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V roce 1912 stál svět na pokra-
ji velké války, a bohužel ne 

poslední. Ke dnu klesl zdánlivě 
nepotopitelný Titanic a polárník 
Robert Scott dosáhl Jižního pólu 
jako druhý po Amundsenovi, aby 
posléze v nehostinných pustinách 
zahynul. A v Břeclavi se 18. září 
narodila Věra Kühnová, která tím 
pádem letos (již pod jménem Kle-
nová) oslavila neskutečné 101. na-
rozeniny!

Paní doktorka Klenová již šes-
tým rokem žije v Domově pro se-
niory na Mikuláškově náměstí. Zde 
se v loňském roce stala historicky 
první oslavenkyní, která pokořila 
hranici sta let. „Recept na dlou-

To už se paní Věra ne-
jmenovala Kühnová, ný-
brž Klenová. „Tatínek se 
chtěl přejmenovat, ne-
chtěl mít německé jméno. 
Rád by, aby to nové jméno 
začínalo na K, já navrhla, 
jestli by to nemohl být tře-

ba nějaký strom a pak mě napadl 
javor klen,“ vysvětluje oslavenkyně. 

Proč k tomu došlo, je asi zřejmé. 
„Vedly nás k tomu národnostní dů-
vody. V Břeclavi žilo hodně Něm-
ců, problémy s nimi nikdy nebyly. 
Měla jsem dva spolužáky, bavili 
jsme se normálně. Z toho druhého 
se ale stal na vysoké škole nacista 
a hádali jsme se. Za války to nebylo 
jednoduché a proto chtěl tatínek 
tu změnu.“

Pro dnešní generace je poměrně 
těžké si představit, co prožil člověk, 
narozený v roce 1912. 

Dvě velké války, jednu horší 
než druhou, s tím spojenou nou-
zi a hlad. 

(Pokračování na str. 2)

hověkost ale nemám,“ 
usmívá se stále energická 
dáma. „Nežila jsem nijak 
výjimečně, roli v tom asi 
hrál sport. Jakožto členka 
Sokola jsem hodně cviči-
la,“ prozrazuje.

Rodačka z Břeclavi se 
do Brna dostala na začátku třicá-
tých let na vysokou školu, studo-
vala práva. A již zde zůstala. „Naši 
měli poměrně nouzi, chtěla jsem 
se osamostatnit, abych je neza-
těžovala. Z Břeclavi museli navíc 
před válkou odejít a přišli skoro 
o všechno. V Brně jsem přečkala 
válku a pracovala na magistrátu, 
což mi vyhovovalo.“

Kovářský poklad

Návštěva školky Bosonožská

Brno a jižní Morava bez hranic

Poznáním ke sblížení II
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Otevření přírodní zahrady s lampionovou slavností

ve středu 20. listopadu 2013 od 17.30
Centrum volného času Linka, Kosmonautů 4, Starý Lískovec

Přijďte s námi oslavit dokončení projektu a otevření přírodní zahra-
dy. Poznáte jednotlivá zákoutí zahrady, na děti čekají stanoviště se 
soutěžemi. Vlastní lampiony si přineste s sebou. V případě deště se 
krátké slavnostní otevření uskuteční uvnitř.

liskoveckazahrada.webnode.cz

vzpomíná paní doktorka Klenová

Masarykova smrt pro nás byla velkou ranou,
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Masarykova smrt...

Vítání občánků

(Dokončení ze str. 1)
Chvilku po skončení druhé války 

navíc přišla komunistická dikta-
tura – a paní Klenová to jakožto 
„nestranická“ právnička pocítila. 

„Z magistrátu mne poměrně 
rychle vyhodili. Nebyla jsem ve 
straně, neztotožnila jsem se s myš-
lenkami komunismu, byly mi cizí. 
Živila jsem se pak, jak se dalo, jako 
kancelářská myš,“ vzpomíná na 
poválečné roky.

Postupem doby došlo k určité-
mu zlepšení, i tak ale paní Klenové 
zůstala řada věcí odepřena, mezi 
nimi i jeden velký sen. „Rodiče mi 
slíbili, že se po maturitě podívám 
do Francie. K tomu ale nedošlo, 
neměli jsme peníze a po válce už 
to pak nešlo, nikdy jsem se tam na-
konec nedostala. Navštívila jsem 
jen země, kam se mohlo jezdit – 
Rumunsko, Jugoslávii, NDR.“

Nyní tedy paní Klenová žije ve 
Starém Lískovci. Ráda čte a luští 
křížovky. Nad postelí má obraz 
prvního československého prezi-
denta – Tomáše Garrigue Masary-
ka. „Byl pro nás velkou osobností. 
Když zemřel, zněly zemí smuteční 
tóny a já hned věděla, že se něco 
stalo. To byla velká rána pro nás 
i pro celou zemi,“ naznačila paní 
doktorka, že Masarykův odchod 
byl až symbolickým znamením 
nadcházejících hrozivých dob. 

Silný vztah k rodné zemi je u paní 
Klenové zřejmý. „Lidé by si měli vážit 
české národnosti,“ je přesvědčená. 
„Neznamená to ale být jen doma 
a ignorovat svět, když je možnost 
cestovat, měli by toho mladí využít,“ 
dodává na úplný závěr.

Redakce Zpravodaje přeje paní 
Klenové hodně zdraví i do dalších let!

Martin Lísal

Oslava 101. narozenin paní Klenové (www.min.brno.cz)

Kovářský poklad

V Centru volného času Linka 
každoročně chystáme na pod-

zimní prázdniny pro děti spoustu 
možností, jak strávit volné dny. 
Letos jsme pro zkušené turisty 
a táborníky připravili víceden-
ní výpravy do Bílých Karpat, na 
Chřiby a na Vysočinu. Ti, kteří se 
nechtěli vydávat nikam daleko, 
s námi mohli prožít příměstský 

tábor přímo v Brně. Ve spolupráci 
se studenty pedagogiky vznikl za-
jímavý program s názvem O ko-
vářský poklad, na kterém si děti 
i v Brně mohly prožít nezapome-
nutelné prázdninové dobrodruž-
ství. Věříme, že se všem podzimní 
tábory s Linkou líbily a příště se 
k nám přidají zase.

Zdena Sitarčíková, CVČ Linka

Vítání občánků se uskutečnilo poprvé v nových prostorách staro-
lískovecké radnice. Další fotografie najdete na str. 8.

