
Návštěvníci se v prostoru Vícege-
neračního hřiště na Bosonožské 
začali scházet již před třináctou 
hodinou, v této době probíhala 
registrace závodníků.

O půl druhé pak vypuklo závod-
ní šílenství, tentokrát v jednom 
bloku. Soutěžilo se v mnoha kate-
goriích a účast sportovců byla více 
než hojná. Bez organizačních pro-
blémů probíhal závod za závodem, 
tentokrát se vše odbylo v jednom 
bloku. Volné chvilky bylo možno 
vyplnit ochutnávkou vín či různé 
atrakce – nejen klasický skákací 

hrad, ale napříkad i hrnčířský kruh. 
Na něm si každý mohl vyzkoušet 
své umění.

Poté přišlo na řadu vystoupení 
zpěvačky Petry Černocké, netrpě-
livě očekávané zejména dětskou 
částí osazenstva. Po zhruba ho-
dinovém bloku došlo k vyhlášení 
výsledků a předání cen. Program 
příjemně plynul, hodně zájmu tra-
dičně vzbudilo i vystoupení staro-
lískoveckých hasičů, slavících letos 
významné jubileum (o tom více pí-
šeme na jiném místě Zpravodaje).

Tečku za pátým Dnem radnice 
nakreslilo vystoupení hudebního 
tělesa Gentle Irony Trio, které po-
sluchače před cestou domů ještě 
naposledy rozhýbalo. Takže zase 
za rok!

D1: Předškoláci 
Lukáš Ondruš

D2: Hoši 6–11 let 
Antonio Hausknecht

D2: Dívky 6–11 let 
Veronika Korvasová

D3: 12–15 let 
Sebastian Briešťanský

D4: nad 16 let Hoši i Dívky 
Petr Korvas

S1: Hoši 15 let a mladší
Sebastian Briešťanský

S1: Dívky 15 let a mladší 
Veronika Korvasová

S2: Muži 16 let a starší 
Matěj Halouska

S2: Ženy 16 let a starší 
Adriana Plotzerová 

Rodič a dítě do 15 let
Petr Korvas
Veronika Korvasová

Kompletní výsledky budou 
k dispozici na webových stránkách 
www.staryliskovec.cz

Vítězové v jednotlivých kategoriích Starolískovecké INLINE:

Pátek třináctého může být i šťastný – právě v tento den se v prostorách 
Společenského sálu nově zrekonstruované radnice konala premiérová 
svatba, při které se stali manželi pan Jan Svoboda a slečna Jana Svědinko-
vá. Novomanželům Svobodovým gratulujeme.

V pátek 6. září byla za účasti náměstkyně primátora města Brna Jany 
Bohuňovské slavnostně otevřena nová třída na MŠ Kosmonautů. Vybu-
dování nové třídy umožní umístění více dětí v předškolních zařízeních ve 
Starém Lískovci. 

Nová třída na MŠ Kosmonautů Šťastný pátek třináctého
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Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 15 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamenru České republiky 
se uskuteční: 

25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a
26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin

Ve volebním okrsku č. 207
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo náměstí; U Penzionu

Ve volebním okrsku č. 208
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Máchalova; Pod Školou; Svah; 
Šoustalova; U Leskavy 

Ve volebním okrsku č. 209
volební místnost:  ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: U Pošty; ulice Kosmonautů 1–9 lichá

Ve volebním okrsku č. 210
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; ulice Kosmonautů 11–15; Kroupova 2–40; 
Malešovská; Malostranská; Martina Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná

Ve volebním okrsku č. 211
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8; 10–18 sudá; Karpatská; Kroupova 42–108; U Hřiště 
1; 7; 2–22 sudá; ulice Kosmonautů 2; 17–23; Valašská

Ve volebním okrsku č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská; Bosonožská 1–11

Ve volebním okrsku č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Krymská 3–15; Irkutská

Ve volebním okrsku č. 214
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá; 20–79; Krymská 1; Kurská; Kyjevská

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb

Ve volebním okrsku č. 215
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; Vltavská 2–8 sudá

Ve volebním okrsku č. 216
volební místnost:  ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 lichá; Vltavská 1; 3

Ve volebním okrsku č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiště 15; 17

Ve volebním okrsku č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá

26. září byly nové 
prostory radnice 
přístupné i občanům 
Starého Lískovce v rámci 
Dne otevřených dveří.

Den otevřených 
dveří radnice

2. Právo volit v Městské části Brno-Starý Lískovec do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky má státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v této městské části. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky).

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 24. října 2013 (čtvrtek) 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

4. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad 
městské části  a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.

5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Brno-Starý Lískovec na 
základě písemné žádosti, opatřené ověřeným podpisem voliče, jež bude 
doručena nejpozději 18. října 2013 (pátek), nebo podané osobně nej-
později do 16. hod. dne 23. října 2013 (středa) voličský průkaz. Voličský 
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve 
dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku.

V Brně dne 4. října 2013 
Bc. Vladan Krásný

starosta MČ Brno-Starý Lískovec
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Naši jubilanti

Kam s objemným odpadem? 

Balgová Alena
Banasiaková Helena
Beneš Rudolf
Bergman Jaroslav
Birgelová Věra
Brázda Cyril
Breinek Petr
Brus Miroslav
Buďová Vojtěška
Buřilová Jana
Canov Ivelin
Celta Jaromír
Cenková Emilie
Cupalová Růžena
Čechová Alenka
Čermák Jaroslav
Čonka Vojtěch
Daněk Arnošt
Dedeková Anna
Dobešová Ludmila
Doubková Jana
Dufková Zdeňka

Ďurovičová Ludmila
Fiala Karel
Fialová Miluše
Foerster František
Gajdová Anna
Hadrabová Růžena
Hájek Karel
Handlová Milada
Havránek Alois
Hellová Jana
Hermann Bedřich
Honzová Marie
Hrubá Helena
Hrůza Alois
Chlubná Marie
Jandová Jaroslava
Janoušek František
Jaša Jiří
Jeklová Vlasta
Jelínková Jana
Ježková Marie
Jílek Jaroslav

Kaňa Josef
Kaňová  Marie
Kaštanová Marie
Klenová Věra
Klimeš Milan
Knotková Jana
Kočí Jindřiška
Komárková Marie
Komínková Jitka
Konečná Květoslava
Kopečková Zdenka
Kořínek Jan
Kořínková Zina
Kotlán Josef
Kotoučková Eliška
Kovařík Jan
Kozáková Emílie
Kratochvíl Ludvík
Kravková Zdenka
Krček Jiří
Kroupa František
Křížová Irena

Prázdniny a dovolená skončily a podzim 
je tu. Zahrádkáři finišují, doma se uklízí, 

opravuje, buduje a při tom všem nás provázejí 
odpady. Jsou větší než obvykle a do popelnice 
na komunální odpad se nevejdou a ani tam 
nepatří.  A co s nimi?  

V Brně tuto otázku řeší 39 sběrných středisek 
odpadu (SSO). Jsou to oplocené, zabezpečené 
prostory vybavené kontejnery pro sběr odpadu, 
který nepatří do běžných popelnic na směsný 
komunální odpad. Sběrná střediska odpadu 
slouží k ukládání: 

 – objemného odpadu (starý dřevěný, čalou-
něný či plastový nábytek, skříně, židle, stoly, 
postele, matrace, podlahové krytiny – linolea, 
koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo),

 – tříděných odpadů určených k dalšímu využití 
(papír, PET lahve, nápojové kartony, sklo, textil, 
pěnový polystyren, železné a neželezné kovy),

 – bioodpadu (větve, tráva, listí, ovoce, zelenina, 
skořápky od vajíček, pytlíky od čajů)

 – nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, lepi-
dla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotoche-
mikálie, pesticidy, čisticí prostředky či jiné 
chemikálie, baterie a akumulátory, motorové, 
převodovkové a jiné minerální oleje).
Slouží i jako místa zpětného odběru vyslou-

žilých elektrospotřebičů (lednice, televize, mo-
nitory, počítače, vysavače, zářivky).

Odpad lze odevzdat bezplatně. 
Zpoplatněn je pouze odběr pneumatik 

a stavební suti bez příměsí. Pro tyto odpady 
jsou určena jen některá sběrná střediska: J. 
Fajmonové, Jana Svobody, Košuličova, Mikulčic-
ká, Oblá, Páteřní, Plástky, Pod Kopcem, Sladov-
nická, Ukrajinská, Vaňkovo náměstí, Zámecká. 

Otevírací doby všech sběrných středisek 

odpadu, kontakty a vše potřebné naleznete 
na stránkách www.sako.cz/sso

Nejbližší sběrná střediska 
odpadu: 
Točná:   Út–So: 9–13 a 14–18
 telefon: 722 548 100
Vltavská: 
Po: 14–18; Út–Pá: 9–13 a 14–18; So: 8–12
telefon: 606 915 453

Nemáte jak dopravit odpad na sběrné středis-
ko? Pomůže Vám SAKO, zavolejte na telefonní 
číslo 548 138 203 nebo 607 807 701 a domluv-
te si termín odvozu. V dohodnutém termínu 
odpad připravte před dům, zde si ho od Vás 
převezme pracovník společnosti SAKO. Cena 
za jeden odvoz objemného odpadu je 250,- Kč/
m3 včetně DPH.

23. září jsme opět gratulovali starolískoveckým jubilantům

Kubát Jiří
Kučerová Marta
Ljasovská Eva
Majdová Alena
Maleček Julius
Manová Marie
Matoušková Hedvika
Menšíková Zdenka
Němec František
Nevimová Gertruda
Nezvalová Emílie
Novotná Eva
Obrová Vlasta
Ondráčková Zdeňka
Pechal František
Peroutka Alois
Pilková Ivona
Piňosová Marie
Plachá Jana
Plívová Libuše
Poddaná Marie
Podsedníková Leopoldina

Port Tomáš
Prímová Zdeňka
Procházková Marie
Přinesdomů Marta
Radová Jana
Rajmicová Emílie
Ratay Emil
Rolný Jaromír
Rouchovanský Jaroslav
Rybníčková Božena
Sedláčková Růžena
Sedláčková Věra
Siepaková  Miluše
Skácalová Margita
Staněk Jiří
Straková Renata
Studénková Stanislava
Svoboda Jaroslav
Šebánek Rudolf
Ševčíková Danuše
Šikulová Alžběta
Šimová Alenka

Škaroupková Anna
Šťastná Ljuba
Štefl Jaroslav
Švarc František
Švarcová Jiřina
Švástová Libuše
Švehlová Marie
Toužin Jiří
Unzeitigová Jiřina
Valoušek Miloslav
Vaňková Marie
Vašková Alice
Vašková Božena
Vavříková Drahoslava
Veselý Rudolf
Volejníček Vladimír
Vondálová Anna
Weyr Emil
Zedek Petr
Zhoř Vladimír
Žaloudková Marie
Žečeva Nina
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Charitativní bazar na „Elišce“
Pokud by se nás kdokoliv 
zeptal: „Jak dopadl váš ba-
zárek?“ jednotně odpoví-
me: „Výborně!“

V první řadě ale musíme vel-
mi poděkovat všem, kteří se 

zapojili, donesli věci k prodeji, 
nebo u nás nakoupili. DĚKUJE-
ME !

Sešlo se nám spoustu nejrůz-
nějších krásných věcí, hračky, 
oblečení, bižuterie, sportovní 
potřeby apod. 

Vše jsme nabízeli za velmi sym-
bolické ceny, a proto jsme nesmír-
ně potěšeni, že se nám podařilo 
vybrat 12.400 Kč. Krásná suma. 

Některé z darů jsme již slavnost-
ně předali před celou školou, jedná 
se především o polohovací vaky, 
na kterých mohou děti rehabilito-
vat a relaxovat mezi jednotlivými 
hodinami. Objednané máme také 
např. speciální klávesnice a myši 
k pc nebo upravený příbor pro 
lepší komfort stravování jedné 
holčičky.

Z této akce jsme měli opravdu 
velmi dobrý pocit. 

Poděkování patří i žákyním 
8. třídy, které s krásným nadšením  

pomohly vše nachystat, asistovaly 
u prodeje a samozřejmě i u úklidu. 

Protože v průběhu akce jsme 
několikrát zaslechli dotaz, kdy 
bude další bazar, rozhodli jsme se 
pokračovat. Bazar se bude konat  
dvakrát ročně, vždy na podzim 
v září a na jaře v květnu.

Více se dozvíte na www.zspre-
myslovny.cz.

Ještě jednou děkujeme, pomoh-
li jste dobré věci!

A také si můžete vše prohléd-
nout na Dni otevřených dveří, 
který bude u nás ve škole probíhat 
7. listopadu 2013. Srdečně zveme!

Za celou školu 
Margita Kotásková

Dne 23. září se někteří žáci ze 4., 5. a 6. ročníku vypra-
vili na výlet do Znojma a jeho tajemného podzemí, 
kde se seznámili nejen s místními strašidly, ale také 
s historickými budovami.

aneb školní rok na Labské začal  festivalem v přírodě

NaFEST

Ametysty pro Labskou

Poté se přemístili do sousední-
ho Rakouska, kde se nachází 

v městečku Maissau ametystový 
důl pod názvem AmethystWelt. 
Zde si mohli „nakopat“ vlastní 
ametysty na památku. Vzhledem 
k bahnitému terénu se někteří 
z nich během chvíle proměnili 
k nepoznání.

Poté následovala videoprojekce 

o vzniku těchto drahých kamenů 
a prohlídka vnitřní části dolu.

Žáci si výlet užili a získali tak 
nové informace a poznatky, které 
mohli využít při tvorbě projektu 
a obohatit si tak učivo vlastivědy 
a přírodovědy, potažmo zeměpisu 
a přírodopisu.

Mgr. Kateřina Ježová, učitelka

Ve dnech 5. 9.–6. 9. 2013 se v kem-
pu Olšovec v Jedovnicích, díky pod-
poře získané naší školou z projektu 
EU peníze školám, uskutečnila akce 
pro všechny žáky 2. stupně NaFEST. 
Tento výjezd s naší školou spolu-
pořádalo Středisko volného času 
Lužánky.

Pro žáky bylo připraveno velké množství 
dílen, ze kterých si po úvodní ochutnáv-

ce zvolili jednu, ve které po zbytek pobytu 
pracovali. Akce byla zakončena závěrečným 
festivalem, na kterém si účastníci navzájem 
předvedli výsledky své práce. A že se bylo na 
co dívat! To, co většina žáků jen po několika ho-
dinách trénování předvedla, vyvolalo doslova 
úžas, obdiv a nadšení učitelů i ostatních žáků.

Skvělou atmosféru akce si všichni mohou 
vychutnat a výkony žáků obdivovat na webo-

vých stránkách školy www.zslabska.cz. Najdete 
zde nejen desítky fotografií, ale i video z celého 
závěrečného festivalu.

Podívejte se i Vy, kteří třeba nemáte na naší 
škole své děti, jací jsou žáci ve Starém Lískovci 
nadaní akrobaté, bubeníci, herci, výtvarníci…

Za celou ZŠ chceme poděkovat všem rodičům, 
kteří náš záměr vyslat žáky na tento program 
podpořili a lektorům SVČ za jejich úžasnou práci 
a dobrou náladu, kterou celou naši školu nakazili.

Marek Houzar, zástupce ředitele
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Výuka dopravní a zdravotní výchovy

Šance pro náctileté – náš projekt uspěl!

Ping-pong pro žáky

Novou možnost aktivního trávení času o přestávkách získaly děti na 
naší škole. Protože u nás přibylo tříd na 1. stupni, došlo i k novému 

rozmístění druhostupňových učeben. Tím se nám naskytla možnost 
vytvořit na chodbě v jedné části 2. stupně prostor, kde jsme umístili 
pingpongový stůl. Místo je možno uzamčít a tím zajistit bezpečnost, ale 
během přestávek bývá k dispozici našim žákům. S nápadem přišly paní 
učitelky 6. a 7. tříd, pan školník vše rychle připravil a na žácích je, aby si 
nabízenou aktivitu co nejvíce užili.

Každý podobný dobrý a realizovatelný nápad uvítáme. 