Přírodní zahradu zdobí bylinky
Projektový tým děkuje všem, kteří se zapojili do závěrečné brigády 

na přírodní zahradě kolem Centra volného času Linka. Díky skoro 
čtyřicítce dobrovolníků, včetně těch nejmenších, se podařilo vysa-
dit několik bylinkových záhonů, poslední chybějící stromy, vytrhat 
plevel a spousta další práce. Na zahradě tak našla své místo třeba 
echinacea, levandule, kozlík, mateřídouška, kontryhel nebo máta. 
Realizace přírodní zahrady je tak prozatím u konce  a můžeme se 
těšit na to, až se na jaře vysazené stromy a keře zazelenají a bylinky 
budou mít první květy.

Za projektový tým Helena Továrková
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Barevný podzim v MŠ Labská

Dne 16. 10. 2013 navštívil Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec 
mateřskou školku na ulici Bosonožská.

  Hasiči ukázali dětem něco málo ze své práce. Děti se dozvěděly 
spoustu zajímavých věcí - jak se co používá a na co to slouží. Mohly si 
vyzkoušet hadici, prolézt si velké i malé hasičské auto, sednout si, za-
volat a zatroubit. Jednu paní učitelku jsme dokonce oblékli do hasičské 
výstroje. Celé odpoledne se dětem moc líbilo.

Návštěva školky Bosonožská

Učitelky anglického jazyka naší 
školy připravily již tradičně zábavný 
a soutěžní program pro předškolá-
ky z MŠ Kosmonautů, Labské, Oder-
ské a dále pro žáky našich 1. tříd.

Svátek Halloween, který se slaví 
v anglicky mluvících zemích, si 
děti připomněly koncem října ve 
speciálně připravených učebnách 
anglického jazyka. K programu 
byla využita populární interak-
tivní tabule, pomocí které se děti 
naučily jednoduchou anglickou 
písničku. Práci s interaktivní tabulí 
si pak děti samy vyzkoušely při 
skládání pexesa a odhalování hal-

loweenských motivů. Soutěž po-
kračovala v anglické knihovně, kde 
děti skládaly puzzle a předvedly 
své výtvarné schopnosti při do-
kreslování a vybarvování obrázků.

Děti z mateřských školek přišly 
v krásných halloweenských kos-
týmech a na památku si odnesly 
drobné dárky, které pro ně vyrobili 
žáci I. stupně. O zdárný průběh 
akce se také zasloužili žáci 8. roč-
níku naší školy, kteří se během 
celého programu pod vedením 
pedagogů malým návštěvníkům 
věnovali.

učitelé anglického jazyka

pro předškolní děti z MŠ a žáky 1. ročníků

Halloween na ZŠ Labské

Jako každý rok proběhla olym-
piáda, kde nejstarší děti změřily 

svoje síly v běhu, skoku do dálky 
a hodu míčkem. Nechybělo ani 
dopolední pouštění draků a také 
akce „Malujeme na chodníky“ pro 
všechny děti, které rády kreslí kří-
dami.

K podzimu také patří tradiční 
„Dýňový den“, kde si děti mohly 
společně s rodiči vytvořit hal-
loweenský výrobek a vyřezat 
strašidelnou dýni, kterými jsme 
vyzdobili naši zahradu na další akci 
„ Zavírání zahrádky“.

Naši předškoláci navštívili ZŠ 
Labská a ZŠ Bosonožská, kde pro 
ně byly připraveny programy za-
měřující se na výuku angličtiny. 
Předškoláci se tak mohli seznámit 
s prostředím případných budou-
cích škol. V měsíci listopadu je 
připravena beseda s rodiči a paní 
psycholožkou z pedagogicko-psy-
chologické poradny s ukázkovou 
hodinou dětí, které se v příštím 
školním roce chystají na vstup do 
1. třídy.

V průběhu podzimu tohoto 
roku také proběhne vyšetření 
správného držení těla a nerov-
ností páteře dětí v naší mateřské 
škole, o kterém jsme psali v před-
prázdninovém čísle zpravodaje. 
Vyšetření provede pan primář 
rehabilitačního oddělení FN Brno 

MUDr. Brauner, který je garantem 
celoročně prováděného projektu - 
Tělovýchovné a pohybové aktivity 
a Zdravá záda.

Shlédnutí divadelních předsta-
vení, výlet do Rajhradu, návštěva 
zahrady PdF MU Brno - Bohunice, 
bezplatná účast dětí na bruslení, 
které pro nás připravuje ve spo-
lupráci KOMETA GROUP, o. s. jsou 
dalším zpestřením v rámci ŠVP 
,,Žijeme pod modrou oblohou“.

A konečně k novinkám na naší 
zahradě, kde od roku 2013 zavá-
díme ekologické prvky v rámci 
enviromentálního vzdělávání 
a projektu ,,Založení přírodní za-
hrady s ekologickými prvky“. Tento 
projekt byl podpořen z veřejné 
sbírky obchodů Nadace Veroni-
ka. V měsíci říjnu byl realizován 
„vrbičkový tunel“ (tunel z prutů 
živých vrbiček). Byly také rozmís-
těny domky pro hmyz, krmítka 
pro ptáky, budka a další úkryty 
pro drobné živočichy.

Touto cestou bychom rádi po-
děkovali všem rodičům, žákům ZŠ 
Labská, kteří nám pomohli s nátěry 
zahradních prvků a celému kolek-
tivu zaměstnanců MŠ za pomoc na 
školní zahradě.

Přejeme Vám pěkný, barevný 
podzim.

Kolektiv pedagogů MŠ Labská

S příchodem podzimu skončily horké letní dny a děti se 
nám opět vrátily do svých tříd. Tentokrát však do Žluté, 
Zelené a Oranžové třídy. Slunečné počasí a zbarvující 
se listy nás i letos inspirovaly k řadě akcí, které jsme 
uspořádali pro děti, jejich sourozence a rodiče.
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Nová koncepce výuky Informatiky na ZŠ Labská

Odborníci, kteří sledují vývoj 
společnosti, stále intenzivněji 

upozorňují, že klíčové pro budoucí 
uplatnitelnost na pracovním trhu 
jsou znalosti cizích jazyků a prá-
ce s informačními technologiemi. 
Protože cítíme velkou odpověd-
nost za úspěšný budoucí život na-
šich žáků, rozhodli jsme se výrazně 
posílit výuku informatiky vedle již 
velmi zdárného začlenění výuky ci-
zích jazyků (úspěšnost naší výuky 
angličtiny nám potvrdili i letošní 

celonárodní srovnávací testy žáků 
5. a 9. tříd).