Vedení školy ZŠ Labská

ze ZŠ Bosonožská na návštěvě nové radnice

Čerství parlamentáři

Po nedávném slavnostním za-
hájení školního roku proběhly 

na ZŠ Bosonožská volby zástup-
ců tříd do školního parlamentu. 
Noví a staronoví parlamentáři 
obdrželi Smlouvu mezi školním 
parlamentem a vedením základní 
školy a hned naplánovali první 
společnou akci, kterou byla ná-
vštěva Dne otevřených dveří nové 
radnice Starého Lískovce.

Míra zvědavosti vstoupit do no-
votou vonících kanceláří budovy 
radnice a poznat ty, na které se 
mohou občané obracet se svými 
požadavky, byla dovršena unikátní 

možností na chvíli usednout do 
křesla pana starosty Bc. Vladana 
Krásného, který naši skupinu po 
celou dobu návštěvy provázel 
a společně s ostatními kolegy 
odpovídal na zvídavé otázky par-
lamentářů. Děkujeme za možnost 
prohlédnout si prostory úřadu a už 
se těšíme na to, až Starolískovecký 
parlament všech tří partnerských 
škol zasedne na prvním setkání 
v tomto školním roce v krásné 
a technicky moderní zasedací 
místnosti.

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská 9

Dne 27. 9. 2013 se uskutečnil pro žáky I. stupně Dopravně-zdravotní 
projekt, kterého se také zúčastnili i předškoláci z MŠ Bosonožská 

a MŠ Kosmonautů v rámci již druhého ročníku projektu „Na skok do 
školy 2013/2014“. Všichni plnili úkoly na 10 stanovištích. Vyzkoušeli si 
nepřímou masáž srdce na figuríně, projížděli křižovatku, poznávali léči-
vé rostliny a jejich léčebné účinky, určovali dopravní značky, ošetřovali 
různá zranění a vyzkoušeli si přenos raněných. U všech úkolů školáci 
pomáhali předškolákům – jejich tutorský přístup významně podpořil 
vzájemnou komunikaci a přípravu budoucích předškoláčků na nové 
prostředí. Spokojenost byla na obou stranách. Všichni se už těší na další 
plánované společné akce.

V prázdninovém zpravodaji jste 
se dočetli, že žáci ZŠ Bosonož-

ská podali žádost o finanční dotaci 
v rámci projektu „One World, Many 
Voices“ na výstavbu fitness hřiště 
pro smysluplné využití volného 
času mládeže. Iniciativa vyšla od 
členů našeho školního parlamentu 
a tato myšlenka padla na úrodnou 
půdu. Získala totiž podporu zastu-
pitelstva a starosty MČ Starý Lísko-
vec. Program Americké obchodní 
společnosti je určen na  podporu 
projektů, které žáci a studenti zre-
alizují ku prospěchu místní komu-
nity a ve spolupráci s politickou 
reprezentací obce. Cílem je, aby 
se mladí lidé aktivně zapojili do 
veřejného života a uvědomili si, že 
nositelem pozitivní změny může 
být každý a že participace občanů 
je pro  demokracii klíčová. V tom-
to týdnu přišla pro nás radostná 
informace, že z celkem 23 přihláše-

ných projektů Americká obchodní 
komora vybrala 9, které podpoří, 
a celkem tak rozdělí 537.000 Kč. 
Výběrová komise nejvíce ocenila ty 
návrhy, na kterých se přímo aktivně 
podíleli žáci. Ze zprávy citujeme: 
„Ráda bych Vám oznámila, že 
váš projekt „Workout and fitness 
palyground for teenagers“ byl 
vybrán mezi ty vítězné a chtěli 
bychom ho v tomto ročníku pro-
gramu One World, Many Voices 
podpořit. Na realizaci záměru 
bude poskytnuto 80.000 Kč.“

I přesto, že práce na dalším 
průběhu projektu teprve začíná, 
jsme už nyní pyšní, že se našim 
žákům ve spolupráci s učiteli 
a paní Janou Bušovovou z ÚMČ 
podařilo zpracovat natolik kvalitní 
anglicky psanou žádost o finanční 
příspěvek, že úspěšně konkurovala 
i v celostátním měřítku.

Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská
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Setkání adoptivních rodičů

Voda kolem nás

V letošním školním roce se třídy 
5. A a 5. C přihlásily do projektu 

„Voda kolem nás“, který probíhá 
pod záštitou sdružení Rezekvítek. 
Projekt je rozdělen na 6 období 
a doplněn 3 výukovými progra-
my (dva probíhají ve třídě a jeden 
v terénu). Pět období školního 
projektu se věnuje teoretickému 
a praktickému poznávání vody 
a vodních ekosystémů, v šestém 
období projektu mají děti za úkol 

přemýšlet a průběžně vyhodnoco-
vat, co by chtěly pro vodu udělat 
ony samy. Na závěr projektu si ze 
všech nápadů vyberou jeden ná-
pad a ten uvedou do života. Všech-
ny zrealizované nápady budou 
představeny na veřejném ukončení 
projektu, kde se sejdou zástupci 
všech zapojených tříd brněnských 
škol a předvedou svou prezentaci.

  Mgr. Ilona Fridrichová Jelínko-
vá, ZŠ Bosonožská, září 2013 

Sbor dobrovolných hasičů Sta-
rý Lískovec v rámci letošních 

oslav 110. výročí svého založení 
pořádal 21. září 2013 v budově 
hasičské zbrojnice na ul. Točná 5 
slavnostní členskou schůzi.

Všichni přítomní členové a hos-
té si vyslechli stručný výčet činnos-
ti sboru od samého počátku až 
po současnost. Následně z rukou 
starosty sboru, p. Karáska, převzalo 
několik členů čestné uznání s po-
děkováním za dlouhodobou ak-
tivní činnost ve sboru.

Před hasičskou zbrojnicí si zása-
hová jednotka s mládeží našeho 
sboru připravila pro přihlížející 
simulovanou likvidaci požáru se 
záchranou osoby. Po závěru schů-
ze bylo pro všechny přichystáno 
malé občerstvení.

5. října 2013 se sbor prezentoval 
v rámci „Dne radnice“ na Vícege-
neračním hřišti na ul. Bosonož-
ské, kde byla mimo jiné vystave-
na i naše technika. Ti nejmenší si 
mohli vyzkoušet hašení malého 
domečku a jednotka sboru před-
vedla praktickou ukázku hašení 
požáru s pomocí nastavovacích 
žebříků.

Závěrem patří velké poděkování 
všem členům sboru a našim mla-
dým hasičům za činnost a skvělou 
reprezentaci sboru a naší městské 
části. Rád bych za svou osobu po-
přál sboru mnoho dalších úspěš-
ných let, abychom i nadále napl-
ňovali heslo všech hasičů „BOHU 
KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI.“

Karel Maršálek

od svého založení

Hasiči oslavili 110 let 

Dne 27. září pořádala brněn-
ská zoologická zahrada den 

otevřených dveří pro rodiče adop-
tovaných zvířátek. Třída 4. A adop-
tovala právě před rokem klokánka 
králíkovitého. Společně s pozva-
nou třídou 4. D tak mohla prožít 
výuku přírodovědy za slunečného 
dne plného smíchu i zábavy.

Pracovníci ZOO připravili pro 
všechny adoptivní rodiče nároč-
ný program. Někteří ze živočiš-
ných obyvatelů slavili totiž v nej-
bližších dnech narozeniny, a tak se 
dočkali chutných voňavých dáreč-
ků. Návštěvníci byli přítomni jejich 
radosti při rozbalování balíků se 
slavnostním menu.

V dopoledních hodinách jsme 
stihli také krmení dvouletého 
levharta Daana, který na obdiv 
tolika dětí nebyl zvyklý, a proto 
nervózně přecházel po obvodu 
své klece. Šimpanzice Mary, sla-
vící svou čerstvou plnoletost, se 
o ukořistěnou krabici jablíček po-
dělila s ostatními přáteli z klanu. 
O chutnosti dárečku nás všichni 
ujišťovali právě těmi zvuky, které 

jsou pro pavilon opic tak typické. 
Děti, přesněji adoptivní rodiče, 
reagovaly obdobně horlivě, až 
se některé paní učitelky děsily, že 
opičky zaženou svými hlásky do 
ústraní.

Suverénně nejlepším zážitkem 
však bylo krmení ledních medvě-
dů. Jeden ze zaměstnanců zoo 
házel z velké dálky kusy masa a ryb 
do bazénu, kam si pro ně neče-
kaně hbití medvědi rádi zasko-
čili. Medvědi děti pobavili svými 
kousky, které vyváděli při skocích 
do bazénku, i naschvály, které si 
vzájemně tropili. 