Už na prvním stupni naší školy 
tak dnes všichni žáci pravidelně 
pracují s interaktivní tabulí a od 
ledna budou pracovat v rámci pro-
jektů nově i s tablety - díky nově 
vzniklé mobilní tabletové učebně, 
která doplní stávající 2 počítačo-
vé učebny. Povinný základ práce 
s počítačem v 5. a 6. třídě doplňu-
jeme informatikou i v 7. ročníku 
a od letošního roku mohou žáci 

v 8. třídě pokračovat podle svého 
zájmu ve volitelném předmětu 
Digitální technologie, kde se vě-
nují kupříkladu počítačové grafi-
ce, úpravě fotografií, střihu videa 
apod. Tyto aktivity doplňuje školní 
televizní stanice „eLko“, která letos 
na podzim oslaví své první naro-
zeniny. Ačkoliv je naše koncepce 
mladá, slaví již první úspěchy. Žáci, 
kteří stáli u zrodu školní televize, 
byli osloveni zástupci společnos-
ti LiveMems, aby spolupracovali 

na vytváření zpravodajství naší 
městské části. V rámci tohoto zá-
měru by na naší ZŠ měl od pololetí 
vzniknout kroužek zaměřený na 
tvorbu a zpracování videa přímo 
provázaný s tímto zpravodajstvím. 
Celou naši koncepci pak zastřešu-
je projekt Absolventských prací, 
kterých se povinně účastní všichni 
žáci 9. tříd. V rámci něj ukončují 
své studium ZŠ způsobem hod-
ným středoškoláků. A to nejen 
sepsáním menší odborné práce, 
ale i její prezentací a obhajobou 
před komisí. Jsme tedy hrdí na to, 
že žák ZŠ Labská může „do světa“ 
odcházet nejen jako znalec in-
formačních technologii a expert 
na cizí jazyk, ale i jako osobnost 
schopná obstát na jakékoliv střed-
ní škole a následně i reálném pra-
covním trhu.

Mgr. Marek Houzar
zástupce ředitele

Začátek listopadu byl pro mladší 
žáky naší školy poznamena-

ný netradičním setkáním. V rámci 
projektu, který pořádá VUT v Brně, 
měli možnost poznat svět postiže-
ných lidí. Děti vyslechly emotivní 
příběhy Simony a Martina, jimž je-
jich problémy nebránily zapojit se 
do sportování a ve svém zaměst-
nání trenérů pomáhat podobně 
postiženým sportovcům. Dopro-
vázel je vždy pozitivně naladěný 
Michael, který všem přítomným 
přiblížil v komunikativním kruhu 
zábavně a s láskou svět postiže-
ných lidí. Žáci měli možnost nejen 
pochopit situace, ve kterých se lidé 
se speciálními tělesnými potře-
bami mnohdy nacházejí, ale díky 

praktickým ukázkám si vyzkoušeli, 
jak oslovit člověka na vozíku na 
ulici, zda nepotřebuje naši pomoc. 
Po tomto dni vědí, jak složit nebo 
rozložit vozíček.

Na tuto první část projektu na-
váže na jaře druhá – to budou žáci 
pozváni na návštěvu k postiže-
ným, kde se seznámí s význam-
nými způsoby jejich rehabilitace.

Všichni si tentokrát určitě odnesli 
pozitivní zkušenost o lidech, kteří 
se sice potýkají vzhledem ke svému 
handicapu se spoustou problémů, 
ale úspěšně se dokáží zapojit do 
běžného i sportovního života.

Mgr. D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Výukový pořad GOTIKA A BA-
ROKO – živé dědictví české 

kultury představil žákům 8. roč-
níku na exponátech Diecézního 
muzea a na stavbách brněnských 
kostelů význačná kulturně histo-
rická období. Připomenuli jsme si 
typické znaky uměleckých a archi-
tektonických slohů. Prohlédli jsme 
si gotické nástěnné a deskové ob-
razy, nejčastěji s vyobrazením tzv. 
madony a piety. Průvodce nám bě-
hem výukového pořadu vysvětlil 
a na příkladech ukázal rozdíl mezi 
těmito pojmy. V kostele na Petrově 
jsme si prohlédli typický lomený 
oblouk, žebrovou klenbu a por-

tály. Dozvěděli jsme se o častém 
užívání umělého mramoru, o pře-
hnané zdobnosti a vznešenosti 
staveb, o dekorativních plastikách 
a sochách s rozevlátými rouchy. 
V kostele jsme si poslechli nádher-
nou varhanní hudbu a po krásném 
zážitku jsme sešli do krypty, kte-
rá je pro veřejnost přístupná jen 
v době Muzejní noci. Na pořadu 
jsme ocenili zejména spojení teo-
rie a praxe. Všichni jsme na závěr 
dokázali sami zařadit sochy či stav-
by do jednotlivých slohů.

  Mgr. Michaela Hájková
ZŠ Bosonožská

Brno a jižní Morava bez hranic Zajímavá výuka dějepisu
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aneb noční zasedání školního parlamentu

Vzájemně se poznáváme

Poslední říjnové dny již tradičně 
patří svátku Halloween. Ani 

v letošním školním roce tomu ne-
bylo jinak. 

Žáci přišli do školy v maskách, 
ve kterých trávili celé dopoledne. 
Roztomilá strašidýlka – žáci 3. B – 
se dozvěděli základní informace 
o původu svátku a jeho tradicích.  
Připomněli si, ve kterých zemích 
se tento svátek slaví nejvíce.  I z to-
hoto důvodu byly všechny aktivity 
propojeny v této třídě s anglickým 
jazykem. Žáci se naučili tematic-
kou slovní zásobu, zazpívali ang-
lickou písničku, ke které si vyrobili 
dýně. Na závěr přišla i sladká tečka 
v podobě výborného halloween-
ského dortu, který upekla jedna 
z maminek.

Zato ze třídy 4. A se poslední 
říjnové ráno stala tajemná jeskyně 
a z milých dítek někdy až děsivá 
strašidla, kostlivci a čarodějky. 
V tomhle duchu se neslo celé vy-
učování. Nejprve strašidla musela 
opsat do pergamenu recept na 
Krvavý nápoj, který si přesně podle 

něj i vyrobila. Dalším úkolem pro 
získání nadpřirozené moci bylo vy-
myslet nejméně 2 verše zaříkávací 
formule. Po odříkání zaklínadla 
jsme si všichni připili a slavnostní 
hostina mohla začít.

Vyučování provázel původ-
ní příběh o Jacku o‘ Lanternovi, 
který dětem osvětlil zvyk dlabání 
dýní a zapalování svíček v tento 
den. Původ keltského svátku Hal-
loweenu a křesťanského svátku 
Památky zesnulých si děti přečetly 
ve dvou příbězích a své nabyté 
vědomosti uplatnily v následující 
soutěži. Ve skupinkách pak vymys-
lely strašidelné příběhy a pobavily 
tímto všechny ostatní. Toto dopo-
ledne jsme zakončili pracovními 
činnostmi v anglickém jazyce, kde 
jsme si vyrobili dýni a rozšířili jsme 
si slovní zásobu o další slovíčka. 
Báječná atmosféra a skvělá spo-
lupráce všechny potěšila a ještě 
více semkla kolektiv dohromady.

Mgr. K. Kopecká, Mgr. J. Knotková
ZŠ Bosonožská

Halloween – vyučování v maskách

Na EKO GYMNÁZIU si připomenuli profesora Wichterleho i Cyrila s Metodějem

Na organizaci nočního za-
sedání se poprvé podíleli 

někteří ze staronových členů, 
a tak nechyběla např. prezentace 
o strašidelných pověstech z čes-
kých hradů a zámků doplněná 
poutavým a zaujatým povídáním 
Jakuba Kříže ze 7. A. Jeho spolu-
žák Jura Otoupalík zase pro své 
parlamentní kolegy nachystal ve 
speciálním PC programu soutěž 
Riskuj, kterou také energicky 
moderoval. Následující chvíle 
strávené nad kronikou, kterou 
velmi pečlivě dopracoval Jakub 
Polcar, jsme si zavzpomínali na 
momenty, které přinesla organi-
zace různých loňských akcí škol-
ního parlamentu.

Všichni přítomní netrpělivě 
očekávali návštěvu starosty naší 
městské části pana Vladana Krás-

ného a místostarosty pana Jiřího 
Dvořáčka. Pohodová půldruhá 
hodina s nimi utekla jako voda 
při poučné, zajímavé, ale i zábav-
né diskusi nad rozmanitými té-
maty. Nezapomněli jsme se také 
pochlubit našimi mnohdy hodně 
odvážnými výtvarnými návrhy 
vzhledu školní budovy. Několik 
společných písniček s kytarovým 
doprovodem pana starosty již tra-
dičně nesmělo chybět na závěr 
příjemného setkání. 

Do večerky ještě zbývalo dosti 
času na tajemnou cestu temnou 
školní budovou. A ráno? To jsme 
se celkem s chutí přemístili ze spa-
cáků v učebně angličtiny přímo do 
školních lavic.

Mgr. D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Ve čtvrtém říjnovém týdnu pro-
běhly na EKO GYMNÁZIU BRNO 

projektové dny inspirované dvěma 
významnými výročími. Čtvrtek byl 
věnován příchodu slovanských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Žáci využili znalostí získa-
ných při zářijové exkurzi do míst spo-
jených se soluňskými bratry. V rámci 
jednotlivých dílen se zabývali archi-
tekturou Velké Moravy, tvořili modely 
staveb, dokumentovali život a dílo 
Cyrila s Metodějem a věnovali se 
různým staroslovanským písmům. 
V pátek jsme si připomenuli 100 let od 

Noc v setmělé školní budově z 24. na 25. října patřila 
členům školního parlamentu. 

narození Otty Wichterleho, objevitele 
silonu a měkkých kontaktních čo-
ček. Žáci připravili vlastní plastickou 
hmotu, seznamovali se s vlastnost-
mi polymerních materiálů, zkoumali 
stavbu a fungování oka a vytvořili 
komiks o životě a díle Otty Wichterle-
ho. Současně byla v prostorách školy 
instalována výstava k oběma připo-
mínaným výročím, kterou nabízíme 
i dalším školám. Všechny tyto aktivity 
proběhly jako součást celoročního 
projektu „Světová výročí UNESCO jako 
prostředek k posílení gramotností 
středoškolské mládeže“.
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Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací

Poznáním ke sblížení II

V září proběhla na EKO GYM-
NÁZIU za finanční podpory 

Jihomoravského kraje realizace 
dalšího projektu na podporu vý-
uky ruského jazyka, tentokrát na-
zvaného „Poznáním ke sblížení II“. 
Začátkem měsíce odletěla skupina 
deseti žáků a dvou pedagogů do 
Nižního Novgorodu, partnerského 
města Brna. Ve spolupráci s Všeo-
becněvzdělávací střední školou č. 
48 jsme uskutečnili několik exkurzí 
(Nižní Novgorod, městečka Goro-
dec a Semjonov, Sankt Peterburg). 
V druhé části projektu jsme se sna-
žili přiblížit žákům a pedagogům 
partnerské školy historii a součas-
nost naší vlasti, především pak 

Jihomoravského kraje (Velehrad, 
hrad Pernštejn, Moravský kras, 
zámek Lednice, Praha). Nedílnou 
součástí projektu je i účast ve vý-
uce. V ruské škole jsme absolvo-
vali hodiny dějepisu a zeměpisu, 
u nás vedly ruské pedagožky např. 
hodinu konverzace nebo hodinu 
literatury na téma „Sergej Jesenin 
– život a tvorba“. Účast v projektu 
má pro žáky obrovský význam – na 
vlastní oči uvidí to, o čem se ve 
výuce učí, poznají, že jsou schopni 
komunikovat v ruštině a svoji zna-
lost ruštiny si výrazně zdokonalí.

PhDr. Helena Gazdová
EKO GYMNÁZIUM BRNO

garant projektu

 Příprava chat na zimu

Strážníci poradí spotřebitelům

Obchody plné lidí, nervozita 
personálu, nižší obezřetnost 

zákazníků. Čím mohou obchodníci 
spotřebitele zaskočit a co je dobré 
naopak vědět ještě před nákupy, 
a to nejen v čase předvánočním? 

Právě na aktuálně tolik disku-
tovanou problematiku spotře-
bitelského chování zaměřilo od 
listopadu svoji pozornost Pora-
denské centrum Městské policie 
Brno. Příchozí mohou od strážníků 
Odboru prevence získat řadu in-
formací k reklamacím, výměnám 
dárků i dalším právům zákazníků. 
Až do konce února 2014 budou 
k dispozici také užitečné kontakty 
na občanská sdružení, poradny 
a upozornění na nákupní rizika, 
ale i nejrůznější brožury. 

Velkým lákadlem budou chys-
tané přednášky Gerty Mazalové, 

předsedkyně Sdružení obrany spo-
třebitelů. Ta nejbližší se uskuteční 
v úterý 3. 12. v zasedací místnosti 
MP Brno v Křenové ulici č. 4 a nese 
název Vánoční nákupy a jejich 
rizika. Po novém roce (9. 1.) přijde 
pro změnu řeč na Slevy, pová-
noční slevy a jejich rizika. Obě 
přednášky jsou zdarma a začínají 
v 17 hodin v zasedací místnosti 
MP Brno v Křenové ulici č. 4. Je 
potřeba se na ně přihlásit předem 
na http://www.mpb.cz/pro-ve-
rejnost/poradenske-centrum-
mp-brno/ . 