Program byl pestrý, stánek se 
suvenýry po nájezdu výletníků 
vyprodán, svačiny spořádány na 
hřištích a lavičkách, a tak nastal 
čas odchodu.

Po návratu do školy byla krás-
ným zakončením netradiční vý-
uky žáků 4. D spontánní diskuse 
na téma „Které zvířátko vystihuje 
naši třídu natolik, aby si jej osvojila 
i naše třída?“

Milena Halová, foto Daniela 
Křížová, ZŠ Bosonožská

Sbor dobrovolných hasičů 
Starý Lískovec – Sport

přijímá do svých řad děti od 3 let. Setkáváme se každé úterý 
od 17.30 do 19.00 hod. v prostorách ZŠ Elišky Přemyslovny.

Hrajeme hry, učíme se uzly, topografické značky, základy bez-
pečnosti, běh na 60 m překážek, vyrábíme,  malujeme. 
Jsme oddíl smíšený, v loňském roce zde byly  děti od 3 do 12 let.
Bližší informace můžete získat: e-mail: aranka.novakova@volny.cz 
 

Nováková Aranka
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Nejeden fanoušek country-
folkové hudby již ví, že na 

začátku září může navštívit fes-
tival ve Starém Lískovci. Letošní 
5. ročník festivalu se uskutečnil 
7. září na louce mezi kostelem 
sv. Jana Nepomuckého a školou 
Elišky Přemyslovny, tedy přímo 
v srdci Starého Lískovce. Festival 
pořádá občanské sdružení Živý 
Lískovec. Sdružení vzniklo v roce 
2011 a spolupracují v něm zástup-
ci starolískoveckých skautů, far-
nosti a členové místní organizace 
KDU-ČSL. Společně chtějí v obci 
organizovat různorodé aktivity, 
například Farmářské trhy, festival 
nebo společné výlety na lyže.

Festival byl nejen přehlídkou 
kvalitních folk&country kapel, 

ale na své si na něm zajisté při-
šly i rodiny s dětmi, pro něž zde 
byl jako vždy připravený zábavný 
program a atrakce. Každé dítě si 

mohlo zasoutěžit v disciplínách, 
které připravili skauti, dosyta se 
vyřádit na skákacím hradu, lézt na 
horostěně, vyzkoušet si jízdu na 

poníkovi a na rodeo býkovi, nebo 
poslouchat s rodiči koncert. Letoš-
ní výběr kapel zahájila skupina FT 
Prim, po ní následovali Modrotisk, 
Slávek Janoušek, Samson a jeho 
parta, Bokomara s Naďou Urbán-
kovou, AG Flek a večer zakončila 
brněnská skupina Kamelot, na níž 
se organizátoři obzvlášť těšili.

Letošní účast 1200 návštěvníků 
je pro nás zavazující. Za organizač-
ní tým bych rád poděkoval všem 
organizátorům i návštěvníkům, 
kteří společně vytvořili pohodo-
vou atmosféru a také za všechny 
pozitivní ohlasy i připomínky, které 
nás nabíjejí do dalších let.

Za Živý Lískovec 
David Kolínek

V sobotní podvečer 5. října le-
tošního roku ožila místní soko-

lovna hudbou a tancem při osla-
vách starolískoveckého vinobraní, 
které pořádáme k výročí posvěcení 
kostela sv. Jana Nepomuckého ve 
Starém Lískovci, a to již třináctým 
rokem!

Slavnostní zahájení letošního 
vinobraní a přivítání hostů pro-
běhlo ve zcela zaplněné Sokolov-
ně. Po prvních taktech cimbálové 
muziky „Vonica“ z Krumvíře a mla-
dé slovácké dechovky z Vnorov 
navštívil své „poddané“ z Lískovce 
král Jan Lucemburský i s manžel-
kou Eliškou. Král Jan okoštoval 
rodící se moravský mok, vyhnal 
falešného kouzelníka a nakonec, 
po varování před klamstvem 
a zlodějnou, i on požehnal to-
muto večeru.

Poté již následovalo všemi 
očekávané společné vystoupení 
11 krojovaných párů dětí z ta-
nečního kroužku a 13 párů chasy. 
Mladí (a někteří skutečně velmi!) 
tanečníci zatančili „Pásmo brněn-
ských lidových tanců“ z Líšně, Tu-
řan a Troubska s velkou radostí 
a za takřka profesionální výkon 
je potleskem odměnily všechny 
generace návštěvníků. Je jistě 
vhodné vypíchnout i návrat k tra-
dicím – děti i chasa začínají tančit 
brněnské tance. I tento – vpravdě 
autentický – rozměr Vinobraní ná-
vštěvníkům přineslo. 

Pozdější večerní hodina přinesla 
již tradiční soutěž v natahování 
vína koštýřem. V prestižním sou-
boji o láhev šampaňského zvítězila 
mezi ženami Jana Žáková a mezi 
muži pak Pavel Ondruš. O půlnoci 

byla rozdělena i bohatá tombola, 
korunovaná pořádně štětinatým 
divočákem a dál už se pak jen po-
kračovalo v tanci a zpěvu až do 
časných ranních hodin.

Druhý den, v neděli dopoledne, 
byla za účasti krojovaných dětí 
a chasy sloužena slavnostní mše 
v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Starolískovecké vinobraní je vý-
znamnou společenskou událostí 
v naší obci a tak i letos jsme mohli 

přivítat naše osobnosti – starostu 
MČ Vladana Krásného a duchov-
ního otce Pavla Opatřila.

Závěr je třeba věnovat slovům 
díků. Zejména orelské jednotě ze 
Starého Lískovce, ÚMČ Starý Lís-
kovec za finanční podporu, všem 
sponzorům, a také všem, kteří se 
podíleli na zajištění a přípravě této 
krásné akce.

Josef  Jaňura
Orel Starý Lískovec  

Živý Lískovec – country folkový festival ve Starém Lískovci

Starolískovecké vinobraní 2013
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Gourmet

Co potřebujeme:
3 větší lilky, sůl, 500g mletého 
masa (hovězí, telecí, vepřové 
nebo namíchané dle vaší chuti), 
2 stroužky česneku, 100 g parme-
zánu nebo Grana Padano, bylinky 
(základ oregáno, já jsem použila 
bylinky z balkonu – oregáno, ty-
mián a bazalku), olivový olej

Postup přípravy 
Lilky rozrojíme na půl a vydlabeme. 
Vnitřek lilku pokrájíme na drobné 
kostičky. Mezitím si na olivovém 
oleji orestujeme na plátky nakrá-
jený česnek, přidáme na kostičky 
pokrájený lilek a bylinky a krátce 
orestujeme. Potom přidáme po-
mleté maso a osolíme. Restujeme 
dalších cca 10 minut. Připravenou 
směsí potom plníme vydlabané lil-
ky. Ty nakonec posypeme nastrou-
haným parmezánem a dáme do 
trouby zapéct. Pečeme v předem 
vyhřáté troubě dozlatova, zhruba 
30 minut na 200 stupňů. 

Táňa Absolínová

Plněné lilky

Skauti vyrazili k památníku Vlastislava Kroupy

Podobně jako loni se skauti 
ze Starého Lískovce vypravi-

li na pouť do sousedních Boso-
noh. Jejich cílem byl památník 
Vlastislava Kroupy, po němž je 
pojmenovaná jedna ze starolísko-
veckých ulic. Pro skauty má tento 
pán význam mimo jiné proto, že 
založil první oddíl Junáka ve Sta-
rém Lískovci.

Kroupa se narodil v Bosonohách 
roku 1920, v dospělosti pracoval 
jako redaktor Lidových novin a vě-
noval se práci s mládeží. Organizo-
val a spoluzaložil také odbojovou 
skupinu mládeže „Hnutí slovanské 
domoviny.“ Kvůli aktivitě v odboji 
byl v listopadu 1942 zatčen gesta-
pem, vězněn v Brně v Kounicových 
kolejích a o dva roky později – dne 

27. dubna 1944 – popraven ve Vra-
tislavi.

K pomníku, který je umístěn 
v lesíku nad Bosonohami, jsme 

se vydali v neděli 29. září. Auto-
busem jsme dojeli do Kohoutovic, 
odkud jsme pokračovali po žluté 
turistické značce, která vede do 

Bosonoh. Děti cestou vyplňovaly 
křížovku a zjišťovaly informace 
o osobnostech skautské historie. 
Do soutěžení se zapojili i někteří 
rodiče, kteří přišli se svými dětmi.

Společná pouť všech mladších 
i nejstarších členů střediska je pří-
jemným zahájením skautského 
roku. Rodiče (zvláště nováčků) se 
mohou blíže seznámit s lidmi, kteří 
připravují celý rok program pro 
jejich děti a prožít podzimní odpo-
ledne v přírodě. Během podzimu 
se skauti vypraví na víkendové vý-
lety do různých koutů republiky, 
uspořádají drakiádu a v prosinci 
pojedou do Vídně pro Betlémské 
světlo, které budou na Štědrý den 
rozdávat v klubovně.

Veronika Ruberová

A právě sociální a pracovní inte-
grací se věnují Rozvojové progra-
my 15+, které realizují Mgr. Martin 
Bušina – působící jako rodinný 
psychoterapeut a supervizor 
a Mgr. Kateřina Geislerová – lek-
torka vzdělávacích programů. Tyto 
programy na Komunitě mládeže 
probíhají od června do září roku 
2013 a doposud se jich zúčastnilo 
7 mladistvých. Zahrnují několik 
tematických okruhů:

První oblast se věnuje osobnost-
nímu rozvoji, např. sebepoznání, 
sebeúctě, rozvoji zdravého sebe-
vědomí, zvládání obtížných život-
ních zkušeností a životních změn, 
překonávání překážek, odolnosti 
vůči stresu, finanční gramotnosti aj.

Druhá oblast se zaměřuje na 
pracovní trh, např. seznámení se 
s finančním řízením, jeho podsta-
tou a metodami, sestavení životo-
pisu a průvodního dopisu, poskyt-
nutí aktuálních informací o cenách 
a mzdách, o sestavování vlastního 
rozpočtu, o finančním plánová-
ní, dluhové pasti a půjčkách aj. 
Poskytuje také právní minimum 

potřebné pro osvojení základních 
zásad a principů právního státu. 

Programy jsou pojímány pou-
tavou a hravou formou. Mladiství 
si tak např. prostřednictvím hraní 
modelových situací mohou vy-
zkoušet účast na pracovním po-
hovoru či sebeprezentaci. 

Rozvojové programy 15+, které 
podporují úspěšný vstup dospíva-

jící mládeže na otevřený trh práce, 
jsou v současné době realizovány 
jako pilotní programy. Mladiství 
mají možnost měnit různé oblasti 
spolupráce podle vlastních potřeb 
a přání. Jsou praktickým návodem, 
jak uspět ve světě dospělých. 

Mgr. Kristina Vaňková
pedagog Komunity mládeže

podporujících úspěšný vstup mladistvých na otevřený trh práce

Komunita mládeže se účastní programů

Komunita mládeže v Brně -Starý Lísko-
vec je zařízení pro mladistvé ve věku 
15–21 let, kteří se připravují na odchod 
z pěstounské rodiny SOS dětských vesni-
ček. Jejím posláním je pomáhat mladým 

lidem k osamostatnění a integraci do 
společnosti. Zaměřuje se tak na oblast 
získávání praktických životních zkuše-
ností a na oblast přípravy na budoucí 
povolání. 
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Žďárská liga v požárním útoku

Ohlédnutí za činností hasičské mládeže ve školním roce 2012/13

První dvojkolo se konalo o ví-
kendu 11. a 12. května, v so-

botu ve Velkém Meziříčí a v neděli 
v Litavě. Klukům se bohužel moc 
nedařilo, do celkové tabulky si 
připsali 6 bodů za 14. a 12. místo.

Třetí kolo se konalo 2. června 
v Netíně. I přes velice těžké pod-
mínky a promočenou trať Starý 
Lískovec Sport ukázal, co umí 
a časem 18.03 získal zlaté medaile.

V sobotu 22. června získali do 
tabulky 9 bodů za 7. místo v Kro-
kočíně.

Před dalšími závody byla mě-
síční pauza, v Radostíně nad Osla-
vou proběhla soutěž 21. července 
a kluci obsadili 10. místo.

V sobotu 3. srpna pořádali sou-
těž hasiči z Jasenice. Starý Lískovec 
Sport zde předvedl krásný útok 
s šestnáctkovým časem, bohužel 
přišla diskvalifikace za spadenou 
helmu jednoho ze členů družstva. 
I takový je požární sport. V nedě-

li se konaly závody v Olší. Mírný 
prostřik na pravém proudu kluky 
odsunul až na 7. místo. 

Další dvojkolo se konalo před-
poslední srpnový víkend. Sobot-
ní závody se konaly v Herolticích, 
kam kluci jezdí i trénovat. Vyni-
kající čas 16.41, stříbrné medaile 
a do tabulky 17 bodů. Trať mírně 
do kopce čekala na soutěžící v Ka-
tově, kde kluci předvedli, že mají 
natrénováno a soutěž vyhráli.

V sobotu 7. září proběhla soutěž 
v Čikově. Kluci nakonec s časem 
17.87 získali nepopulární brambo-
rové medaile, avšak levý proudař 
s vynikajícím časem 16.79 získal 
cenu za nejlepší sestřik.

Ve Lhotkách se konal závod 
v neděli 15. září. I přesto, že se 
Starý Lískovec Sport účastnil so-
botních nočních závodů v Telči, 
i zde ukázal, že právem patří mezi 
špičku Žďárské ligy a časem 16.99 
soutěž vyhrál. 

Schůzek se účastnilo 13 dětí ve 
věku od 3–8 let, vždy v úterý 

jednou za 14 dní. Děti se zde se-
znamují s činností hasičů, základy 
bezpečnosti s ohledem na věk, 
zdravovědou, hrají hry a navíc 
jsme si upravili pravidla na běh 60 
m s překážkami ( velikost překážek 
jsme uzpůsobili věku), ve kterém 
pořádáme závody – v květnu (ví-
cegenerační  hřiště Bosonožská) 
a v červenci (hasičská škola v Líšni).

V tomto školním roce jsme se 
zúčastnili uzlovacích závodů a vy-
tvořili  společné družstvo s SDH 
Hrušovany u Brna (kategorie  pří-
pravka děti do 6 let). Soutěžilo 
družstvo  Hrušovany-Starý Lísko-
vec -  umístění: Drnovice – 4. místo, 
Přízřenice – 3. místo, Bosonohy 
5. místo.  

Za kategorii mladších hasičů 
soutěžilo družstvo SDH Starý 
Lískovec – Sport, kterému se sice 
nepodařilo umístit na předních 
místech, ale děti si zasoutěžily 
a měly radost z toho, že měly uzly 
bez chyby.

SDH Starý Lískovec – Sport má 
krásné výsledky v disciplíně běh 
na 60 m s překážkami, kde se Sára 
Sahatciu pravidelně umísťuje na 
předních místech v kategorii mlad-
ší žákyně, Jakub Filipčík se dostal 
až do výběru reprezentace – kate-
gorie starší žák.

Za mladší žáky v letošním roce 
začal běhat Zdeněk Novák, který 

Starý Lískovec Sport je tradičním účastníkem Žďárské 
ligy od roku 2009. Každý rok se umisťuje v celkovém 
hodnocení v první desítce. Nejlepšího umístění dosáhli 
právě v roce 2009, kdy obsadili krásné 3. místo.

SDH Lhotky Sport pořádal zá-
vody v požárním útoku v sobo-
tu 22. září, klukům se opětovně 
zadařilo a s časem 16.87 byli na 
krásném 2. místě.

Poslední kolo této ligy se konalo 
za krásného slunečného počasí 
v Maršovicích. Až na těchto závo-
dech se rozhodovalo o konečném 
umístění našich kluků. Řekla bych, 
že i přes velkou nervozitu kluci 
zabojovali a i tuto soutěž vyhráli 
a získali 20 bodů.