Po přednáškách budou pro ná-
vštěvníky připraveny krátké testy 
na probrané téma. Tři vylosovaní, 
kteří své odpovědi vhodí do loso-
vacího boxu, obdrží drobný dárek. 

Pavel Šoba, MP Brno

Přišel podzim a s ním je spojena i příprava chaty a re-
kreačních objektů na zimu. Během zimního období 

lidé méně navštěvují své chaty či chalupy. Mnohdy majitelé 
rekreační objekty zazimují a vrací se až s příchodem jara. 
Těchto měsíců však nejvíce využívají zloději a také nevítaní nocležníci. 

Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a od-
cizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají 
a často zkonzumují trvanlivé zásoby či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele je 
například spálený nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápí. 

Policisté pravidelně provádí kontroly chatových oblastí, prvotní pre-
vence by ovšem měla vycházet od majitelů objektů. 

Snižte riziko vloupání, nebo alespoň zamezte větším škodám:
 – Zvolte vhodné zabezpečení chaty s ohledem na hodnotu jejího za-

řízení (v některých případech jednoduchých chat bez hodnotnějšího 
vybavení se nemusí investice do drahého zabezpečení vyplatit, protože 
škoda vzniklá poškozením bezpečnostních dveří převýší hodnotu věcí, 
které by mohl zloděj z chaty odnést). 

 – Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob i vozidel. 
 – Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí a po-

znamenejte si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí. 
 – V blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí, které 

by mohlo pachateli usnadnit násilné vniknutí do chaty.
 – Po dobu, kdy chatu pravidelně nenavštěvujete, si odvezte veškeré 

cenné věci (televize, rádia, kola, starožitnosti, historické zbraně apod.).
 – Snažte se objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.  

Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
 – Pokud žije v blízkosti chaty důvěryhodná osoba, která zde trvale bydlí nebo 

se zde alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty.
 – V případě vloupání do vašeho rekreačního objektu či objektu vaše-

ho souseda se nezdráhejte okamžitě kontaktovat Policii ČR přes 
tísňovou linku 158.

Zaměstnanci Brněnských vodá-
ren a kanalizací, a.s.  byli v po-

slední době několikrát upozorněni 
svými zákazníky bydlícími v městě 
Brně na nekalé praktiky podo-
mních prodejců, kteří nabízejí fil-
trační zařízení, která se osazují na 
vnitřní vodovod v nemovitostech 
a která dokáží „zázračně zlepšit“ 
kvalitu dodávané vody. 

Scénář prodeje je vždy stejný. 
Prodejce odebere u zákazníka vzo-
rek vody a začne provádět „rozbor“, 
při kterém přisype činidlo, které 
následně změní pH, což se projeví 
změnou barvy, zvýšeným zákalem 
a vysrážením solí. Prodejci chtějí 
tímto způsobem dokázat, jak je 
voda nekvalitní. Následně ochotně 
nabídnou řešení v podobě filtrač-
ního zařízení v hodnotě desítek 
tisíc korun. Taktika prodejců však 
může být různá a jejich doporu-
čení se mohou lišit.

Ubezpečujeme naše zákazníky, 
že voda dodávaná Brněnskými vo-
dárnami a kanalizacemi, a.s. splňu-
je ve všech parametrech vyhlášku 

MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na 
pitnou vodu, ve znění pozdějších 
předpisů, a patří mezi jednu z nej-
kvalitnějších v České republice. Je 
důležité si uvědomit, že voda je 
jednou z nejkontrolovanějších po-
travin, kdy její kvalita je sledována 
jak při jímání a úpravě, tak i v celém 
distribučním systému. Nezávislou 
kontrolu jakosti pitné vody dále 
provádí Krajská hygienická stanice 
Jihomoravského kraje  se sídlem 
v Brně, pro kterou zajišťuje labo-
ratorní analýzy laboratoř Zdravot-
ního ústavu se sídlem v Ostravě, 
v souladu s uvedenou vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví. Nákup 
a instalace takovýchto filtračních 
zařízení  je proto z pohledu jakosti 
pitné vody  bezdůvodnou a zby-
tečnou nemalou investicí. 

Pokud mají odběratelé zájem, 
mohou se informovat o aktuální  
jakosti vody na webových strán-
kách – www.bvk.cz nebo zate-
lefonovat přímo do Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s. 
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Tipy na výlet – po stopách německé dálnice

Kroužek 
mladých 

hasičů

Tato komunikace měla spojovat 
německy mluvící oblasti přes území 
protektorátu, konkrétně města Ví-
deň a Breslau (Vratislav). Její délka 
měla činit 320 kilometrů, přičemž 
přibližně 80 jich mělo vést přes 
česky (či částečně česky) hovořící 
oblasti. Dálnice měla být celně od-
dělena od protektorátního území 
a plánovány pro ní byly veškeré 
moderní prvky té doby – Německo 
mělo za poslední roky se stavbami 
podobného typu obrovské zkuše-
nosti, první plány byly realizovány 
ještě před nástupem nacistů k moci 
a myšlenka sama pocházela z dob 
před první světovou válkou. Dá se 
říci, že Hitler oněch myšlenek jen 
šikovně využil (ačkoliv se často se-
tkáte s názorem, že právě on byl 
otcem těchto projektů).

Projekt se rozjel hodně svižně, 
dohodnut byl koncem prosince 
roku 1938 a již v dubnu 1939 za-
počaly první práce. Z dnešního 
hlediska jde o poměrně nevídanou 
rychlost.

Bleskurychlé tempo prací ovšem 
nevydrželo dlouho. Tisíciletá ně-
mecká říše se ocitla v problémech 

dříve, než její (euforií opojení) před-
stavitelé čekali, a na další stavbu se 
nedostávalo peněz. Od roku 1942 
tak byla staveniště jen hlídaná, 
v roce 1945 došlo k jejich opuště-
ní. Náspy, mosty a oblouky osiřely, 
zahlodal se do nich čas a příroda. 

Několik takových pozůstatků 
leží i nedaleko Starého Lískov-
ce. Jedná se konkrétně o impo-
zantní mostní oblouky nedaleko 
Ostopovic, které na první pohled 
zaujmou snahou podobat se an-
tickým předchůdcům – což nebylo 
u německých staveb nic neobvyk-
lého. Dostanete se k nim poměrně 
pohodlně pěšky, leží od Ostopovic 
směrem k jihu. 