Starý Lískovec Sport 
na Ždárské lize 2013 
v číslech:

 – Ze 13 závodů kluci čtyřikrát 
obsadili první místo a dvakrát 
byli druzí

 – Jejich čas 16.41 je druhý nejlepší 
čas letošního ročníku

 – V letošním ročníku celkově zís-
kali 157 bodů
A ptáte se jak SDH Starý Lísko-

vec Sport nakonec dopadl?
O pouhý jeden bodík se kluci 

umístili na krásném druhém místě. 
A na vyhlášení Žďárské ligy, kte-

ré proběhne 19. října, dostanou 
stříbrné medaile, které si právem 
zaslouží.

Pro mě bylo potěšením strávit 
s nimi letošní velice úspěšnou se-
zónu a chtěla bych všem, co za 
SDH Starý Lískovec Sport závodili, 
poděkovat za vynikající výkony 
a reprezentaci. A jejich jménem 
bych ráda poděkovala SDH Ne-
svačilka za umožnění trénování, a 
také fanouškům a sponzorům, bez 
kterých by to prostě nešlo.

Lenka Brücknerová

má pěkné výsledky a doufáme, že 
se bude i nadále zlepšovat, a v ka-
tegorii přípravka Ondřej Novák.

Každý rok vyhlašuje Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
soutěž „Požární ochrana očima 
dětí“, kde byly odevzdány práce 
za SDH Starý Lískovec a SDH Starý 
Lískovec – Sport. Zdeněk Novák 
dostal zvláštní cenu za svou práci. 

V rámci celoroční činnosti jsem 
děti připravovala na odznak „PRE-
VENTISTA JUNIOR“ a mohu říct, 
že odznak byl splněn jak dětmi 
za SDH Starý Lískovec Sport, tak 
SDH Starý Lískovec. 

Je mi velice líto, že tři roky jsem 
s dětmi mohla chodit na hasičku, 
ve které je SDH Starý Lískovec, ale 
v červnu mi bylo oznámeno, že 
tam končíme.

Děti máme jen jedny a je jedno 
jestli chodí do toho či toho sboru, 
jedná se přece o děti a ne o spory 
dospělých.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
úřadu městské části, který se snažil 
situaci řešit a hledat nám náhradní 
prostory. Nakonec nás pod svá 
křídla vzala ZŠ El. Přemyslovny, 
které moc děkujeme.

Za SDH Starý Lískovec – Sport

Aranka Nováková 
vedoucí mládeže
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Péče o seniory

Máte v rodině seniora či zdra-
votně postiženou osobu, 

která již není soběstačná a přesto 
ještě nepotřebuje komplexní péči, 
kterou poskytují domovy pro se-
niory či obdobná zařízení?

Nabízíme Vám naše služby...
Pečovatelská služba MČ Brno-

střed pro městskou část Brno-
Starý Lískovec poskytuje terénní 
a ambulantní péči v pracovní 
dny od 07.00 do 15.30 hod. 

V čem můžeme pomoci a co 
jsme schopni zajistit?

Rozvoz obědů je zajištěn v pra-
covní dny, včetně sobot od 9.00 
do 14.00 hod. ze školní  jídelny 
Nádvorní 1

Středisko osobní hygieny – 
koupel, stříhání vlasů, pedikúra, 
praní a žehlení prádla

Terénní péče – poskytujeme 
pomoc uživatelům v domácnosti 
Po – Pá od 7.00 do 15.30 hod. (po-
moc při ranní toaletě, nachystání 
a podání snídaně a oběda, běžné 
úkony osobní hygieny, koupel uži-
vatele, úklid domácnosti, nákupy 
a pochůzky, dohled u uživatele, 
vycházky, doprovod k lékaři, na 
úřad apod. 

Centrum denních služeb – je 
určeno pro osoby, které z důvo-
du snížené soběstačnosti  nemo-
hou zůstávat samy doma a nebo 
pro ty, kteří chtějí den strávit ve 
společnosti druhých lidí. Vždy je 
připraven zajímavý program, in-
dividuální aktivity, které umožňují  
změnu jednotvárného života, jsou 
zaměřovány na podporu soběstač-
nosti a procvičování psychických 
a fyzických schopností. Připravuje-
me různé výlety, prohlídky výstav, 
návštěvy kulturních akcí, besídky, 
trénování paměti apod. Centrum 
je otevřené každý všední den od 
8.00 do 14.30 hodin s možností 
oběda, dovozu a odvozu autem 
pečovatelské služby. Je možnost 
jednodenního pobytu zdarma. 

V případě zájmu nás neváhej-
te kontaktovat na telefonním 
čísle 543 212 702.

Informace z usnesení 90. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
7. 8. 2013

 – souhlasila s tím, aby pro rea-
lizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 23, situovaném v 5. podlaží 
domu č.o. 7, na ulici Sevastopol-
ská v Brně“ byl vybrán uchazeč 
Vratislav Šustr

 – souhlasila s tím, aby pro realiza-
ci veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Provedení oprav v bytě č. 15, 
situovaném ve 4. podlaží domu 
č.o. 39, na ulici Dunajská v Brně“ 
byl vybrán uchazeč WALER, s.r.o.

 – souhlasila s tím, aby pro realiza-
ci veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Provedení oprav v bytě č. 10, 
situovaném ve 3. podlaží domu 
č.o. 37, na ulici Labská v Brně“ 
byl vybrán uchazeč WALER, s.r.o.

 – schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00066, kde 
předmětem smlouvy je prove-
dení díla spočívajícího v opra-
vách či úpravách v bytě č. 15, 
Dunajská 39

 – schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00068, kde 
předmětem smlouvy je prove-
dení díla spočívajícího v opra-
vách či úpravách v bytě č. 23, 
Sevastopolská 7

 – schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00067, kde 
předmětem smlouvy je prove-

dení díla spočívajícího v opra-
vách či úpravách v bytě č. 10, 
Labská 37

 – schválila uzavření Smluv o za-
jištění reklamní činnosti; před-
mětem těchto smluv je zajištění 
reklamy a propagace zájemce 
v rámci společensko-sportovní 
akce s názvem „Den radnice“, kte-
rá se uskuteční dne 5. 10. 2013

 – odložila vydání souhlasného 
stanoviska ke stavbě Přístavba 
skleníku, sociálních místností, 
přístřešku, jezírek na p. č. 977/1 
a 977/5 a 993/9 k. ú. Starý Lís-
kovec

 – schválila uzavření dohody 
o skončení nájmu ideálního 
podílu pozemku p. č. 1943 k. ú. 
Starý Lískovec – garážový dvůr 
ke dni 31. 8. 2013; souhlasila 
uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti na pronájem ide-
álního podílu (1/52) pozemku  
garážového dvora zbudované-
ho na pozemku p. č. KN 1943 
k. ú. Starý Lískovec

 – souhlasila se zpětvzetím 
výpovědi smlouvy o dílo č. 
S 09V650001 jejímž předmětem 
je zajištění čistění komunikací 
a ostatních dopravních ploch 
a zimní údržby komunikací 
a ostatních dopravních ploch 
v MČ Brno-Starý Lískovec

 – schválila ve smyslu smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 09 00052 ode-

čet ceny za neprovedení díla 
a uložení smluvní pokuty zho-
toviteli Ager, spol. s r.o.

 – schválila navýšení ceny díla 
„Přírodní zahrada s přírodními 
herními prvky“ – herní prvky 
a mobiliář dle SOD č. 09 9 500 
13 00020

 – schválila Zprávu zadavatele pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na 
služby „Celoroční  komplexní 
údržba veřejné zeleně, letní 
a zimní údržba chodníků, letní 
a zimní údržba místních komu-
nikací, obsluha odpadkových 
košů a likvidace černých skládek 
na celém území MČ Brno-Starý 
Lískovec“

 – schválila zadat veřejnou zakáz-
ku celoroční komplexní údržba 
veřejné zeleně, obsluha odpad-
kových košů a likvidace černých 
skládek na celém území MČ Brno-
Starý Lískovec, veřejnou zakázku 
letní a zimní údržba chodníků na 
celém území MČ Brno-Starý Lís-
kovec a podklady pro zveřejnění 
předběžných oznámení

 – souhlasila se zněním předlože-
né Smlouvy o dílo na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodávka sedacího nábytku do 
multifunkční místnosti v budo-
vě Oderská 4“

Kompletní zápisy z jednání Za-
stupitelstva a Rady MČ najdete na 
www.staryliskovec.cz

Střípky z rady
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Pro sběr dat bylo využito stan-
dardizovaného dotazníku, rea-

lizaci výzkumu zajistila společnost 
AUGUR Consulting. 