Další podobné prvky nalezne-
te rozseté v okolí Brna, známý je 
například mostní pilíř u brněnské 
přehrady. A po jednom úseku 
(konkrétně Bystrc – Veselka) se do-
konce dodnes jezdí. Pokud máte 
kolo a chuť na delší výlet, je možné 
vyrazit po stopách dálnice dál na 
sever a postupně objevovat další 
a další prvky, ať již v okolí Kuřimi, 
nebo v oblasti Boskovicka a Malé 

Před začátkem se již někteří 
natěšení nemohli dočkat od-

jezdu a odpočítávali dny, kdy se 
uvidí s kamarády a konečně vy-
razí na další dobrodružnou cestu 
do Rozkoše u Jevišovic. Den „D“ 
nastal 27. 7. 2013. Potkali jsme se 
jako vždy „na hřbitově“, kde se to 
hemžilo hobity, elfy a skřety. Le-
tošním tématem byl “Hobit aneb 
cesta tam a zase zpátky.“

Při zahajovací hostině se mu-
seli všichni trpaslíci (děti) nejprve 
představit Bilbovi Pytlíkovi a při 
této příležitosti dostali knoflík 

Hobit aneb cesta tam a zase zpátky

Kráčíte opuštěnou krajinou, vychutnáváte si klid daleko od civilizace, když najednou spatříte travou a keři 
zarostlé zbytky jakési monumentální stavby. Možná se vám to už někdy stalo – a možná jste narazili na zbytky 
velikášského projektu – teritoriální autostrády A88, někdy též zvané „Hitlerova dálnice“.

Hané. Oblast je dobře napojená 
na železniční síť, takže v případě 
únavy je možno se jednoduchým 
způsobem vrátit domů.

Možný je i pěší výlet například 
z Bohunic, vydáte se přes Mora-
vany a Nebovidy k Ostopovicím 
a odtud do Starého Lískovce. Ne-
jedná se o víc než deset kilometrů, 
ideálním termínem je zima bez 
sněhu – v létě totiž není řada sta-
veb vidět, je zakrytá porostem.

Čas na takový výlet zatím ještě 
je, neboť hojně diskutovaný pro-
jekt rychlostní silnice R43 zatím 
není realizován. Tato silnice má 
vést po stopách pradávné komuni-
kace.Až k tomu dojde, budou tak-
řka definitivně zahlazeny stopy po 
projektu, jehož autoři přecenili své 
síly. Památky po dálnici ale zatím 
zůstávají němým důkazem toho, 
jak jsou veškeré velikášství a mo-
censké ambice jen pomíjivé…

Martin Lísal

V roce 2012 se podařilo SDH 
Starý Lískovec obnovit krou-

žek mladých hasičů. Začínali jsme 
s pěti novými dětmi, v současné 
době má kroužek patnáct členů, 
z toho deset mladších žáků a pět 
dětí v přípravce (předškolního 
věku).

V minulém roce se naše děti 
zúčastnily několika soutěží, nej-
lepším umístěním v silné konku-
renci bylo čtvrté místo. Krom toho 
pořádáme pro naše svěřence i pro-
gramy mimo hasičské soutěže, 
například výlety do kohoutovické 
obory nebo návštěva umělé horo-
lezecké stěny v Kuřimi.

Jelikož školní rok je již v plném proudu a spousta z vás 
zažívá úporné učení a zkoušení, chtěli bychom vám 
toto období zpříjemnit vzpomínkou na letošní tábor, 
který pravidelně pořádá starolískovecké občanské 
sdružení DT Brněnka.

(ten je zařadil do určitého týmu) 
darovaný hobitem, který museli 
mít pořád při sobě.

Cesta za Arcikamem vedla přes 
tajemné země, kde se to hemži-
lo zlobry, vrrky, pavouky, skřety 
a kouzelníky a téměř se všemi 
museli stateční trpaslíci bojovat. 
Nicméně došlo i na jiné věci, např. 
výrobu hudebních nástrojů a se-
tkání s Glumem, který na ně čekal 
v jeskyni a pokud neuhádl hádan-
ku od trpaslíků, musel jim darovat 
svého „Miláška“ (prsten). Závěrem 
dobrodružné cesty byl boj o Arci-

kam, jež získal zelený tým, který 
si říkal „Zelení lovci“. A nesmíme 
zapomenout na kouzelníka Gan-
dalfa, který byl celou strastiplnou 
cestu trpaslíkům nablízku.

Putování světem kouzel, dobra, 
ale i zla a nástrah skončilo samo-
zřejmě dobře.

Co říci na závěr? Musíme vzpo-
menout na závěrečný nástup, 
kdy se stahuje vlajka a všichni 
účastníci tábora mají slzy v očích, 
protože vzpomínají na to, co zde 
zažili a již nyní se těší na další 
prázdniny.

Myslím, že mohu za všechny 
z občanského sdružení  DT Br-
něnka říci, že tohle je náš svět 
a že už nyní se těšíme na další 
skvělé zážitky.

Lenka Nezdařilová
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Ručně vyráběné dárky patří k těm oblíbeným – zejména, když jsou 
jedlé! Když už si dáme práci s pečením, je škoda darovat sušenky bez 
zajímavého obalu.Tyto slavnostní obálky na cookies jsou perfektní 
způsob, jak obdarovat své přátele sladkou dobrotou.

Zvětšte si na kopírce obrysy obálky (dle uvedených rozměrů). Obkres-
lete si obálku na barevný papír. Na bílý papír obkreslete vnitřní obrys 
obálky. Oboje vystřihněte. Bílou část obálky vlepte na střed rubu barevné 
části. Obálku složte podle naznačených čar.

A teď přijde balení. Do obálky vložíme cookies. Je to zábava, k zalepení 
můžeme použít třeba barevné washi pásky nebo můžete obálky převázat 
stuhou, přízí, nálepkou. Možností je mnoho.

Přeji krásné předvánoční tvoření!
Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Obálky na sladký dárek

Plavecká škola Kometa Brno

Rozsvěcení stromečku

www.plaveckaskolakometa.cz
info@plaveckaskolakometa.cz, +420 777 198 375

Plaveme primárně v aquaparku Kohoutovice v odpoledních ho-
dinách od pondělí do pátku v časech 15.00–16.00, 16.00–17.00 
a 17.00–18.00. Od ledna 2014 plánujeme rozšířit plavecké kurzy i na 
bazén Za Lužánkami.