Ve vzorku 1012 respondentů 
byli zastoupeni lidé podle věko-
vých kategorií, pohlaví a měst-
ských částí stejně, jako jsou za-
stoupeni v populaci celého Brna. 
Dotazovány byly osoby, které jsou 
ve městě přihlášeny k trvalému 
pobytu, ale také ti, kteří mají trvalý 
pobyt jinde, ale v jihomoravské 
metropoli žijí. 

„Výzkumy, jako je ten o názorech 
Brňanů na jejich město, nám po-
máhají udělat si o Brně přesnější 
obrázek. Ukážou poměrně jasně, 
kde jsou silné stránky i slabiny měs-
ta, které kvůli „profesní deformaci“ 
už možná nevidíme. A na rozdíl od 
spíše negativního postoje, který kon-
struují média, zjišťujeme, že Brňané 
mají své město rádi a většina by se 
odtud určitě stěhovat nechtěla. Po-
ukázání na slabiny města nám zase 
pomáhá přesněji cílit tok investic,“ 
řekl primátor statutárního města 
Brna Roman Onderka.

1. část: jaký je obraz města 
v očích jeho obyvatel

Respondenti nejvíce souhlasí 
s tím, že Brno je městem univerzit 
(96 % odpovídajících rozhodně 
nebo spíše souhlasí), že je dobře 
dostupné vlakem (93,7 %) a že se 
ve městě dokážou dobře oriento-
vat (93,3 %). 

Na druhou stranu nejméně 
souhlasí s tím, že se Brno dokáže 
dobře propagovat, a to jak v nad-
národním měřítku (pouze 25,8 
% respondentů rozhodně nebo 
spíše souhlasí), tak v rámci České 
republiky (45,9 %) nebo v médiích 
(35,9 %).

Největší pozitivní změna v sou-
hlasu mezi lety 2013 a 2009 byla 
zaznamenána u výroků „V Brně 
se dá dobře jezdit autem“, „Brno 
má dobrou nabídku bydlení (pro 
všechny skupiny obyvatel)“ a „Brno 
je městem hokeje“. 

Naproti tomu ve srovnání s ro-
kem 2009 nejvíce poklesla míra 

souhlasu s výroky „Brno je městem 
fotbalu“ a „Brno je centrem cestov-
ního ruchu“, změna k horšímu však 
není velká.

2. část: jaké jsou asociace, kte-
ré se s městem pojí

Velké části respondentů (84,4 %) 
se velmi silně vybaví památky (Pe-
trov, Špilberk, Stará radnice), více 
než tři čtvrtiny si město asociují 
s Brněnskou přehradou a 7 z 10 
odpovídajících si Brno spojuje 
s výstavištěm a veletrhy.

Skutečnost, že město pod Špil-
berkem je v pozitivním směru 
nejčastěji spojováno s kulturním 
či přírodním prostředím, byla po-
tvrzena odpověďmi respondentů 
na volnou otázku, která se zajíma-
la o přednosti města. Dotazovaní 
mohli odpovídat spontánně. 

Největšími přednostmi jsou 
obecně architektura, historické 
skvosty, historické jádro měs-
ta a památky, za klad obyvatelé 
považují i bohatou kulturu a také 
přehradu a její okolí. Naopak 
nejzávažnějšími nedostatky jsou 
doprava (špatná průjezdnost měs-
tem, provoz velkého městského 
okruhu, dobudování komunika-
cí apod.), nepořádek (v centru, 
v parcích, nedostatečný úklid), 
parkování, sociálně nepřizpůso-
biví občané (žebráci, bezdomovci, 
opilci) a MHD (drahá, nekvalitní, 
přeplněná apod.).

3. část: jaká je spokojenost 
obyvatel města s podmínkami 
života v něm

Pokud se ptáme na obecnou 
míru spokojenosti se životem 
v Brně, tedy bez ohledu na to, 
o jakou oblast života se jedná, 
nedopadlo hodnocení města vů-
bec špatně. 

Jak vyplývá z analýzy výsledků, 
více než 9 z 10 dotázaných uvedlo, 
že je velmi (39,4 %) nebo spíše 
(52,5 %) spokojeno s Brnem jako 
místem, kde žije. Nespokojenost 
projevila méně než desetina dotá-
zaných (velmi nespokojen/a 0,9 % 
a spíše nespokojen/a 7,2 %).

Pořád jsem nevěděla, co s tímto 
zajímavým kusem látky udělat. Ne-
dávno jsem potřebovala dárek pro 
svou kamarádku, která si zařizuje 
byt v podobných tónech, jako je 
kus látky, co mi ležel ve skříni. A  
nápad byl na světě.

 
Vše, co potřebujete, je rám s kar-

tonem a kus pěkné látky. Látka je 
na každé straně o 3 cm větší než je 
velikost kartonu, abychom mohli 
látku přehnout a uchytit.

Mám ráda lněné látky pro je-
jich pěknou strukturu a barevnost. 
Horší je to s žehlením. Aby se mi 
látka lépe žehlila, mírně jsem ji 
naškrobila. Po pečlivém vyžehle-
ní jsem látku položila na karton. 
Opravdu dobře jsem odstranila 
všechny záhyby a vrásky. Přelože-
né okraje na zadní straně kartonu 
jsem přelepila malířskou páskou. 
Pokud máte lehkou barevnou tka-
ninu, možná budete potřebovat 
kousek bílého papíru na podlo-
žení. Podsunula jsem karton zpět 
do rámu. Zvolila jsem rám bez skla, 
lépe tak vynikne textura látky.

 Krásný dárek pro mou kama-
rádku je hotový!

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Látka v rámečku

Co prozradil výzkum spokojenosti obyvatel s Brnem?
V roce 2013 město Brna připravilo druhou vlnu soci-
ologického šetření s názvem  Charakter města Brna 
v postojích jeho obyvatel (první výzkum byl proveden 
v roce 2009). Cílem bylo podat celistvý obraz názorů 
obyvatel na město Brno. 

Z odpovědí na podrobněji polo-
žené otázky, které zjišťovaly spko-
jenost s různými aspekty života 
ve městě vyplývá, že respondenti 
jsou nejvíce spokojeni s dostup-
ností restaurací, kaváren, cukráren 
apod. (95,6 % je spíše nebo velmi 
spokojeno), s dostupností obcho-
dů s potravinami (93,5 %), s nabíd-
kou divadel (92 %) a s dostupností 
ostatních obchodů (91,3 %). Na 
druhou stranu se jim nejméně líbí 
například stav komunikací a silnic 
(68,1 % je spíše a velmi nespo-
kojeno) a hlavně mají problém 
s nedostatkem parkovacích míst 
(80,4 %).

4. část: jaký je vztah obyvatel 
k městu

Co se týče vztahu dotázaných 
k Brnu, oproti roku 2009 ubylo 
osob, pro které je Brno nejhezčí 
místo k životu – v roce 2009 ta-
kových respondentů byla celá 
polovina, dnes je patriotů o něco 
méně – necelých 45 %. Oproti roku 
2009 ale naopak přibylo těch, kteří 
považují Brno za příjemné město 
– letos jich bylo 46,5 % (39,4 % 
v roce 2009). V čase o něco málo 
poklesl i podíl těch, kteří považují 
Brno za průměrné město, k němuž 
je nic nepoutá. Podíl respondentů, 
kterým se město nelíbí, zůstává 
v čase stejný a jedná se pouze 
o půl procenta dotázaných.

Výzkum sledoval i plány od-
stěhovat se z Brna. Největší podíl 
osob se neplánuje odstěhovat ni-
kdy (64 %), případné stěhování při-
pouští necelých 13 % dotázaných 
a 23 % respondentů neví. Srovnání 
těchto výsledků z obou výzkumů 
ukázalo, že v čase zůstává rozlo-
žení odpovědí poměrně stabilní.

Závěr
Z výsledků obou vln výzkumu 

vyplývá, že obyvatelé vidí Brno 
jako město bohaté na historické 
památky a nabízející rozmanité 
možnosti trávení volného času. 
Vnímají je jako

město vzdělané a dobré vzdělá-
ní umožňující, sídlo s dobrou zdra-
votní a sociální infrastrukturou, 
místo, kde se daří kulturnímu živo-
tu a kde se dá i dobře nakupovat.