Přehled našich aktivit: 
 � vaničkové plavání batolat s profesionální trenérkou 
 � kurzy plavání pro děti od 2,5 let s rodiči
 � kurzy plavání pro neplavce od 4 do 8 let bez rodičů
 � kurzy plavání pro plavce začátečníky i pokročilé
 � závodní plavání pro talentované děti
 � kurzy plavání pro dospělé
 � aquaaerobic – cvičení ve vodě

Zveme všechny obyvatele Starého 
Lískovce k tradičnímu rozsvěcení 
Vánočního stromečku u zastávky 

trolejbusu Osová. To letos proběhne 
5. prosince v 15.30, navštívit jej tak 

mohou i rodiče s dětmi.

KJM Brno, pobočka Kurská 1 
Vás srdečně zve na: 

– výstavu kreseb Milana Michela v rámci cyklu 
Naše hobby: 6.–28. 11. 2013 

– výstavu obrazů Martina Hodka
Brno, moje město: 3. 12. 2013–16. 1. 2014   

Vítání občánků
Další fotografie z vítání starolískoveckých občánků.



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czListopad 2013 9

Gourmet

Ingredience na 40 kousků: 
150 g vlašských ořechů (mohou být 
i mandle), 200 g měkkého másla, 
175 g cukru, 1 balíček vanilkového 
cukru, sůl, 1 vejce velikosti M, 300 g 
hladké mouky, 1 navršená čajová 
lžička prášku do pečiva, 100 g su-
šených brusinek, papír na pečení

Postup: 
Ořechy nasekáme. Máslo, cukr, 
vanilkový cukr a špetku soli umí-
cháme do krémova. Vmícháme 
vejce. Mouku a prášek do pečiva 
smícháme, přidáme k těstu a krátce 
zamícháme. Přidáme ořechy a bru-
sinky. Dva plechy vyložíme papí-
rem na pečení. Pomocí dvou lžiček 
utvoříme 40 kopečků. Ty mírně 
rukou zploštíme na průměr 5 cm. 
Pečeme v předehřáté elektrické 
troubě na 175 °C / horkovzdušná 
trouba 150 °C / plynová trouba 
na stupeň 2. Pečeme 15 minut. 
Necháme vychladnout.

Táňa Absolínová

Cookies s brusinkami  
a vlašskými ořechy

ZŠ Bosonožská nabízí
ZŠ Bosonožská nabízí k pronájmu tělocvičny. 

Poplatky do 18 hodin pro děti a mládež 200,- Kč/hodinu, 
dospělí za 300,- Kč/hodinu. 

Od 18 hodin všichni 300,- Kč / hodinu. 
Tel. 547 218 242, email: vrozinovasbos9.cz

ZŠ Bosonožská nabízí občanům obědy k odběru v hodnotě 
50,- Kč za 1 oběd. Možnost výběru ze dvou jídel je 2x týdně. 

Tel. 547 218 242, email: info@zsbos9.cz

Den otevřených dveří
Hotelová škola na Bosonožské ulici 9

pořádá dne 9. listopadu 2013
tradiční Den otevřených dveří.

Pozvánku a bližší informace majdete na 
www stránkách školy

Nové expozice v ZOO Brno

Průchozí voliéra orlů bělo-
hlavých vznikne v sousedství 

indiánské chýše a výběhu pro vlky 
arktické a bude doplněna výběhy 
pro ursony kanadské a skunky se-
verní. Je technicky nejnáročnější 
stavbou tvořenou ocelovou kon-
strukcí, která bude shora uzavřena 
nylonovou sítí, a vstup do ní pove-
de chodbou proraženou ve skále 
z umělého kamene. Návštěvník se 
dostane do bezprostřední blízkosti 
orlů bělohlavých, ale přitom bude 
konstrukčně zamezeno úniku ptá-
ků z voliéry. Spojením voliéry se 
dvěma menšími výběhy pro skun-
ky pruhované a ursony kanadské 
a obrovskou patnáctimetrovou 
sekvojí vznikne jeden celek, kte-

rý se stane dalším dílem mozaiky 
navazující na komplex Beringie.

Hostem TK byl Ing. arch. Vra-
tislav Danda, autor projektu 
Expozice orla.

Africká vesnice „Samburu“ 
bude vybudována v nejvyšší čás-
ti Mniší hory, v místě současné 
vyhlídky před výběhem Safari 
a stane se součástí budoucího 
uceleného komplexu Kalahari. 
Osadu budou tvořit repliky osmi 
chýší domorodých Afričanů a ty 
by měly sloužit ke vzdělávání 
a oddechu návštěvníků. Z těch-
to chýší budou moci návštěvníci 
pozorovat drobné africké zvířec-
tvo a také lagunu plameňáků 
„Naivasha lake“. V dalších letech 

plánujeme v sousedství africké 
vesnice nový lvinec, gepardinec 
a ve výběhu Safari chceme zřídit 
i nádrž pro hrochy.

Průchozí expozice klokanů 
vyplní dosud nevyužitou stráň 
pod Exotáriem /pavilon exotic-
kého ptactva/ a poslední prázdný 
prostor podél páteřní komuni-
kace spojující dolní a horní část 
zahrady, po které jezdí zoovlá-
ček. Celým klokaním areálem 
povede naučná stezka, na které 
se dostanou návštěníci do pří-
mého kontaktu se zvířaty a jeho 
součástí bude i skála vyzdobená 
napodobeninami skalních maleb 
původních obyvatel Austrálie – 
Aborigines.  

Lední medvěd Umca si za přítom-
nosti novinářů poprvé vyzkou-

šel koupání v novém bazénu, který 
byl vybudován v rámci rozšíření 
záložního výběhu. Samec ledního 
medvěda, který je v případě úspěš-
ného odchovu téměř dva roky od-
dělen od samice a mláďat, tak bude 
mít v zázemí zahrady větší komfort.

Samec je pravidelně oddělován 
od samice v měsíci září z důvodu 
„předpokládané březosti“ sami-
ce. V případě, že se na konci roku 
ukáže, že samice není březí nebo 
po porodu mláďata nepřijme, je 

samec vrácen do výběhu. V mi-
nulosti byl medvěd Umca na tuto 
nezbytnou dobu transportován 
do jiných zoologických zahrad, ale 
ukázalo se, že stres spojený s pře-
vozem je tak velký, že lepším ře-
šením bude vybudování záložního 
výběhu. Ten byl dokončen v roce 
2011 a letos k němu přibyl i nový 
bazén o velikosti 5m x 10m x 2,5m, 
protože v případě úspěšného od-
chovu (rok 2007 a 2012) se doba 
oddělení prodlužuje ze tří měsíců 
na téměř dva roky. Věříme, že rozší-
ření záložního výběhu Umcy bude 

Stavba tří nových expozice byla v Zoo Brno zahájena v polovině října 2013, v prvních 
dnech byla vyznačena náhradní trasa k výběhu afrických kopytníků a probíhala 
samotná příprava stavby. Celková investice činí 52 milionů korun, město Brno spolu 
se Zoo Brno získalo na tyto stavby dotaci z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod.

Umca má nový bazén
pozitivně vnímáno i veřejností 
a návštěvníky, kteří sice k výběhu 
přístup mít nebudou, ale často 
pokládaná otázka „jak se daří slav-
nému otci Umcovi?“, je vyřešena. 

Monika Brindzáková
tisková mluvčí Zoo Brno
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 �Manželé, kteří prodali domek, se stěhují do Brna a hledají byt 3+1 ve 
Starém Lískovci. Kontaktujte nás prosím na tel: 702 655 807.

 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken 606 469 316, 
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, 
773 455 228.

 � 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

 �Hledám jako investici byt 1+kk, rychlé jednání, tel: 702 629 449, 
děkuji za nabídky.

 �Mladý pár koupí byt 1+kk v okolí bohunické nemocnice. lenjurac001@
seznam.cz, 604 995 819.

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

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 15. 11. 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

DON
PIVNÍ RESTAURANT

DONDON

• Moderní česká kuchyně
• Zvěřinové hody, řízkobraní, steakové dny
• Velký výběr čepovaných piv

• Možnost pořádání nejrůznějších akcí
 - Salónek pro 20, 40 a 60 lidí

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kurská 5/642
625 00 Brno

tel.: 547 352 313

Otevírací doba
Po – Čt   10.00 – 23.00
Pá – So   10.00 – 24.00
Ne           10.00 – 23.00

www.restaurantdon.cz

 � Prodám zahradu 1000 m2 se 
zděnou chatou 16 m2, pod-
sklepenou, podkroví, veranda. 
17  km od Brna směr Slavkov. 
Tel.: 721 041 171, 515 542 646.

 �Mladý pár se zajištěnými finan-
cemi koupí byt 2+1 ve Starém 
Lískovci, tel: 731 356 336.

GALERIE JEŘABINKA
Klobásova 14a, Brno-Starý Lískovec

nabízí obrazy, keramiku,
sklo, drobné vánoční dárky.
Zakázkové rámování obrazů.

Po–Pá 10.00–17.00 hod.
So 9.00–12.00 hod.

Ne 10.00–17.30 hod.

www.galerie-jerabinka.cz
tel.: 776 718 276

Cestující městskou hromadnou 
dopravou v Brně se konečně 

dočkají SMS jízdenek. Přes kompli-
kace při výběrových řízeních, které 
zavedení SMS jízdenek oddálily 
minimálně o rok a půl, se podařilo 
vybrat dodavatele této služby. 

Systém SMS jízdenek tak začne 
fungovat nejpozději do konce 
listopadu tohoto roku. V nabíd-
ce bude jízdenka na 75 minut za 
29 korun a na 24 hodin za 99 ko-
run. Podle poptávky cestujících 
se portfolio nabízených jízdenek 
může do budoucna rozšířit, sys-
tém umožňuje případné flexibilní 
změny.

Linda Hailichová
tisková mluvčí DPMB

DPMB vybral 
dodavatele 

SMS jízdenek
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Když muž ženu miluje ...
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ZLATNICTVÍ Vídeňská 24, 
tel. 543 212 520, zast. Nemocnice M. bratří

Nabízíme SKUTEČNĚ: mírné ceny, vysokou kvalitu zboží 
a služeb, ochotu, slevu 10% do 15. 12., dárky trvalé hodnoty 
– zlaté a stříbrné šperky, hodinářské zboží, opravy, leštění, 
rhodiování, výrobu šperků, výkup zlata, výměnu baterií, 
řemínků aj. hodinářské úpravy, odbornou radu zdarma

INTERNET, 
KTERÝ POLETÍ 
S VÁMI!
NASTAVTE SI VLASTNÍ RYCHLOST!

www.netbox.cz
841 400 500

stačí to 50Mb/s

350 Kč měsíčně 450 Kč

KE KaŽDÉmU 
IntERnEtOVÉmU 
taRIFU sIm KaRta 
s mOBILnímI DatY ZDaRma.

*�Uvedené�internetové�tarify�jsou�určeny�pro�nové�zákazníky.�Poskytnutí�půroční�slevy�ve�výši�100�Kč�měsíčně�je�podmíněno�podpisem�smlouvy�na�24�měsíců�a�akti-
vací�SIM�karty�nejpozději�do�31.�12.�2013.�Podrobný�sazebník�cen�najdete�na�www.netbox.cz.�Poskytovatelem�služeb�NETBOX®�je�společnost�SMART�Comp.�a.�s.�
se�sídlem�Kubíčkova�1115/8,�635�00,�Brno,�IČ:�25517767,�zapsaná�v�obch.�rejstříku�vedeném�Krajským�soudem�v�Brně,�odd.�B,�vl.�4198.

Je
TO NA
VÁS!

93 x 134 mm

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme na své zakázky v rámci Brna

osoby s částečným nebo plným invalidním důchodem (ČID/PID)
Hledáme na hlavní poměr

STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHU SE PSEM A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Nabízíme mzdu až 79,- Kč/hod + motivační odměny
Volejte na tel.: 607 093 730, pište na personalnibrno@avesplus.cz,

nebo přijďte na pohovor Po–Pá 9.00–12.00, Brno-Židenice, Uzavřená 5

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

tel.: 777 268 848

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

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
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22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

   800 800 099
www.realspektrum.cz

PRO NAŠE KLIENTY 
HLEDÁME:

• byt 1+1(OV i DB),
 balkon, původní stav 

• byt 3+1 (nejlépe 
OV), ne první podlaží

Poskytneme Vám 
kvalitní služby BEZ

zbytečných časových 
a finančních NÁKLADŮ!

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.

Marek Musil, Brno-Bohunice
email: auto.nabytek@gmail.com

tel. 603 390 643, www.mmliving.cz

Výroba sedacich souprav 
a postelí na zakázku,opravy čal. 

nábytku, autočalounictví.

Nezávazná návštěva 
u zákazníka po předchozí 

telefonické domluvě.

ČALOUNICTVÍ
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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

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

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

Naši klienti platí jen 
poloviční doplatky

Každý registrovaný klient 
Chytré lékárny platí u léků 
na recept pouze polovinu 
našeho běžného doplatku.

Více informací Vám rádi sdělíme v našich lékárnách 
nebo telefonicky.

Kde nás najdete

 Slovákova 11
 Kobližná 2
 Orlí 34
 Panská 20

Těšíme se na Vaši návštěvu!

734 754 805

www.chytralekarna.eu