Na druhou stranu však kriticky 
vnímají jeho nedostatky, jako jsou 
potíže s čistotou a údržbou města 
či s dopravní zátěží a parkováním.

Co je však klíčové: město není 
většině obyvatel lhostejné – mají 
je rádi a chtějí v něm žít.

Závěrečnou zprávu sociolo-
gického šetření Charakter města 
Brna v postojích jeho obyvatel – 
rok 2013 s podrobnými výsledky 
najdete na webu www.brno.cz 
v sekci Správa města – Dokumenty 
města – Analýzy a studie.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz

tel.: 542 172 026
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www.svobodni.cz

Snížíme daně díky zrušení 
zbytečných úřadů a dotací

Ing. Petr Mach, Ph.D.
ekonom a předseda Svobodných

Informace k železničnímu přejezdu Čermákova – M. Ševčíka

Na podnět občanů Starého 
Lískovce ohledně troubení 

vlaků u přejezdu v městské části 
vzneslo vedení městské části 
oficiální cestou připomínku, na 
kterou nyní obdrželo odpověď. 
Její část nyní přikládáme.

K vaší stížnosti, týkající se ne-
funkčnosti signalizačního zařízení 
a troubení vlaků u železničního 
přejezdu na styku ulic Čermáko-
va a Martina Ševčíka, sdělujeme 
následující:

Nemůžeme souhlasit s tvrze-
ním, že signalizace na přejezdu 
vybaveném přejezdovým zabez-
pečovacím zařízením bez závor 
(dále jen PZS) je dlouhodobě 
nefunkční. V období od 18. do 
20. září bylo na přejezdu v km 
149, 238 (P3946) „A2 – Lískovec  
na trati Brno Horní Heršpice – 
Střelice plánované vypnutí pře-
jezdových světelných zabezpe-
čovacích zařízení (dále jen PZS) 
z důvodu oprav pro zvýšení bez-
pečnosti na těchto PZS. Vypnutí 

bylo uskutečněno na základě 
řádně schváleného výlukové-
ho rozkazu ROV č. 33028 etapa 
B. O vypnutí PZS byli účastníci 
provozu informováni prostřed-
nictvím přechodného silničního 
dopravního značení osazeného 
ze všech přístupových cest k to-
muto přejezdu.

Zvuková signalizace „Návěst po-
zor“ byla v tomto období dávána  
strojvedoucím každého železniční-
ho drážního vozidla projíždějícího 
přes tento přejezd.

Naším úkolem je pomocí za-
bezpečovacích systémů zajišťovat 
bezpečný provoz na železnici a její 
provozuschopnost. V případě ja-
kýchkoliv pochybností ohledně  
činnosti zabezpečovacích zaříze-
ní na železnici se proto obracejte 
přímo na nás – Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Brno, Kouni-
cova 26 (Ing. Jiří Lehner, mobil 
723 698 723).

Ing. Pavel Surý, ředitel
Oblastního ředitelství Brno
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 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken 606469316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = sleva 250 Kč

 �Díky stěhování za prací v bohunické nemocnici hledám ke koupi 
byt 1+kk – 2+kk v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci. fathan@
seznam.cz, 773455228

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

 �Mladý pár koupí byt 1+kk v okolí bohunické nemocnice. lenjurac001@
seznam.cz, 604995819

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

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

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

Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Den vydání 18. 10. 2013 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

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

www.kolinkova.webnode.cz

AKREDITOVANÁ PRACOVNICE 
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

Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Místo konání: parkoviště při zastávce Osová, Brno – Starý Lískovec 
čas: od 8 do 12 hodin

Starolískovecké  
farmářské  
trhy     2. 11. 

2013

Během prázdnin aktivity a různorodý program v CafeVespa sice tro-
chu pospávaly, ale o to s větším nasazením jsme pro naše zákazníky 

připravili začátek školního roku.
Koncem prázdnin v kavárně odstartovala výstava fotografky Miriam 

Messerleové, která mimo svou fotografickou činnost připravuje také 
knihu pro děti. 

1. říjen je mezinárodním dnem kávy a v Brně odstartoval festival 
o kávě - Týden kávy.  Brněnské kavárny se mohou přihlásit do speciálního 
programu a společně tak lidem přiblížit kávovou kulturu. Cafe Vespa se 
také zapojila a připravila si pro Týden kávy speciální program. Ve středu 
2. října proběhla vernisáž „Hodinová výpověď“ Veroniky Daňkové. O ví-
kendu si naši návštěvníci mohli vyzkoušet vaření kávy v džezvě. V kavárně 
se jim věnoval mistr ČR ve vaření kávy v džezvě Lukáš Kovářik, který 
má na svém kontě úspěchů i 7. místo na mistrovství světa. V neděli pak 
proběhlo v dopoledních hodinách divadlo pro děti s názvem „Rozárčina 
postýlka“ o nepořádné holčičce, která se nakonec polepšila.

 Nedělní divadlo pro děti Cafe Vespa pořádá každý měsíc. Divadlo je 
vždy jiné a střídají se také umělci a divadelní soubory, takže se můžete 
těšit na další dětská představení během podzimu i zimy. Na neděli 
3. listopadu je připraveno interaktivní divadelní představení pro děi 
Františčina baterka 

Každou středu v kavárně probíhá cvičení „Ranní hrátky s děťátky“, 
které vede „Teta“ Táňa Ryšavá. Cvičení se zaměřuje na různé tanečky, 
zpívání, hraní si dětí a rodičů a celkově rozvíjí smyslové a pohybové 
schopnosti dětí.

Přijďte posedět v příjemném prostředí kavárny Cafe Vespa ve Starém 
Lískovci a využít třeba prostorného dětského koutku, kde si Vaše děti 
pohrají a vy si zatím vychutnáte dobrou kávu.

Co je nového v CafeVespa
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prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek: 
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. 

Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. 
Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

provozovny:

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

KADERNICTVÍ

DÁMSKÉ
PÁNSKÉ

DETSKÉ

Mikuláškovo nám. 12 
(zezadu za vinotékou)

Tel . 515 548 333
Mob. 776 031 462

Hotovostní 
úvěry

bez registru
rycHlé vyřízení

peníze do 24 Hodin
zaměstnancům, živnostníkům, 

důchodcům i ženám na MD
Zprostředkovatel pracuje pro 

jednoho věřitele.

tel.: 777 339 081
Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

NOVÉ KUCHYNĚ 
od českého výrobce

www.hezkydomov.cz

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, 
zařídí ho firma Welle :)

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

aktuální 

AKCE 

naleznete na 

našich
 str

ánkách

welle inzerat 93x134 KUCHYN stary liskovec2012.indd   1 6/7/2012   11:01:53 AM

Sleva 

10 %
*

na kuchyně

do 20. 11. 2013

* bez doplňků a spotřebičů

®
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WWW.NCKRPOLE.CZ
FACEBOOK.COM/NCKRPOLE

MOBILTELEFONTELEVIZEINTERNET

OVLÁDNĚTE RYCHLOST INTERNETU

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: 841 400 500

WWW.NETBOX.CZ

INTERNET
PRO VŠECHNY

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho 
vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou pouze jako lidská dlaň? 
Věnujte proto pozornost stavu 
i stáří pneumatik! Navštivte ně- 
kterého z našich autorizovaných 
servisních partnerů, kde právě 
nyní za výhodné ceny naleznete 
kompletní zimní kola včetně 
pneugarance na 3 roky. S námi 
také jednoduše vyřešíte přezutí 
na zimní kola a uskladnění 
těch letních.

Profesionální zimní 
péče autorizovaných 
servisních partnerů 
ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

www.autosalonhora.cz

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 605 267 060

H2_ZSA2013_DYN_u_75a59476f2af47bb977819814548de66_indd   1 9/17/2013   1:18:10 AM
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kompletní zimní kola včetně 
pneugarance na 3 roky. S námi 
také jednoduše vyřešíte přezutí 
na zimní kola a uskladnění 
těch letních.

Profesionální zimní 
péče autorizovaných 
servisních partnerů 
ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

www.autosalonhora.cz

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 605 267 060
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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

 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

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

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

Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční investiční a úvěrní společnost T&C DOMOV s.r.o.


